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:ها و مؤسسات آموزش عالیدر دانشگاه آموزش محترممسؤلین به کلیه  ،هاي مهمتوصیه  
 

سی و تأی      صل مدارك ارائه شدگان از پید اطالعات دریافتی کلیه پذیرفتهبا توجه به اینکه برر سازمان، با ا رتال این 

گیرد؛ لذا الزم است ها و مؤسسات آموزش عالی صورت می، عیناً توسط کارشناسان محترم دانشگاهمتقاضیانشده از سوي 

ستورالعمل، به دقت مطالعه و مد نظر قرار گیرد؛ تا هیچگونه مغایرتی بین اطالعات و مدارك  کلیه موارد مندرج در این د

شده  ارائه ست مطابق بندهاي اعالم  شد. در صورت وجود مغایرت در هر یک از اطالعات موجود الزم ا شته با شده وجود ندا

ستورالعمل در پایان مرحله ثبت شخصتا تاریخهاي نام و بطور یکجا و در این د ستورالعمل م سازمان  شده در این د به این 

  اعالم و پیگیري شود.

ست هر       شخزمانشایان ذکر ا سط ص گردد که در اطالعات موجود در پی که م شده تو ضیانرتال و مدارك ارائه  ، متقا

هاي مربوط نامهها و مؤسسات آموزش عالی نسبت به رعایت ضوابط، مصوبات و آیینوجود داشته باشد و یا دانشگاه مغایرتی

س شند، قبولی داوطلب لغو و کلیه م سسـه آموزش عالی ذیربط خواهد بود. لذا ولیت آن بر عهده مؤئاقدام ننموده با

  خواهشمند است نسبت به مطالعه دقیق و اجراي مفاد این دستورالعمل، اقدام مقتضی بعمل آید.
  

ست پس از         ضی ا شته و انتقال پذیرفتهکارن ودریافت فرم اطالعات قبولین  ضمناً مقت از  سال جاري شدگانامه تغییر ر

  اقدام الزم صورت پذیرد. آن و نگهداري نسبت به ذخیرهپرتال 

51636 شماره:      

8/8/1399    خ: ـتاری  
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   :از پذیرفته شدگان نامثبتمدارك مورد نیاز براي  )الف
  

بایست حسب مورد مطابق اساس سوابق تحصیلی) می (پذیرش با آزمون و اعمال مثبت سوابق تحصیلی و یا صرفاً بر هاي امتحانیشدگان کدرشتههر یک از پذیرفته

  د.ننام در مؤسسه آموزش عالی محل قبولی تهیه و تحویل نمایمدارك الزم را براي ثبت ،جدول ذیل
  

  توضیح و موارد بررسی  نوع مدرك  تحصیلی) یا مدركمورد (دیپلم   ردیف

1-1  

  متوسطه آموزشقدیم  نظام

ــل  - ــاله یا یا گواهی اص ــیلی دوره چهار س مدرك تحص
یا هنرستان با مهر و امضاي  دبیرستان ودوره شش ساله 

مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج نوع دیپلم، بخش و 
  شهرستان محل اخذ دیپلم.

اخذ دیپلم، سال ما قبل و دو محل و شهرستان بخش  -
مندرج  با سه سال تحصیلبایست سال ماقبل دیپلم می

  یکسان باشد. فایلدر 
تحصـــیلی هاي هتاریخ اخذ دیپلم در هر یک از رشـــت -

ـــال اول ید  نیمس یان با پا تا  و براي  31/6/99حداکثر 
هاي تحصــیلی پذیرش براي نیمســال دوم باید رشــته

ـــورت  30/11/99حداکثر تا تاریخ  ـــد در غیر اینص باش
  خواهد بود. "یکنلمکان"قبولی فرد 

شده با عنوان دیپلم مندرج در  -  فایلعنوان دیپلم ارائه 
  اطالعات یکسان باشد.

1-2  

صیلی گواهی  - ماقبل دیپلم با  سال 2ماقبل و سال تح
ستان  بخش درج شهر صیلو  ضاي  محل تح با مهر و ام

و شهرستان هنرستان با درج بخش  مدیر دبیرستان و یا
  سال قبل از دیپلم. 2و ماقبل سال 

1-3  

ــیلی دیپلم نظام قدیم - ــل گواهی یا کارنامه تحص با  اص
عدل کتبی دیپلم ید م به مهر  ق با امضــــاء و ممهور 

  دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.

شته - صیلی هاي ر ساس گزینش تح سوابق صرفاً بر ا
  )کتبی معدل( تحصیلی

2-1  

 یا واحدي سالیآموزشی نظام 

  واحديترمی 

  

ــل مدرك یا گواهی پایان دوره پیش - دانشــگاهی با اص
با درج رشـته  دانشـگاهیمدیر مرکز پیشمهر و امضـاي 

مدرك  خذ  حل ا تان م ـــ ـــهرس تحصـــیلی، بخش و ش
  دانشگاهی.پیش

هاي از رشته دانشگاهی در هر یکتاریخ اخذ دوره پیش -
و  31/6/99باید حداکثر تا پایان تحصــیلی نیمســال اول 

هاي تحصیلی پذیرش براي نیمسال دوم باید براي رشته
ـــورت  30/11/99حداکثر تا تاریخ  ـــد در غیر اینص باش

  خواهد بود. "یکنلمکان"قبولی فرد 
 دوره اخذ مدركمحل و شهرستان  بخش -

 از دیپلمماقبل و سال  دانشگاهی، اخذ دیپلمپیش
یکسان  فایلسال تحصیل مندرج در  بایست با سهمی

  باشد.

2-2  

شی  نظام متوسـطهدیپلم یا گواهی مدرك اصـل  - آموز
ـــالی واحدي ـــاي مدیر  ترمی واحدي / س با مهر و امض

محل بخش و شهرستان با درج  یا هنرستانو دبیرستان 
  اخذ مدرك.

2-3  

ــل  - ــالیا گواهی و  مدركاص با مهر و  دیپلمما قبل  س
بخش و با درج یا هنرســتان و امضــاي مدیر دبیرســتان 

  محل اخذ مدرك. شهرستان

2-4  

 نظاماصـــل کارنامه تحصـــیلی دیپلم متوســـطه نظام  -
سالی واحدي  شی ترمی واحدي /  ضیآموز فیزیک،  (ریا

علوم تجربی، علوم انســانی و علوم و معارف اســالمی) در 
یک ـــال هر  ـــاء و مهر  1384هاي از س با امض عد  به ب

  دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.

در کارنامه با نمرات  ثرؤنمرات دروس مبررسی دقیق  -

  سازمان.اطالعات دریافتی از پرتالمندرج در 
ـــی  - عدل کتبیبررس ید آموزش  م جد ظام  دیپلم ن

ـــطـه یـا نظـام ـــطـه براي  متوس قـدیم آموزش متوس
ــتهپذیرفته هاي تحصــیلی پذیرش صــرفاً شــدگان رش
  سوابق تحصیلی.براساس

ـــده با عنوان عنوان دیپلم و پیش - ـــگاهی ارائه ش دانش
دانشگاهی مندرج در فایل اطالعات یکسان دیپلم و پیش

  باشد.

2-5  

صیلی دوره پ - صل کارنامه تح ضی یشا شگاهی (ریا دان
تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسالمی فیزیک، علوم

ـــال  از و هنر) ـــتان یا  1391س ـــاء و مهر دبیرس با امض
  سازمان آموزش و پرورش

3-1  

  نظام آموزشی جدید

 )3-3-6(  

صل  - سطه یا گواهی مدرك ا ساله دیپلم متو دوره چهار
ظام جدید آموزشـــی جدید) پایه داوزدهم( با مهر و  ن

ستان  ضاي مدیر دبیر ستان با درج ام شهر محل بخش و 
  اخذ مدرك.

صیلیتاریخ اخذ  -  از ر یکپایه دوازدهم در ه مدرك تح
ــیلیرشــته براي نیمســال اول باید حداکثر تا  هاي تحص
شته 31/6/99پایان  صیلی پذیرش براي و براي ر هاي تح

باشــد در  30/11/99نیمســال دوم باید حداکثر تا تاریخ 
   خواهد بود. "یکنلمکان"غیر اینصورت قبولی فرد 

 هايتحصیلی پایه اخذ مدركمحل و شهرستان  بخش -
ستمی تا دوازدهم، دهم صیل سهبا  بای مندرج  سال تح

  یکسان باشد. فایل در

دهم و یازدهم دوره  با  ســالیا گواهی و  مدركاصــل  -  3-2
 بخش و شهرستانبا درج مهر و امضاي مدیر دبیرستان 

  محل اخذ مدرك.

3-3  

ستان - سال آخر دبیر سه  صیلی  صل کارنامه تح (پایه  ا
با امضــاء و مهر دبیرســتان یا ســازمان  دهم تا دوازدهم)

  آموزش و پرورش.

ا نمرات در کارنامه ب ثرؤنمرات دروس مبررسی دقیق  -
  سازمان.اطالعات دریافتی از پرتالمندرج در 

ـــی  - عدل کتبیبررس یه دوازدهم  م ظام پا دیپلم ن

هاي تحصیلی شدگان رشتهبراي پذیرفته آموزشی جدید
  .تحصیلیسوابق  صرفاً براساسپذیرش

4  

  دانشجویان: 

اخراجی آموزشی و یا انصرافی 

مؤسسات آموزش ها و دانشگاه

  عالی

  اصل فرم انصراف از تحصیل -

صرافی - شجوي ان شی و یا دان شجویان اخراجی آموز دان
شگاه ها و مؤسسات آموزش عالی حداکثر دوره روزانه دان

الزم است فرم انصراف از تحصیل  31/02/1399تا تاریخ 
و گواهی تسویه حساب کامل تأیید شده دانشگاه و اداره 

 – 2(فرم شماره  کل امور دانشجویان داخل ارائه نمایند.
  )1دفترچه شماره  -70ص 
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  توضیح و موارد بررسی  نوع مدرك  تحصیلی) یا مدركمورد (دیپلم   ردیف

5  
  کاردانیمعادل دارندگان مدرك

  

یا گواهی دانش - مدرك و  ـــل  ي آموختگی در دورهاص
  معادل.

مفاد بخشــنامه  معادل مدركدارندگان در خصــوص  -
ـــماره  ـــیمعاونت  28/5/92مورخ  77633/2ش  آموزش

ـــیمالك  متبوع وزارت هــاي الزم عمــل بوده و بررس
صورتمی شنامه  ساس این بخ ست برا ضمناً بای  گیرد. 

شـدگان داراي مدرك معادل که مشـمول پذیرفتهقبولی 
  اهد شد.باشند، لغو خومذکور نمی مفاد بخشنامه

6  

مدرك کاردانی  دارندگان

ها و مؤسسات آموزش دانشگاه

  دوره کاردانی (فوق دیپلم). اصل و یا گواهی مدرك -  عالی
سامی این - سته از پذیرفته در کنار ا فایل شدگان در د

ستون  سالی در ذیل  صاص داده 4عدد  47ار شده  اخت
  است.

ــتهکاردانی تاریخ اخذ مدرك  - ــیلی براي رش هاي تحص
باید  ـــال اول  تا نیمس و براي  30/07/99 پایانحداکثر 

هاي تحصــیلی پذیرش براي نیمســال دوم باید رشــته
ــعیت  30/11/99حداکثر تا تاریخ  ــخص بودن وض و مش

ــورت قبولی نظام وظیفه براي آقایان  ــد در غیر اینص باش
  خواهد بود. "یکنلمکان"فرد 

7  
گروه کاردانی مدرك  دارندگان

  آموزشی پزشکی

یروي  طرح پــایــان - نین ــــا یخ  انس  30/07/99تــار
هاي گروه آموزش پزشـــکی) التحصـــیالن رشـــته(فارغ

و یا اول هاي تحصــیلی نیمســال رشــته شــدگانپذیرفته
تهبراي  30/11/99 ـــ ـــیلی  هايرش پذیرش براي تحص

  دوم باشد. نیمسال

8  
 پیوستهدارندگان مدرك کاردانی 

  و ناپیوسته نظام جدید

هاي آموزشکدهپیوسته  کاردانی مدركو یا گواهی  اصل -
ـــگاه  ،ايو حرفه فنی کاربردي و یا  –علمی  جامعدانش

  .دانشگاه آزاد اسالمی
اصـــل یا گواهی تحصـــیلی ســـال اول، دوم و ســـوم  -

 دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضاي مدیر دبیرستان
محل اخذ  بخش و شـــهرســـتانبا درج  هنرســـتانیا و 

  مدرك.
ط معدل به جاي مدرك کاردانی پیوســـته بدون شـــر -

شگاهیمدرك پیش  شدگان مالك عملبراي پذیرفتهدان
  .باشدقبول میقابل و
در فایل شــدگان دســته از پذیرفتهدر کنار اســامی این -

ستون  سالی در ذیل  صاص داده 4عدد  47ار شده  اخت
  است.

مدرك  - خذ  تاریخ ا ید  تهکاردانی با ق ـــ هاي براي رش
و  30/07/99تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا پایان 

هاي تحصیلی پذیرش براي نیمسال دوم باید براي رشته
ـــورت  30/11/99حداکثر تا تاریخ  ـــد در غیر اینص باش

   خواهد بود. "یکنلمکان"قبولی فرد 
  باشد.نمینام مالك شرط معدل براي ثبت -
اخذ سال تحصیلی اول، دوم و محل و شهرستان  بخش -

ست بمیسوم  سهبای شده درا  سان فایل سال ذکر   یک
  باشد.

هاي فنی و رشتهجدید دیپلم نظام  کلمعدل بررسی  -
ــدگان براي پذیرفته اي و یا کاردانشحرفه ــتهش  هايرش

صیلی صرفاً  تح ساسپذیرش  صیلی بر ا که  سوابق تح
  .باشنددانشگاهی و یا کاردانی میداراي مدرك پیش

  شوند.فنی مشمول سوابق نمی هايدیپلمه -

  يدارندگان مدرك حوز  9

ــرط مدیریت  ــمی و بدون قید و ش ارائه موافقت نامه رس

یه  یت حوزه علم مدیر یا مرکز  یه و  هاي علم حوزه 

  خراسان یا اصفهان.

سه  بر ساس مصوبه جل شوراي  3/11/1374مورخ  368ا
فقط در  قالب فرهنگی، دارندگان مدرك حوزوه علمیهان

یا پیش مدرك دیپلم  گاهی صـــورت دارا بودن  ـــ دانش
توانند در دوره کارشــناســی پیوســته ادامه تحصــیل می

  دهند.

  کارمندان دولت  10
وبدون رســمییاموافقتســاالنه  مرخصــی حکم اصــل

  قیدوشرط.
   29صفحه  12نمونه فرم شماره  -

  گواهی اشتغال  11

ــمی، پیمانی،  ــویر حکم کارگزینی براي کارکنان رس تص
ستگان شاغلین ش هاي علوم، تحقیقات و وزارتخانه و بازن
ــتفناوري  ــایر و بهداش ــکی و س ، درمان و آموزش پزش

  هاي مذکور.مؤسسات آموزشی تابعه وزارتخانه

درصـــدي (به اســـتناد  50ف از تخفیاســـتفاده براي  -
ـــــ مورخ  19834ت 22693شـــماره نامه تصـــویب هـ

ـــتــه هیــأت وزیران) در یکی 19/5/1377 هــاي از رش
و کارشــناســی) کاردانی  (مقاطع تحصــیلی دوره شــبانه

  .براي خود و یا فرزندانشان

12  

نان  علوم،  وزارترسـمی کارک

شگاه ها و تحقیقات و فناوري، دان

سات  س شی مؤ شی و پژوه آموز

سته پذیرفته شتهشده در واب  هاير

  دوم (شبانه)نوبت  تحصیلی

استخدامی و یا گواهی رسمی مشمول  سازمان حکم  اصل 
  اداري و استخدامی کشور.

در آزمون  نامثبت هنگام به تمام سال 35، سن حداکثر -
  شود.یلغو مآناناست.درغیراینصورت قبولیسراسري بوده

ستون کد ارگان این - سته از پذیرفته در ذیل  شدگان د
  درج گردیده است.  40و یا  14در فایل ارسالی، اعداد 

13  

گاه ــ نان دانش ک ها و کار

کده لوم پزشــکی دانشــ هاي ع

ته ــده در  پذیرف تهش ش  هاير

  دوم (شبانه) نوبت تحصیلی

گواهی مبنی بر داشتن شرایط بومی و همچنین  اصل 
سال سابقه یکی از انواع استخدام در  3داشتن حداقل 

  استان محل قبولی.

  .محدودیتی از لحاظ سن ندارند -
شدگان در ذیل ستون کد ارگان این دسته از پذیرفته -

  درج گردیده است.  34و یا  13در اطالعات ارسالی اعداد 

  مناطق محرومسهمیه   14

  تحصیلی:هاي انتخاب رشتهمندرج در دفترچههاي کدرشته
  ) 86تا  84و فنی (صفحات ریاضی  علوم -
 )122و  121تجربی (صفحات  علوم -
  )67و  66علوم انسانی (صفحات  -
    )48هنر (صفحه  -
  )63خارجی (صفحه هايزبان -

قبولی  بایست حسب مورد و با توجه به کدپذیرفته شده می -
هاي: ایالم، بوشهر، چهارمحال و بختیاري، بومی یکی از استان

کهگیلویه و کردستان، کرمانشاه،  سیستان و بلوچستان،
بویراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در صفحه 

 ها وهاي تحصیلی دانشگاهدفترچه راهنماي انتخاب رشته 21
  باشد. )2مؤسسات آموزش عالی (شماره 
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  توضیح و موارد بررسی  نوع مدرك  تحصیلی) یا مدركمورد (دیپلم   ردیف

15  

مناطق درگیر  متقاضیان سهمیه

  و سایر مصوباتبالیاي طبیعی  

آذربایجان شرقی و  هاياستان

خراسان شمالی، غربی،

سمنان، سیستان و  خوزستان،

و  گلستان ،کرمانشاهبلوچستان، 

  لرستان 

  
هاي انتخاب رشته هاي مندرج در دفترچهکدرشته

  تحصیلی:
  )91تا  87علوم ریاضی و فنی (صفحات  -
 )126تا  123علوم تجربی (صفحات  -
  )69تا  67علوم انسانی (صفحات  -
  )49هنر (صفحه  -
  )63صفحه هاي خارجی (زبان -

 هاي ذیربط.هاي شهرستانبومی یکی از بخش -
ـــال  - ـــیلی س محل اقامت و یا محل اخذ مدرك تحص

ید آموزشـــی جد ظام  یا دهم (ن یازدهم و  یا        دوازدهم 
ـــگاهی یا دیپلم یا ماقبل دیپلم پیش) و یا 3-3-6 دانش

از (نظام آموزشی سالی واحدي یا ترمی واحدي) در یکی 
 باشد.هاي ذیربط ها و یا شهرستانبخش

ارائه گواهی تأیید محل سکونت ازسوي فرمانداري  -
  )43ذیربط (نمونه فرم صفحه 

یر شدگان با سهمیه مناطق درگاخذ تعهد از پذیرفته -
  )38و  37ات صفح –19و18شماره  هايفرم( بالیاي طبیعی

16  

هاي شهرستان متقاضیانسهمیه 

جنوب استان کرمان (جیرفت، 

عنبرآباد، کهنوج، رودبار، 

گنج و منوجان) و شهرستان قلعه

  بشاگرد در استان هرمزگان

متقاضیان مشمول توضیحات صفحه 21 دفترچه راهنماي 
 انتخاب رشته

ــه  بومی:مالك  - ــیلی س ارائه گواهی اخذ مدرك تحص
ــهرها (یا  ــال آخر و همچنین محل تولد در یکی از ش س

  هاي) مذکوربخش

17  

دانشجوي بومی از  %30سهمیه 

محل اصالح قانون عدالت 

 1392آموزشی، مصوبه سال 

  اسالمی شوراي محترم مجلس

ارائه مدرك دال بر بومی بودن با توجه به محل قبولی  در 
 دفترچه 121تا  98صفحات هاي تحصیلی مندرج در رشته

 راهنماي انتخاب رشته گروه آزمایشی علوم تجربی

ــري مبنی بر اخذ  - ــورت محض برابر  3تعهد خدمت بص
  طول مدت تحصیل از پذیرفته شده.

18  

  شدگانپذیرفتهکلیه 

نســخه تصــویر از تمام  1اصــل شــناســنامه به انضــمام  -
  صفحات آن

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

  -------------------  و روي آنتصویر پشتیک برگکارت ملی به انضمام اصل -  19

  در سال جاريشده تهیه  3×4رخ تمام عکسقطعه  3 -  20
لطفا به توضیحات مندرج در صفحه مربوط به مغایرت  -

  عکس توجه کافی مبذول شود. 

21  
و کپی دفترچه بیمه (در صــورت دارا بودن) اعم از  اصــل -

  خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، ارتش و...
-------------------  

22  -------------------  
ـــرایط - جد ش ید وا ـــده عمومی  با ید ش در دفترچه ق

  ) باشند.1شرکت در آزمون (شماره و نام راهنماي ثبت

  وظیفه.نظام وضعیت  مدرك -  شدگان (برادران)پذیرفتهکلیه   23
ـــفحات یکی از بندبه با توجه  - تا  20هاي مندرج در ص

  )1شماره وشرکت درآزمون (نامدفترچه راهنماي ثبت 22

24  
برخورداري از توانایی جسمی 

  الزم متناسب با رشته قبولی
-------------------  

اي نقص عضو غیرمؤثر در فعالیت مطلوب حرفهجداول  -
ها بخش پیوست 1هاي آزمایشی پنجگانه در صفحه گروه

ست در  ست بخش پیو ست. الزم به ذکر ا درج گردیده ا
ـــانی  pdf قالب یک فایل ـــازمان به نش ـــایت س در س

 www.sanjesh.org  فت یا هده و در بل مشــــا قا
  باشد.می

25  
  وضعیت تحصیلی

  تقاضانامه) 32(بند  

شدگان داراي گواهی اخذ مدرك تحصیلی از پذیرفته        
مدرك کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد تا تاریخ 

30/7/1399.  
دریافت فرم مخصوص انصراف قطعی تا تاریخ 

شدگانی که  دانشجوي از پذیرفته 31/02/99
  اند.دوره روزانه بوده

نام  نام و  بل از  یت اینق ته از خانوادگی وضـــع ـــ دس
  شدگان در فایل به ترتیب با اعداد پذیرفته

  : دانشجوي دوره روزانه،)2(: دانشجوي انصرافی، )1( 

ـــجوي دوره غیرروزانه،)3(  التحصـــیل : فارغ)4( : دانش

  التحصیل مقطع کارشناسی،: فارغ)5(مقطع کاردانی، 

  کارشناسی ارشد و باالتر،التحصیل مقطع : فارغ)6( 

  است. : هیچکدام، مشخص گردیده)7( 

  
  هاي جدول فوق:خصوص ردیف در یتوضیحات و نکات

  

دانشگاهی (براي نظام آموزشی سالی واحدي یا ترمی واحدي) و یا پایه دوازدهم پیشبا توجه به برگزاري امتحانات جبرانی دوره *      :3و  2 هايردیف -

الزم  ،نگردند فراغت از تحصیلنام موفق به ارائه گواهی شدگان در زمان ثبتدر صورتی که پذیرفته ،ماه شهریور نیمه دومدر  )6-3-3آموزشی (براي نظام 

 30/7/99اخذ شود. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذکور تا تاریخ  30/7/99 تا تاریخالتحصیلی فارغآنان تعهدي مبنی بر ارائه گواهی  است از

آموزش عالی است و عدم رعایت آن  مؤسسهعهده ه ب عیناً ،و تبعات ناشی از عدم رعایت آناین موضوع ولیت رعایت ئمس گردد. ضمناًقبولی آنان لغو می

  شود.تخلف محسوب می
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  دیپلمرك تحصیلی اتأییدیه مد: مهم ***

ــماره  ــی  29/07/1399مورخ  129898/460با توجه به نامه ش ــنجش و پایش کیفیت آموزش ــویر  آموزش و پرورشوزارت رئیس محترم مرکز س (تص

حه ـــف ته )47پیوســـت ص گان میپذیرف نه شـــد ما به ســـا عه  با مراج ـــیلی وزارت آموزش و پرورشأت«بایســـت  مدارك تحص یه  ید به » ی

 ییدیه پرداخت دریافت نمایند.أنموده و پس از ثبت اطالعات و پرداخت هزینه، کدپیگیري و ت فرم مربوط را تکمیل  https://emt.medu.irآدرس

سامانه بایست در مرحله ثبتشدگان میپذیرفته شگاه محل قبولی، کدپیگیري دریافت شده از  تاییدیه مدارك تحصیلی وزارت «نام الکترونیکی در دان

   نام دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند.نام درج نموده و یا در مراجعه حضوري به واحد ثبتنه ثبترا در محل مشخص شده در ساما» آموزش و پرورش

سه می س شگاه / مؤ شناس دان شده، تأییدیه  https://kemt.medu.irتواند پس از مراجعه به آدرسکار سه خود را دریافت وارد  س شگاه / مؤ هاي دان

  نماید.

     :4یف در -

و یا  عمومی از کاردانی (اعم کاردانی معادل مدرك که کارشناسی دوره دانشجویان نینچو هم آموزشی نامهآیین موضوع آموزشی اخراجی دانشجویان

 دانشجویان امور کل رهادا ذیربط و همچنین با مؤسسه کامل حساب از تسویه پس انصرافی دانشجویان مربوط به اند نیز مانند مقررات) را اخذ نمودهکاردانی

 حقهیچ محدودیتی در انتخاب رشته نداشته و  )برادران (براي وظیفه نظام مشکل نداشتن ذیربط و در صورت وزارت دانشجویان رفاه و صندوق داخل

 31/02/1399و مؤسسات آموزش عالی حداکثر تا تاریخ  هادانشجویان انصرافی دوره روزانه دانشگاه .باشنددر رشته قبولی اعالم شده را دارا می نامثبت

 دسته این است بدیهی .فرم انصراف از تحصیل و گواهی تسویه حساب کامل تأیید شده دانشگاه و اداره کل امور دانشجویان داخل ارائه نمایند بودهالزم 

  برسانند. انجام یکجا به صورت خود به تحصیالت از اتمام مربوط را پس تعهدات توانند کلیهمی متقاضیاناز 

   :8 تا 5 هايردیف -

صیالن و یا فارغ -1 شگاه(فوق کاردانیمدرك هریک از دارندگان التح شکدهدیپلم) دان سته آموز سات آموزش عالی و یا کاردانی پیو س  و هاي فنیها و مؤ

که  1399-400هاي تحصیلی پذیرش براي نیمسال اول سال تحصیلی اسالمی براي رشته کاربردي و یا دانشگاه آزاد-علمی اي، دانشگاه جامعحرفه

ش و 30/07/99تاریخ  تاحداکثر سالتهبراي ر صیلی پذیرش براي نیم صیلیسال ت دومهاي تح صیل فارغ 30/11/99تا تاریخ  که1399-400ح التح

  اند: شده

 باشد.آزاد اسالمی دانشگاه و یا  و آموزش پزشکی بهداشت، درمانتحقیقات و فناوري یا وزارت الف) رشته تحصیلی آنها مورد تائید وزارت علوم، 

 ب) رشته تحصیلی دوره کاردانی آنان فاقد دوره کارشناسی ناپیوسته باشد.

 اند.ج) در مهلت تعیین شده بعد از اتمام تحصیل و قبل از اعزام به خدمت در آزمون پذیرفته شده

صورت ق شتهدر  ساب تعدادي از واحدهاي دورهبولی در ر شی ذیربط و در مقطع باالتر از کاردانی و با احت صیلی گروه آزمای کاردانی در دوره  هاي تح

همان  درمتبوع  وزارت ضوابطمدت تحصیل طبق  کمتر از طول سال 2تحصیل آنها از کاردانی به مقطع باالتر  مدت که حداکثر طول باالتر به نحوي

شد، قبولی آنان از نظر نظام وظیفه بالمانع می صیلی با صورت قبولیدوره تح شد. در غیر این ست در ردیف گرددآنان لغو میبا فایل  67. الزم به ذکر ا

  درج گردیده است.  "خیر"یا  "بله"شدگان کلمه دسته از پذیرفتهارسالی این

چنانچه  اندشده هاي تحصیلی نیمسال اول پذیرفتهآموزش عالی) که در هر یک از رشته مؤسساتها و (فوق دیپلم دانشگاه دارندگان مدرك کاردانی -2

ضرورت  ضرورتدر حین انجام خدمت  ستند با ارائه گواهی از یگان مربوط مبنی بر اینکه دوران خدمت  ) آنان تا (وظیفه عمومی (وظیفه عمومی) ه

به پایان  )هاي تحصیلی نیمسال دومیک از رشته براي هر( 30/11/99حصیلی نیمسال اول) و یا تا تاریخ هاي تیک از رشته (براي هر 31/6/99تاریخ 

  باشند.نام در رشته قبولی اعالم شده میمجاز به ثبت ،خواهد رسید

 اعم از خواهران و( تحصیلی گروه آموزشی پزشکیهاي رشته )عالی آموزش مؤسساتها و دیپلم دانشگاهفوق( هاي کاردانیالتحصیالن دورهکلیه فارغ -3

سانی) تا تاریخ  ) که خدمات قانونی مقرر آنانبرادران و  نیمسال اولهاي باشد، مجاز به انتخاب رشته به پایان رسیده 30/7/99(طرح الیحه نیروي ان

صیالن دورهفارغ و دوم بوده صرپایان میبه  30/11/99تاریخ  آنان تا خدمات قانونی مقررکه  هاي مذکورالتح سد، منح شتهانتخاب مجاز به اً ر هاي ر

سال تحصیلیبراي  تحصیلی سال دوم  ستبوده 1399-400 نیم تحصیلی  هايدیپلم) رشته(فوق کاردانی مدرك دسته از دارندگان آن اند. بدیهی ا

(پذیرش براي  در رشــته قبولینام ثبت به رســید، مجاز پایان نخواهد به 30/11/99 آنان تا تاریخ گروه آموزشــی پزشــکی که خدمات قانونی مقرر

  بود.لغو خواهد قبولی آنان نبوده و نیمسال دوم سال جاري هم) 

    :25 ردیف -

قانون تامین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی  8و  7موضوع الیحه قانونی اصالح مواد  8نامه اجرایی تبصره ماده آیین 2مطابق ماده  -1

اند چنانچه طبق مقررات آموزشی جهت آموختگانی که از آموزش رایگان استفاده کردهدانش ،شوراي انقالب جمهوري اسالمی ایران 26/7/58مصوب 

  موزش رایگان خود را پس از خاتمه تحصیالت انجام خواهند داد. هاي باالتر در کشور پذیرفته شوند، خدمت مربوط به آتکمیل تحصیالت در دوره

درخصوص نمودند. اقدام به انصراف قطعی از تحصیل می 31/02/1399بایست تا تاریخ اند، میشدهآزمون پذیرفته دانشجویان دوره روزانه که در این  -2

با این سازمان مکاتبه شده و است الزم ریخ ذکر شده انصراف نداده باشند، ممکن است دانشجوي سال آخر بوده و تا تا که متقاضیانبرخی از این 

  موضوع استعالم گردد.
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    :شدگان داراي مدرك کارشناسی و باالترخصوص پذیرفته توضیحاتی درب) 
  

شوراي عالی  * سه  صوبه پنجاه و یکمین جل شکیبرنامهبا توجه به رأي موقت دیوان عدالت اداري مبنی بر عدم اجراي م مورخ  ریزي علوم پز

سته و دانش ،25/03/92 شد ناپیو سی ار شنا شتهآموختگان مقاطع کار سته کلیه ر صیلی وپیو شکی،  دکتري عمومی هاي تح شکی، دندانپز پز

سازي و  شکیاي دکتري حرفهدارو صیل مجدد، می دامپز ضی تح شرایط با توانندمتقا سري درعایت  سرا تري مقطع دک رذیل از طریق آزمون 

هاي مختلف (روزانه، مازاد و پردیس) ندارند. هاي پزشکی، داروسازي و دندانپزشکی تحصیل نمایند و محدودیتی در انتخاب دورهعمومی رشته

  ورأي نهایی دیوان عدالت اداري اقدام خواهد شد.  تصمیمدگان دوره روزانه، پس ازشدرخصوص پرداخت یا عدم پرداخت شهریه جهت پذیرفته

  .استانجام موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان براي مشمولین این قانون الزامی  )1 

  وم.محر مناطق سهمیه یا و بومی سهمیه تعهدات بودن دارا عدم و اجرایی هايدستگاه یا ارگان به خدمت تعهد هرگونه نبودن دارا )2 

  .وظیفه نظام سازمان نظر از تحصیل ممنوعیت نداشتن )3 
  

  توضیحات نمره کل سوابق تحصیلی: ج) 

 محترم شوراي مجلس 26/2/1395مصوب کشور  عالیمراکز آموزش  ها ودانشگاهدر  دانشجو قانون اصالح قانون سنجش و پذیرشابالغ  باتوجه به«

شجو مورخ  اسالمی شوراي سنجش و پذیرش دان سه  ساس مصوبه چهاردهمین جل نمره کل  درمیزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی  14/8/1397و برا

 گیردی صورت متقاضیانبررسی سوابق تحصیلی منحصراً براي  است لذا الزم. »باشدبه صورت زیر می 9139سال سراسري  آزموندر  متقاضیاننهایی 

  .گردیده است مشخص 1شدگان با کد این موضوع در فایل پذیرفتهثیر مثبت سوابق تحصیلی انجام شده و أقبولی آنها با ت اعالم رشتهکه 
  

   نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم:ج) -1

دوره دوم گواهی پایان تحصــیالت که  و معارف اســالمیعلوم  و انســانیتجربی، علومعلوم فیزیک،ریاضــی آموزاندانش از دســتهآن :ج-1-1  

 سراسري صورت نهایی،ه دروس پایه دوازدهم آنها بو امتحانات اند ) اخذ نموده6-3-3و در نظام آموزشی جدید ( 1399 سال دررا  خودمتوسطه 

شوري شده، مشمول  و ک سوابق برگزار  سوابق بوده تحصیلیاعمال  سوم آموزش متوسطهسا -پایه دوازدهم ( موجود دیپلم تحصیلی و  نظام  ل 

میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم  -1با توجه به جدول شماره (تحصیلی موجود به نسبت سوابق  درصد 30میزان حداکثر  ) به6-3-3جدید 

   گردیده است. و به صورت تأثیر مثبت در گزینش نهایی آنان لحاظ )متقاضیاندر نمره کل 

در نظام  به بعد 1384 سال را از خود دیپلمکه  و معارف اسالمیعلوم  و انسانیتجربی، علومعلوم فیزیک،ریاضیهاي دیپلم از دستهآن  :ج-2-1

اعمال برگزار شده، مشمول  سراسري و نهایی بصورت آنها درس چند یا و امتحانات یک اندآموزشی سالی واحدي یا ترمی واحدي دریافت نموده

به نسبت سوابق  درصد 25میزان حداکثر  سال سوم آموزش متوسطه) به -پایه یازدهم ( موجود دیپلم تحصیلی ابقو سو بوده تحصیلیسوابق 

صیلی  شماره موجود (تح صیلی دیپلم در نمره کل  -2با توجه به جدول  سوابق تح ضیانمیزان تأثیر  صورت تأثیر مثبت در گزینش  و) متقا به 

   گردیده است. نهایی آنان لحاظ

صره:   اي طبق نمونه اند براي آنها کارنامهخود بوده )ســال ســوم -(پایه دوازدهم ی که متقاضــی ترمیم نمرات دروس امتحان نهایی متقاضــیان تب

  این مجموعه صادر گردیده که الزم است جهت بررسی سوابق تحصیلی دیپلم مورد توجه قرار گیرد. )34 ص - 16فرم شماره (

    دانشگاهی:پیشنمره کل سابقه تحصیلی ج) -2

سانی، علومتجربی، علومفیزیک، علومدانشگاهی ریاضیداراي مدرك پیش متقاضیان دانشگاهی اسالمی و هنر که مدرك دوره پیشو معارف  ان

سال صیلی خود را از  سال  1390-1391 تح سري و اخذ نموده و بعد از آن) 91( سرا صورت نهایی،  اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به 

صیل سوابق تح شمول اعمال  ست، م شده ا شوري برگزار  صیلی موجود دوره پیشک سوابق تح سی که به ی بوده و  صرفاً نمرات درو شگاهی ( دان

 -3با توجه به جدول شماره (بت سوابق تحصیلی موجود به نس درصد 5صورت نهایی، سراسري و کشوري برگزار شده است) به میزان حداکثر 

  . و به صورت تأثیر مثبت در گزینش نهایی آنان لحاظ گردیده است )متقاضیاندانشگاهی در نمره کل میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش

  گردد.هر دو مورد اعمال می، »ج)-2و  ج)-1-1«مشمول سوابق تحصیلی نظام سالی واحدي یا ترمی واحدي بندهاي متقاضیانبراي : توجه
  

شگاهلذا    سات آموزش عالی ذیربط میکلیه دان س سال دوازدهم نظام ها و مؤ سی و مطابقت دقیق نمرات مندرج در کارنامه  سبت به برر ست ن بای

شدگانی دانشگاهی پذیرفتهپیش) و مدرك دوره 43و  42نمونه مندرج در صفحه ) و سوم نظام جدید آموزش متوسطه (دیپلم) (6-3-3آموزشی جدید (

  .اند، اقدام الزم بعمل آورندهاي پذیرش با آزمون قبول شدهمحلباشند و در رشتهالذکر میکه مشمول مصوبه فوق
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  به تفکیک گروه آزمایشی مندرج در فایل اطالعات 6-3-3سوابق تحصیلی نظام آموزشی جدید دروس ترتیب 

  

  1جدول شماره 

  کددرس  نام درس  ردیف  نام دیپلم  کددرس  نام درس  ردیف  دیپلمنام 

  دروس 

  (سوابق تحصیلی)

آموزشی دیپلم نظام 

  جدید

  رشته

  فیزیکریاضی 

  درس 11شامل 

  12011  3دین و زندگی   1

  دروس 

  (سوابق تحصیلی)

آموزشی دیپلم نظام 

  جدید

  رشته

  علوم تجربی

  درس 11شامل 

  12011  3دین و زندگی   1

  12021  3 قرآنزبان عربی   2  12021  3 قرآنزبان عربی   2

  12031  3 ادبیات فارسی  3  12031  3 ادبیات فارسی  3

  12081  3زبان خارجی   4  12051  3هندسه   4

  12111  3شیمی   5  12061  2حسابان   5

  12121  سالمت و بهداشت  6  12071  ریاضیات گسسته   6

  12141  علوم اجتماعی  7  12081  3زبان خارجی   7

  12151  3شناسی زیست  8  12101  3فیزیک   8

  12161  3ریاضی   9  12111  3شیمی   9

  12331  3فیزیک   10  12121  سالمت و بهداشت  10

  12031  3فارسی   11  12141  علوم اجتماعی  11

  دروس 

  (سوابق تحصیلی)

آموزشی دیپلم نظام 

  جدید

  رشته

  علوم انسانی

  درس 11شامل 

  12171  3دین و زندگی   1

  دروس 

  (سوابق تحصیلی)

آموزشی دیپلم نظام 

  جدید

  رشته

علوم و معارف 

  اسالمی

  درس 8شامل 

  12191  3علوم وفنون ادبی  1

  12201  3ریاضی و آمار   2  12181  3عربی   2

  12251  2فلسفه   3  12191  3علوم و فنون ادبی   3

  12261  3علوم معارف قرآنی   4  12201  3ریاضی و آمار   4

  12271  3اصول عقاید   5  12211  3جغرافیا   5

  12281  3احکام   6  12221  3تاریخ   6

  12301  3عربی   7  12231  3شناسی جامعه  7

  12321  3تاریخ   8  12251  2فلسفه   8

  12031  3فارسی   9

  12081  3زبان خارجی   10  

  12121  سالمت وبهداشت  11
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  به تفکیک گروه آزمایشی مندرج در فایل اطالعاتواحدي ترمی  سالی واحدي یانظام آموزشی سوابق تحصیلی دروس ترتیب 

  

  2جدول شماره 

  کددرس  نام درس  ردیف  نام دیپلم  کددرس  نام درس  ردیف  نام دیپلم

  دروس 

  (سوابق تحصیلی)

  دیپلم نظام جدید

  رشته

  فیزیکریاضی 

  درس 10شامل 

  5491  3 قرآن و دینی تعلیمات  1

  دروس

  تحصیلی) (سوابق

  دیپلم نظام جدید

  رشته

  علوم تجربی

  درس 10شامل 

  5491  3تعلیمات دینی و قرآن   1

  5492  3زبان فارسی   2  5492  3زبان فارسی   2

  5493  3 ادبیات فارسی  3  5493  3 ادبیات فارسی  3

  5496  3عربی   4  5496  3عربی   4

  5500  3 زبان خارجی  5  5500  3 خارجیزبان   5

  5502  آزمایشگاه 3فیزیک   6  5501  آزمایشگاه 3فیزیک   6

  5503  آزمایشگاه 3شیمی   7  5503  آزمایشگاه 3شیمی   7

  5510  3ریاضی   8  5507  جبر و احتمال  8

  5515  آزمایشگاه 2شناسی زیست  9  5508  2هندسه   9

  5516  زمین شناسی  10  5509  حسابان  10

  دروس

  تحصیلی) (سوابق 

  دیپلم نظام جدید

  رشته

  علوم انسانی

  درس 11شامل 

  5491  3تعلیمات دینی و قرآن   1

  دروس

  (سوابق تحصیلی) 

  دیپلم نظام جدید

  رشته

  اسالمیمعارف 

  درس 11شامل 

  5494  زبان فارسی تخصصی  1

  5495  ادبیات فارسی تخصصی  2  5494  زبان فارسی تخصصی  2

  5500  3 زبان خارجی  3  5495  ادبیات فارسی تخصصی  3

  5519  2 جامعه شناسی  4  5497  3عربی   4

  5525  فلسفه و منطق  5  5500  3 زبان خارجی  5

  5537  2 اصول عقاید  6  5519  2 جامعه شناسی  6

  5539  3عربی   7  5521  2 تاریخ ایران و جهان  7

  5541  2 تاریخ اسالم  8  5523  2 جغرافیا  8

  5544  2 تفسیر و علوم قرآنی  9  5524  هاي ادبیرایهآ  9

  5548  2اخالق   10  5525  فلسفه و منطق  10

  5511  ریاضی و آمار  11  5511  ریاضی و آمار  11
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  دانشگاهی  مندرج در فایل اطالعاتسوابق تحصیلی به تفکیک مدرك پیشدروس ترتیب 

  

  3جدول شماره 

عنوان 
  دانشگاهیپیش

  گروه آزمایشی
  کددرس  نام درس

  دانشگاهیعنوان پیش
گروه 

  آزمایشی
  کددرس  نام درس

  فیزیکریاضی 

  ریاضی

  1476  زبان فارسی

  علوم تجربی

  ریاضی
  1476  زبان فارسی

  1477  معارف اسالمی  1477  معارف اسالمی
  1482  فیزیک(تجربی)  1484  وانتگرال حساب دیفرانسیل

  1483  فیزیک (ریاضی)

  تجربی

  1476  زبان فارسی

  تجربی

  1477  معارف اسالمی  1476  زبان فارسی
  1479  شناسیزیست  1477  معارف اسالمی

  1482  فیزیک(تجربی)  1484  وانتگرال حساب دیفرانسیل

  1483  فیزیک(ریاضی)
  انسانی

  1476  زبان فارسی

  انسانی

  1477  اسالمیمعارف   1476  زبان فارسی

  1477  معارف اسالمی

  هنر

  1476  زبان فارسی
  1477  معارف اسالمی  1484  وانتگرال حساب دیفرانسیل

  هنر

  1482  فیزیک(تجربی)  1476  زبان فارسی

  1477  معارف اسالمی
  زبان

  1476  زبان فارسی
  1477  معارف اسالمی  1484  وانتگرال حساب دیفرانسیل

  1483  (ریاضی)فیزیک 

   
  هنــــــر

  ریاضی
  1476  زبان فارسی

  زبان
  1477  معارف اسالمی  1476  زبان فارسی

  1476  زبان فارسی  تجربی  1477  سالمیمعارف ا

  علوم انسانی

  ریاضی

  1477  معارف اسالمی  تجربی  1476  زبان فارسی

  1477  معارف اسالمی
  انسانی

  1476  زبان فارسی
  1487  عربی

  1477  معارف اسالمی

  تجربی
  1476  زبان فارسی

  1477  ارف اسالمیمع

  هنر

  1476  زبان فارسی
  1477  معارف اسالمی  1487  عربی

  انسانی

  1476  زبان فارسی
نري و  ه یراث  م با  یی  نا ــ آش

  1426  فرهنگی ایران
  1491  سیر هنر در تاریخ  1477  معارف اسالمی

  1485  ادبیات فارسی

  زبان

  1476  زبان فارسی
  1487  عربی

  1477  معارف اسالمی

  هنر
  1476  زبان فارسی

  1477  معارف اسالمی

    1487  عربی
  

  زبان
  1476  زبان فارسی

  1477  معارف اسالمی
  1487  عربی

و معارف علوم 
  اسالمی

  

  ریاضی
  1476  زبان فارسی
  1489  ادبیات عرب

  تجربی
  1476  زبان فارسی
  1489  ادبیات عرب

  انسانی

  1476  فارسیزبان 
  1489  ادبیات عرب
  1490  اصول عقاید
  1493  فقه و اصول

  هنر
  1476  زبان فارسی
  1489  ادبیات عرب

  زبان
  1476  زبان فارسی
  1489  ادبیات عرب
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  1399ثیر مثبت سوابق تحصیلی آزمون سراسري سال أبراي پذیرفته شدگان داراي تدانشگاهی و پیشساختار فایل نمرات دیپلم 

  طول فیلد  نام فیلد  ردیف    طول فیلد  نام فیلد  ردیف
  15  دانشگاهیپیشآموزيکددانش  12    7  پرونده  1
  4  دانشگاهیکد منطقه پیش  13   7 داوطلب  2
 2  دانشگاهیپیشعنوان  کد  14   30 نام خانوادگی  3
 2  دانشگاهیپیشسال اخذ   15   30 نام  4
 4×4  دانشگاهینمره درس یک تا چهار پیش*  16   15 دیپلم آموزيکد دانش  5
 4×4  دانشگاهیکد درس یک تا چهار پیش  17    4  کد منطقه اخذ دیپلم  6
 2×4  دانشگاهیپیش سال اخذ نمره یک تا چهار  18   2  آ.پ کد دیپلم  7
 1  گروه قبولی  19   2  آ.پ سال اخذ دیپلم  8
  4  کد دانشگاه قبولی  20   4×11  درس یک تا یازده نمره  9
   4×11  کد درس یک تا یازده  10

21  
  کد نظام آموزشی
   2×11  سال اخذ نمره یک تا یازده  11  1  2: 6-3-3غیر     1:  6-3-3                   

 باشد.ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی می علوم تجربی، هاي ریاضی فیزیک،به ترتیب دیپلمه 18و  12، 11، 10: کدهاي 7ردیف  در -
 باشد.میو هنر اسالمی  معارف و علوم ،ادبیات و علوم انسانیعلوم تجربی، ریاضی فیزیک،  دانشگاهیپیشبه ترتیب  14 و 18، 12 ،11،  10کدهاي:  12در ردیف  -

 .درج گردیده است 8و  7 ، 6در جدول صفحات کد و عنوان دروس  17 و 10هاي براي ردیف -

 باشد.می یک ساختار فایل اطالعات مندرج در پرتالدانشگاهی براي آنها در ا پیشیو  ی که فیلد تأثیر سوابق تحصیلی دیپلممتقاضیان: 16 و 9هاي در ردیف *
 

   :در رشته هاي با آزمون هاي آزمون سراسري و بررسی مغایرت سوابق تحصیلیشیوه پذیرش رشته )د

  .نداشته استتأثیري  دیپلم معدل کتبی با آزمون تحصیلی پذیرشهاي شدگان در رشتهبراي پذیرفته: 1نکته 

شدگان ، لذا الزم است پذیرفته، ممکن است کارنامه ارائه شده به دانشگاه، کارنامه نهایی نباشدموزان به نمرات امتحانی دبیرستانآدانشبرخی از با توجه به اعتراض : 2نکته 

  از آموزش و پرورش اخذ و جهت بررسی به دانشگاه ارائه نمایند.) بعد از بررسی مجدد نمرات و اعمال اعتراض(هاي با آزمون کارنامه نهایی را در رشته

سط وزارت آموزش و پرورش : 3نکته  صیلی دیپلم که تو سوابق تح شده، در یک یا چند درسچنانچه داوطلب در آزمون ترمیم نمرات  شرکت نموده  برگزار 
  را نیز از آموزش و پرورش اخذ و جهت بررسی به دانشگاه ارائه نماید.شده خود باشد، الزم است عالوه بر نمرات کتبی دیپلم، نمرات ترمیم 

  

صیلی دیپلم  سوابق تح سی مغایرت  شی جدید نحوه برر شی نظام  دیپلم، 6-3-3نظام آموز یا و ترمی واحدي  یا ســالی واحديآموز

  : دانشگاهیپیش

صیلی دیپلم چنانچه   سوابق تح صیلی بوده و  سوابق تح شمول اعمال  سطه نظام جدید  –(پایه دوازدهم  داوطلب م سوم آموزش متو سوابق ، )6-3-3سال 

صیلی دیپلم (پایه یازدهم  سطه نظام قدیم) و  –تح سوم آموزش متو صیلی پیشسال  شگاهی و یا سوابق تح نان آتأثیر مثبت در نمره کل نهایی  با  هر دودان
ست، شده ا ست هر یک از نمرات دروس دیپلم  اعمال  شیالزم ا سالی واحدي یا ترمی واحدي 6-3-3 جدید نظام آموز شی  نمرات و ، نمرات دروس نظام آموز

اي که داوطلب کارنامه( نهایی دیپلم کارنامه) دریافتی از طرف این ســازمان با نمرات دروس در اصــل dataطالعات (فایل ادانشــگاهی مندرج در پیشدروس 

ـــیدگی به اعتراض نمرات دیپلم از آموزش و پرورش اخذ می عد از رس مه آزمون ترمیم، )کندب اگر داوطلب در آزمون ترمیم دیپلم آموزش و پرورش ( کارنا

شد باید کارنامه ترم شگاه ارائه نمایدشرکت نموده با شگاهیمدرك پیشو ) یم را نیز از آموزش و پرورش اخذ و به دان ضاء و مُهر آموزش دان پرورش)،  و (با ام

  اگر مغایرت داشته باشد به شرح ذیل اقدام شود:   و شود طابقت دادهم

  این مجموعه تکمیل و در پرونده دانشجو نگهداري شود.  22و  21) صفحات 3و یا  2نام مشروط بعمل آید و فرم تعهد (شماره شدگان ثبتاز این دسته از پذیرفته -1

و به صورت  شود، مکاتبه (بطور یکجا)در دروس مشاهده می نمره ، هنوز هم مغایرتشده چنانچه بعد از ارائه کارنامه نهایی دیپلم و کارنامه ترمیم -1-2
بدیهی است  .صورت پذیرد و یا شبکه پیام دولت ERPاز طریق سامانه و با مشخصات جدول ذیل با عنوان مدیر کل دفتر طرح و آمار  Excel فایل

عالی  آموزش مؤسسهبه اطالع این سازمان در اسرع وقت حجم مکاتبات در نمرات دروس سوابق تحصیلی با توجه به که نتیجه بررسی علمی مغایرت 
  خواهد رسید.ذیربط 

  دانشگاهییا پیشو اطالعات مورد نیاز براي تهیه فایل مغایرت سوابق تحصیلی دیپلم 

  عنوان  سرستون  عنوان  سرستون

  دانشگاهیکد محل اخذ دیپلم و یا پیش 7  شماره داوطلب  1

  داراي مغایرتکد درس  8  شماره پرونده   2

  نام درس داراي مغایرت 9  نام خانوادگی  3

  نمره ارسالی در فایل (غیر صحیح) 10  کد و نام رشته قبولی  4

  کارنامه ارائه شده در اصل مندرج صحیحنمره  11  مؤسسه محل قبولی   5

  دانشگاهی و یا پیشدیپلم  مدركعنوان  12  آموزيکد دانش 6
  

نظام آموزشی  دیپلم مدرك تحصیلیو عنوان   مغایرت در دروس سوابق تحصیلیداراي  متقاضیان تنظیم فایل مربوط به گردد درمی کیدأت :توجه

سالی واحدي یا ترمی واحدي ، دیپلم 6-3-3جدید  شی  شگاهیپیش یاو نظام آموز دقت الزم بعمل آید و چنانچه این فایل طبق  دان
آموزش عالی  مؤسسهو یا داراي اطالعات اشتباه باشد، امکان بررسی نخواهد بود و عیناً به دانشگاه و یا  نباشد و مشخصات جدول فوق قالب

  مربوط عودت خواهد شد.
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   تکمیل نشده:هاي محل در کدرشته شدگانپذیرفته تجمیعو نحوه بررسی  ) هـ  

 متقاضیانبا اخذ درخواست کتبی از شدگان تجمیع پذیرفته، 9913هاي با آزمون مؤسسه در آزمون سراسري سال در صورت عدم تکمیل ظرفیت پذیرش کدرشته  
  و با رعایت موارد ذیل از نظر این سازمان بالمانع می باشد:

  باشد. آزمایشی ها باید از یک گروهکدرشته -1

  باشند.اند، با یکدیگر قابل تجمیع میصرفاً بر اساس سوابق تحصیلی که خالی ماندههاي پذیرش کدرشته -2

  باشند.اند، با یکدیگر قابل تجمیع میهاي پذیرش با آزمون که خالی ماندهکدرشته -3

  .است ممنـوعهاي پذیرش با آزمون هاي پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی با کدرشتهتجمیع کدرشته -4

صراًیع تجم -5 شته منح سه قرار گرفته هاي محل در کدر س سایر کدها به کدهاي  پذیر بودهامکانمربوط که از طریق پرتال در اختیار آن مؤ و تجمیع از 
  به عبارت دیگر هم کدرشته محل قبولی و هم کدرشته محل تجمیع باید در پرتال وجود داشته باشد.پذیر نیست مزبور و یا بالعکس امکان

  به این سازمان ارسال گردد. 30/09/99حداکثر تا تاریخ ، گرددکه به روش فوق تجمیع می راضرورت دارد فهرست رشته محلهایی  -6
  

  .است آموزش عالی مؤسسه سازمان نخواهد بود و عواقب آن بر عهده گردد هرگونه تجمیع دیگر بجز موارد فوق مورد تأیید اینکید میتأضمناً 

  
  

  :نهاديهاي سهمیه) و
سته از آن     سهمیه پذیرفتهد سهمیهانایثارگررزمندگان و شدگان با  شامل ( شهدا، جانبازان، جانبازان رزمندگان، هاي ،  صد  25خانواده  ، ترباال ودر

 25 کمتر ازازان با جانبازي شهید و همسر شهید مفقوداالثر، جانب انو همسر آزاده، فرزند ان، آزادگان، فرزندترباال ودرصد  25و همسر جانباز  انفرزند
صد، سر جانباز انفرزند در صد 25 کمتر از انو هم سر رزمنده داراي حداقل  ،در ضور داوطلبانه در جبهه)،  ماه 6فرزندان و هم و یا به ارائه فرم  نیازيح

ـــهمیه ثبتئتا با در رابطهمدرکی  ـــده در زمان ثبت خویشنامی ید س ـــته قبولی اعالم ش دســـته از ایناز نام ثبتبراي  عمل و مالك ندارندنام در رش
 حسب مورداي بر شدهبدیهی است چنانچه سهمیه پذیرفته باشد.از سوي سازمان سنجش میدر فایل ارسالی اعالم شده عنوان همان  شدگانپدیرفته

  د. یتحصیل وي ممانعت بعمل آآموزش عالی اعالم تا از  همؤسسطریق این سازمان به آن د قرار نگیرد از ئیمورد تا مربوطههاي از سوي ارگان

    :توضیح بسیار مهم* 

د قرار ئیتا مورد وزارت جهاد کشاورزي سازمان بسیج مستضعفین و، ستاد کل نیروهاي مسلح ،ایثارگران شهید و امور بنیاد سوي اي ازشدهپذیرفته سهمیهچنانچه   

  .جلوگیري و ممانعت از تحصیل آنان به اطالع آن دانشگاه خواهد رسید براي جاري تحصیلی دوم سال شروع نیمسال ازقبل  تاسازمان  این سوي از مراتبنگیرد 
  

  

  9139شدگان در آزمون سراسري سال پذیرفتهنامی جدول توضیح سهمیه ثبت
  

ردیف در 

  تقاضانامه 
  نامی عنوان سهمیه ثبت  نام عنوان سهمیه در تقاضانامه ثبت

فایل نهایی در  سهمیه عنوان

  اطالعات

  کد درج شده

  در فایل اطالعات

1  

  منطقه یک با توجه به ضوابط مربوط به سه سال محل تحصیل

  مناطق

  1  1 هطقمن

  2  2 هطقمن منطقه دو با توجه به ضوابط مربوط به سه سال محل تحصیل

  3  3 همنطق به سه سال محل تحصیلمنطقه سه با توجه به ضوابط مربوط 

  4  خ شهدا  خانواده شهدا  پدر، مادر، برادر و خواهر شهدا و یا مفقوداالثر  2

  درصد 25ایثارگران   درصد به باال 25جانباز   درصد و باالتر 25جانبازان   3

5  

  درصد 25ایثارگران   درصد به باال 25ف جانباز   باالتر   ودرصد  25فرزند جانباز   4

  درصد 25ایثارگران   درصد به باال 25هـ جانبار   باالتر  ودرصد  25همسر جانباز   5

  درصد 25ایثارگران   آزاده  آزادگان  6

  درصد 25ایثارگران   ف آزاده  فرزند آزاده  7

  درصد 25ایثارگران   هـ آزاده  همسر آزاده  8

  درصد 25ایثارگران   ف شاهد  فرزند شهید و یا مفقوداالثر  9

  درصد 25ایثارگران   هـ شاهد  همسر شهید و یا مفقوداالثر  10

  بسیج  رزمنده داوطلب بسیجی (اعزامی از سپاه)  11

  جهادگر  وزارت جهاد کشاورزيرزمنده   12  6  رزمندگان

  ن مسلح  و وظیفه پیمانیرسمی، شامل کادر نیروهاي مسلحستاد کل رزمنده   13

  درصد 5ایثارگران   درصد 25جانبار کمتر از   درصد 25جانبازان کمتر از   14

7  

 ایثارگران 5 درصد  درصد 25ف جانباز کمتر از   درصد 25کمتر از  انفرزند جانباز  15

 ایثارگران 5 درصد  درصد 25هـ جانباز کمتر از   درصد 25کمتر از  انهمسر جانباز  16

 ایثارگران 5 درصد  سپاهف رزمنده   داوطلب بسیجی (اعزامی از سپاه)فرزند رزمنده   17

 ایثارگران 5 درصد  ف رزمنده جهاد  جهاد کشاورزيوزارت فرزند رزمنده   18

 ایثارگران 5 درصد  ف رزمنده ن مسلح  و وظیفهپیمانیرسمی، شامل کادر نیروهاي مسلحستاد کل فرزند رزمنده   19

 ایثارگران 5 درصد  هـ رزمنده سپاه  داوطلب بسیجی (اعزامی از سپاه)همسر رزمنده   20

 ایثارگران 5 درصد  هـ رزمنده جهاد  جهاد کشاورزيوزارت همسر رزمنده   21

 ایثارگران 5 درصد  هـ رزمنده ن مسلح  و وظیفهپیمانیرسمی، شامل کادر نیروهاي مسلحستاد کل همسر رزمنده   22
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  :اخذ گرددنامی ثبتاساس سهمیه  برشدگان پذیرفته ازالزم است تعهداتی که ) ز
  

  گردد.جدول ذیل تعیین میاساس  بر آزمون سراسريشدگان پذیرفته 3و یا  2 ،1 مناطق نامی (نهایی)ثبتسهمیه 

  

  

  

سهمیه 3 و 2سهمیه مناطق شدگان پذیرفته از -1 شدهبه دلیل امتیازاتی که در پذیرش   طول  برابر 2میزان به  تعهد خدمت ،انداي از آن برخودار 

  گردد.هاي واقع در سهمیه منطقه اخذ میدر شهرستان (تعهد آموزش رایگان و تعهد سهمیه) مدت تحصیل

 17فرم شماره و  52 هاي تحصیلی گروه آموزشی پزشکی صفحهمربوط به تعهد رشته 6 فرم شماره ،24 تحصیلی غیرپزشکی در صفحههاي سایر رشتهبه تعهد  مربوط 5 شماره فرم( 

  ).53و  63 صفحات درصد بومی 100پزشکی تحصیلی گروه آموزشی هاي مربوط به تعهد رشته

 از اعالم ، پسعالی آموزش ها و مؤسساتدانشگاه سراسري آزمون ریزيمطالعه و برنامه کمیته 24/9/1375 مورخ در جلسه متخذه تصمیمات اساس بر: 1توضیح  

در  را دارا باشند،در رشته قبولی خویش  1یا منطقه آزاد  نمره سهمیه اقلحد که 3یا و  2 مناطق نامیثبت هايبا سهمیه شدگاناز پذیرفته یک هر، نتایج

   تعهد خدمت بسپارند. به میزان طول مدت دوره تحصیلصورت موافقت ارگان ذیربط 

در  باشند منحصراًمی درصد آزاد 20یا  و 1منطقه که داراي حداقل نمره قبولی در سهمیه  3یا  و 2شدگان منطقه نتیجه محاسبه نمرات علمی پذیرفته :2یح توض

ــته و کارنامه تغییر ــالانتقال که در  رش ــازمان قرار خواهد گرفت درج می جاري بر آذرماه س ــته از  گردد.روي پرتال این س ــت که این دس الزم به ذکر اس

ضوابط و آییننتوانشدگان میپذیرفته ساس موافقت وزارت علوم بر هاي مربوط ونامهد با توجه به  شتتحقیقات و فناوري  ،ا آموزش  درمان و ،و وزارت بهدا

 کاهش مدت تعهد خدمت خویش اقدام نمایند.پزشکی نسبت به 

ضیح شتهیکه پذیرفتهئاز آنجا :3 تو صیلی نوبت دومشدگان هر یک از ر شبانه) هاي تح سات ،(دوره  س شگاه پیام ،غیرانتفاعی مؤ پردیس  ،هاي مجازيدوره نور،دان

شگاه و ظرفیت مازاد خودگردان ساتها و دان س شش آموزش رایگان قرار نمی مؤ تعهد و تکمیل  مراحل اخذ لذا نیازي به انجام، گیرندآموزش عالی تحت پو

  .باشدنمی شدگانپذیرفتهاین دسته از راي فرم مربوط ب

  باشد.میعالی  آموزش مؤسساتها و دانشگاه هاي تحصیلی دوره روزانهشدگان رشتهمربوط به پذیرفته منحصراً رایگان آموزش تعهد

 ** .باشندگردد مشمول این تعهد نمیشهریه اخذ می آنان که از تحصیلی هايرشته شدگانپذیرفتهالزم به ذکر است  **

شرایط هاي شدگان کدرشتهپذیرفته -2 صیلی داراي  صوص نند کدرشتههما خاصتح ضیانهاي مخ ستان یا شهرخاص، متقا هاي هها و یا دوربورسیه ا

 باشند.پذیرد و مشمول مورد فوق نمیهاي مربوط صورت مینتعهدات آنان بر اساس قراردادهاي منعقده بین ارگا ،محروممناطق 

   )20صفحه  ـ 1فرم شماره (یا خارج از کشور:  عالی داخل و آموزش مؤسسات و هادانشگاه التحصیلفارغ -3

  آموزش عالی نباشد. مؤسسات ها ودانشجوي فعلی دانشگاه -3-1

شجوي -3-2 شگاه دان ساتها و دان س شته( 31/02/99در تاریخ که بوده عالی  آموزش مؤ صیلی دوره براي ر صراف روزانههاي تح صیلقطعی ) ان  از تح

  است.نموده  حاصل

 پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد، غیرانتفاعی و مجازي مؤسساتنور، پیام دانشگاه نیمه حضوري، )،شبانه( دانشجویان فعلی دوره نوبت دوم تبصره:

شگاه سات آموزش عالیدان ستفاده  که از معافیت تحصیلی ها و مؤس صرافبدون  اندبوده مجازاند، نکردها سري آزمون تحصیل در از ان نام و ثبت سرا

قبولی قبلی خود انصراف قطعی حاصل نموده  نام در رشته قبولی جدید، از رشتهثبتقبولی در آزمون سراسري و قبل از  صورت نمایند و در شرکت

حق بازگشت و ادامه تحصیل در رشته قبولی قبلی  متقاضیان از دستهاین  که استتوضیح  الزم به ارائه نمایند. ذیربط و گواهی مربوط را به مؤسسه

  خود را ندارند.

شتهشدگان از پذیرفته -4 صیلی هاير  جانبازان انقالبرزمندگان، آزادگان و  ،شهدا، ایثارگران معظمیک، خانواده منطقه ی نامثبت هايسهمیه در تح

  )32صفحه ـ  4 فرم شماره( .گردداخذ  کشور مختلف هاياستان در تحصیلمدت  میزان طول به خدمت تعهد اسالمی

  یا سازمان متبوع عمل نمایند.وزارت  طرف قرارداد منعقد شده از بقاطم موظفند ها)(بورسیه خاص شرایط تحصیلی داراي هايشدگان رشتهپذیرفته -5

شته کلیه دگانشپذیرفته: توجه صیلی هاير سیه - شرایط خاص (با تح شوند که مختلف هايسهمیه در کلیه ها)بور اتمام دوره  از پس باید متعهد 

صیل، سازمان صورت در تح سالمی انقالب نهادهاي ها وو ارگان دولتی ادارات و هانیاز  شخیص بهو  ا صالح  ت صورت خدمت نمایند ومراجع ذی  در 

  نمایند. خدمت کار و امور اجتماعی وزارت معرفی و تشخیص به خصوصی بخش در، مذکور هايو ارگان هانیاز سازمان عدم

مالك تعیین 

نامی ثبت سهمیه

براي  (نهایی)

شدگان با پذیرفته

  سهمیه مناطق

  3و  2، 1

نظام آموزشی ترمی واحدي / سالی دارندگان مدرك 

  واحدي

  دانشگاهیپیشبخش محل اخذ  -

  ترمی واحدي/سالی واحدي متوسطه نظام آموزشی بخش محل اخذ دیپلم  -

  نظام آموزشی ترمی واحدي/سالی واحدي  بخش محل اخذ سال دوم  -

خذ  حل ا که بخش م ــورتی  در ص

سه  متقاضـیانمدرك تحصـیل  در 

سهمیه  شد،  سال مذکور متفاوت با

بت ــاس بخش ث لب براس نامی داوط

ــ محل اخذ مدرك منطقه یلی تحص

  گردیده است.تر (باالتر) تعیین مرفه

  توسطهمآموزشدارندگان مدرك دیپلم نظام قدیم

  (دبیرستان یا هنرستان)

   بخش محل اخذ دپیلم -

    بخش محل اخذ سال سوم -

    بخش محل اخذ سال دوم -

هاي دارندگان مدرك کاردانی پیوسته آموزشکده

  آموزش عالی غیرانتفاعیسسات ؤاي و مفنی و حرفه

  بخش محل اخذ دپیلم نظام جدید آموزش متوسطه -

  بخش محل اخذ سال دوم -

  بخش محل اخذ سال اول -

  6-3-3دارندگان مدرك نظام آموزشی جدید

  پایه دوازدهمبخش محل اخذ  -

  یازدهمبخش محل اخذ سال  -

  دهمبخش محل اخذ سال  -

اند و همچنین ی که حداقل دو سال از سه سال آخر تحصیل در دوره متوسطه و یا سال آخر دوره متوسطه خود را در خارج از کشور گذراندهمتقاضیان

 شوند.محسوب می 3منطقه شنوا و معلولین جسمی حرکتی) جزو سهمیه بینا، نیمهمعلول (نابینا، ناشنوا، نیمه متقاضیان
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 یلویهگکه کرمانشاه، و بختیاري، سیستان و بلوچستان، کردستان، چهارمحال بوشهر، ایالم،( هاياستان محروممناطق تحصیلی  يهادرشتهکشدگان پذیرفته -6

گونه هیچ، )2(شماره  تحصیلی هايرشته انتخاب راهنمايدفترچه در  مندرج ،هرمزگان شهرستان بشاگرد در استانو  )هرمزگان و بویراحمد، لرستان و

ستانداري شکی از غیره ب( دنندار هاي ذیربطتعهدي به ا سازمانارگان ،صورت نیاز در و) گروه آموزش پز توانند از آنان تعهد خدمت می هاي دولتیها و 

 عما ،122 و 121 اتدر صفح یبعلوم تجرگروه  ،92 تا 84 صفحات در فنی و ریاضی علومهاي تحصیلی گروه انتخاب رشته دفترچهدر  هارشتهاین ( اخذ نمایند.

درج  64و  63 اتصـفح هاي خارجی درگروه زبان 49 و 48 اتگروه هنر صـفح ،70تا  66 اتعلوم انسـانی در صـفحگروه  ،پزشـکی غیر و پزشـکی هاياز رشـته

 ).است گردیده

یا  بومی استان و متقاضیانهاي تحصیلی مخصوص یا رشته محروم ومناطق  طرحهاي تحصیلی گروه آموزش پزشکی در شدگان رشتهیک از پذیرفته هر :تبصره

ستان ست به هنگام ثبتخاص می يهاشهر شماره "فرم اخذ تعهد نام، بای ضمناً "28 صفحه - 9فرم  سخه از فرم  را تکمیل نماید.  ست که یک ن الزم ا

 .گرددپزشکی محل تعهد خدمت ارسال دانشگاه علوماري و رونوشت آن به شده نگهدمورد نظر در پرونده پذیرفته

ایالم، بوشهر، چهارمحال و بختیاري، سیستان و  :هاياستانبایست بومی یکی از مناطق محروم میتحصیلی هاي رشتهیک از کد هرشدگان پذیرفته -7

  باشند. هرمزگان و یلویه و بویراحمد، لرستانگبلوچستان، کردستان، کرمانشاه، که

شته شدگانپذیرفته -8 صیلی ذیربطر شته( هاي تح شتهدر دفترچه  هااین ر ضی  هاي تحصیلی گروه علومانتخاب ر صفح فنی وریا ، گروه علوم 91تا  87 اتدر 

هاي خارجی گروه زبان و 49ه گروه هنر در صفح ،96تا  67 اتگروه علوم انسانی در صفح ،و غیرپزشکیپزشکی هاي از رشتهاعم  126تا  123 اتتجربی در صفح

  بایست:میاند درگیر بالیاي طبیعی پذیرفته شدهمناطق  متقاضیان با استفاده از سهمیهکه ) درج گردیده است 64و  63 اتدر صفح

  درگیر بالیاي طبیعی باشند. هايیا بخش شهرستانهاي تابعه بومی یکی از بخش -8-1

  شده باشد. یاد مناطق یکی از آنها در دانشگاهیپیشیا  و دوره متوسطهتحصیلی  اخذ مدرك ویا محلشهرهاي فوق  از اقامت آنان یکیمحل -8-2

 ضوع موردواین م ها اقامت داشته وتانساین شهر زلزله درسیل و یا زمان وقوع  که داوطلب در ردیگار میرصورتی مالك عمل ق شهر اقامت در **

شرکت  هقبولی داوطلب لغو و اجاز ،الزم به ذکر است در صورت عدم تأیید فرمانداري یرد.گذیربط قرار ) 40فرم پیوست صفحه (یید فرمانداري أت

  .در آزمون سال بعد را نخواهد داشت

 نام باید تعهد خود را به استاندارياست که در زمان ثبتبرابر مدت تحصیل  دو ،فاده از این سهمیهتساشدگان با خدمت پذیرفته میزان تعهد -8-3

 .مربوط اعالم و یک نسخه از آن در پرونده دانشجو درج شود

  باشد.شدگان با استفاده از این سهمیه ممنوع مییا انتقال براي پذیرفته شته ور هرگونه تغییر -8-4

ستان هرمزگان شهرستان ابوموسی در ،مناطق محروم گزینشطرح شدگان پذیرفتهرشته  تغییر -9 ستان و بومی  ا (جیرفت، عنبرآباد،  کرمانجنوب ا

  باشد.میممنوع  گنج و منوجان) و شهرستان بشاگرد در استان هرمزگانکهنوج، رودبار، قلعه

  .باشدهاي واقع در قطب دانشگاهی میمنوط به موافقت استانداریها و در محدوده دانشگاهشدگان طرح مناطق محروم پذیرفتهانتقال محل تحصیل  :تبصره    

گنج و منوجان) و (جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه جنوب اســتان کرمانهاي شــهرســتان متقاضــیانســهمیه شــدگان با اســتفاده از پذیرفته -10

ستان هرمزگان شاگرد در ا ستان ب ست می شهر سبت به ارائه بای صیلی اخذ  محلگواهی ن سال آخر و همچنین محل تولد در یکی از مدرك تح سه 

شوند که به مدت متعهد باید شدگان مشمول تسهیالت این طرح ضمناً پذیرفته گردد.در غیر اینصورت قبولی وي لغو میاقدام نمایند شهرهاي فوق 

  دو برابر مدت تحصیل در مناطق محروم استان خود خدمت نمایند.

ستانمناطق محروم گزینش طرح شدگان پذیرفته -11 ست میمورد نظر تحصیلی گروه آموزش پزشکی هاي رشتههریک از در هاي محروم و بومی ا بای

  )30صفحه  - 13 شماره فرم(.اقدام نمایند خویش قبولی محل مؤسسهبه محضري  تعهد سپردن به نسبتشده نام در رشته قبولی اعالمدر زمان ثبت
  ----------------------------------------------------------------------  -----------------------------------                                                                                    

  نکته مهم :

به همراه اسامی  1399شدگان آزمون سراسري سال الزم به ذکر است ساختار فایل اطالعات پذیرفته

 باشد.  می قابل دریافت و ذخیرهدر پرتال این سازمان  شدگانپذیرفته
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  مجلس محترم شوراي اسالمی 1392 دانشجوي بومی از محل اصالح قانون عدالت آموزشی، مصوبه سال %30سهمیه 

) آزمایشی علوم تجربیگروه  2دفترچه شماره  121 تا 98هاي تحصیلی مندرج در صفحات رشتهشدگان این طرح (کلیه پذیرفته مهم:* 

. طول مدت تحصیل اقدام الزم بعمل آورند برابر 3بایست نسبت به سپردن تعهد محضري مبنی براي انجام خدمت به مدت می

در  20فرم شماره تخصصی بالینی مقطع و  31و  23در صفحات  14فرم شماره عمومی  شدگان مقطعپذیرفتهمخصوص این طرح ( هايفرم

  ) این دستورالعمل درج گردیده است.و اصالحات بعديآموزشی  مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت سهمیه 39و  04صفحات 

  

 10 ظرف کشور محروم مناطق نیاز مورد بومی انسانی نیروي تأمین و تربیت راستاي در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، ارتوز

شی عدالت برقراري قانون واحده ماده )3( بند صالحا«قانون  آینده، سال شجو پذیرش در آموز صیالت هايدوره در دان  تح

صی و تکمیلی ص سالمی، شوراي مجلس» تخ شته براي ا صفحات  مندرج هاير شماره 121 تا 98در  شی علوم  گروه 2 دفترچه  آزمای

سري آزمون تجربی ساس نماید. برمی اجرا 9139 سال سرا شته ظرفیت %30 تا قانون این ا  جذب طریق از نیاز مورد هايدر ر

  .شودمی پذیرش استانی بومی گزینش نوع با هااستان نیاز با متناسب و محروم مناطق اولویت با بومی دانشجوي

  :مهم ضوابط و شرایط* 

 هايدانشگاه در محروم مناطق در خدمت متقاضی بومی متقاضیان براي استان هر محروم نقاط وضعیت با متناسب بومی ايهسهمیه -1

بوده که دانشگاه محل قبولی داوطلب، مطابق  "استانی بومی"بینی شده به شیوه هاي پیشاکثر ظرفیت .است شده ایجاد پزشکی علوم

  نماید.شدگان تعهد محضري اخذ مینقاط محروم مندرج در جداول مربوط، از پذیرفته

  .باشدمی جابجایی و خرید غیرقابل صورت به تحصیل دوره طول برابر 3 خدمت تعهد سپردن مستلزم هاسهمیه این از ستفادها -2

 .پذیردیم انجام تعهد دوره اتمام از بعد تحصیلی، مدرك ارائه -3

 .باشندنمی کشور نقاط سایر در پزشکی فعالیت به مجاز تعهد، زمان مدت طول در بومی سهمیه آموختگاندانش -4

 .باشدیم خود استان در بومی، دانشجوي تحصیل اولویت -5

 .است پذیرامکان تعهد زمان مدت از نیمی گذراندن از پس تحصیل، ادامه -6

 .نمایند مبذول را الزم دقت رشته انتخاب در است الزم لذا باشند،نمی قبولی رشته تغییر و انتقال و نقل به مجاز سهمیه، این مشموالن -7

 باشندمی مکلف ،بعدي اصالحات و آموزشیعدالت برقراري قانون موضوع محروم مناطق سهمیه از کننده استفاده شدگانپذیرفته کلیه -8

ضور ضمن نام،ثبت از قبل سناد دفاتر در ح سمی ا شت، نمایندگان معیت در ر شگاه وزارت بهدا شکده/ دان سبت هادان  سند تودیع به ن

 شـدگان مقطع دکتري تخصـصـی) و پذیرفته31و  32صـفحات  -14(فرم شـماره  تعهد فرم مطابق عمومی مقطع شـدگانپذیرفته تعهد

 .نمایند اقدام این مجموعه) 39و  40صفحات  -20(فرم شماره  تعهد فرم مطابق

شته یک نبودن نزدیک علت به که مواردي در -9 ستان، یک در ر ستان در بومی سهمیه ا ست الزم شده، ایجاد همجوار هايا شگاه ا  دان

شگاه با داوطلب، قبولی محل ضی دان صوص در سهمیه، ایجاد متقا صیلیفارغ از پس داوطلب تا نموده هماهنگی تعهد اخذ خ  به التح

  .شود هدایت خدمت ارائه جهت خود بومی استان دانشگاه

  
  

  :سوابق تحصیلی نمرات دروستأثیر مثبت  و با آزمون گزینشهاي تحصیلی رشتهشدگان پذیرفتهعکس  مغایرتموارد بررسی  )ح

  : مهمخیلی *  

افتی از پرتال سازمان با چهره وي و عکس درینام در رشته قبولی اعالم شده در زمان ثبتالزم است عکس ارائه شده توسط پذیرفته شده      

اي به صــورت محرمانه به طی نامه فوراًنام بعمل آید و مراتب داوطلب بصــورت موقت ثبت مغایرت، از صــورت وجود شــود و درتطبیق داده 

شماره  :همراه شده  صفحه  8فرم تکمیل  ست( همین مجموعه 27مندرج در  سی د شماره به منظور برر حتماً  8خط داوطلب، کلیه موارد فرم 

 تصویر مدارك دیپلمقطعه عکس جدید و قدیم،  2کارت ملی، تصویر کلیه صفحات شناسنامه،  تصویر، )توسط شخص داوطلب تکمیل گردد

  گردد.گزارش  به این سازمان 30/09/99حداکثر تا  به این سازمانداوطلب  دانشگاهیپیشمدرك  تصویر جدید آموزش متوسطه،نظام
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  :شدگانپذیرفته اي و مدارك تحصیلیبررسی مغایرت در مشخصات شناسنامه )ط

 شده پذیرفتهبا اصل شناسنامه  شدگانپذیرفتهارسالی اطالعات مندرج در اي صورتی که مشخصات شناسنامه فرمایند در است مقرر خواهشمند -1

ــد ــته باش ــال  نامثبت آناناز  )،ذیلو بندهاي توجه به جدول  (با مغایرت داش ــال دوم س ــروع نیمس بعمل آید و کلیه موارد حداکثر تا قبل از ش

  تحصیلی جاري یکجا برحسب مورد به این سازمان گزارش شود.

شروحه ذیل به عنوان مغایرت در موارد -2 صات  م شخ سنامهم سوب فایل اطالعاتاي با مندرجات شنا سالی مح لذا الزم  .گرددنمی و یا مدارك ار

  آموزش عالی در مدارك ارسالی تصحیح گردد. مؤسسهاز سوي آن  ساًأاست که موارد ذیل ر

  فایل در مندرج موارد  یا مدارك ارائه شده موارد مندرج در شناسنامه و

  اسما  مثل اسماءشدگان پذیرفتهدر آخر اسامی  (ء) مزهه

  ازیتا  مثل آزیتاشدگان پذیرفتهدر اسامی  مد 

  2  موالید 2شناسنامه مثل کلمه موالید در شماره

)005-579185-9(  یا خط فاصله بین اعداد شناسنامه ویا شماره قبل از عدد) در کد ملی و چپصفر (سمت       55791859  

 «ید تشد عالمت
 
  محمد  شدگان مثل محمّدپذیرفته اسامی در »ّ 

  --------------  ارسالی)فرم اطالعات قبولین  (در شدگانپذیرفته تولد محلمحل صدور شناسنامه، 

  --------------  چهره مطابقت داشته باشد) مشخصات سجلی و که صورتی (در پدر نام

یا ترمی  واحدي ، نظام سالینظام قدیمشدگان پذیرفته(براي  دانشگاهیپیشیا گواهی دوره  دیپلم و نوع مغایرت

  )6-3-3(نظام  جدید آموزش متوسطه و یا نظام واحدي

  ذیل 4 طبق بند

  --------------  نام و یا در حین تحصیل در رشته قبولیخانوادگی و یا نام داوطلب بعد از مراحل ثبتتغییر نام

  

شمندخ -3 ست واه سنامهمغایرت موارد فرمایند  مقرر ا سهمیه شود که اعالم سازماناین به  شدگانیپذیرفته ايشنا  نامیثبت هايداراي یکی از 

 باشند.میو قبل آن  1398دانشگاهی سال شدگانی که داراي مدرك پیشیا پذیرفته و "جانبازان وآزادگان  رزمندگان، شاهد،" نهادي
 

پیش آمده بایست مغایرت باشد و میشدگان با شرایط ذیل به این سازمان نمیاي پذیرفتهاعالم مغایرت در مشخصات شناسنامه به نیازي :توضیح* 

  گزارش گردد:براي نگهداري در سوابق آموزش عالی اصالح و به این سازمان  مؤسسهاز سوي آن  ساًأر

و یا دوره   6-3-3 یآموزشنظام  دوازدهم پایهدر  98-99 در سالکه  باشدمی )3 و 2، 1(مناطق نامی ثبتسهمیه داراي  ی کهداوطلب   

گواهی پایان تحصیلی دوره دوم تحصیلی مدرك  31/6/99و تا تاریخ مشغول به تحصیل بوده نظام سالی واحدي/ترمی واحدي دانشگاهی پیش

 براي اولین بار در آزمون سراسري ی که متقاضیان؛ سخندیگر به  اخذ نموده باشد.را  خویش دانشگاهیپیشو یا  )6-3-3نظام( متوسطه

  .نداپذیرفته شده

نظام قدیم آموزش متوســطه) و یا  متقاضــیان(براي  آزمون ســراســري بدون در نظر گرفتن نوع دیپلم متقاضــیاناســاس ضــوابط مربوط  بر -4

ــگاهیگواهینامه دوره پیش ــیان( دانش ــطه) آموزش جدید نظام متقاض ــییک از گروه در هر اندمجاز بوده متوس آزمون گانه پنج هاي آزمایش

سري سب عناوین دیپلم و پیشیکه ئاما از آنجا .شرکت نمایند و نامثبت سرا سب و یا عدم تنا شگاهی تنا ضیاندان شی  در هر گروه متقا آزمای

ست عناوین مدارك فوق که توسط پذیرفتهثیر متفاوت در نمرهأداراي ت شود با  عناوین نام ارائه میشدگان در زمان ثبتکل آنها  دارد، الزم ا

  گزارش گردد.  20/10/99اطالعات قبولین ارسالی از این سازمان کنترل شده و مغایرتهاي آنان تا  فایلمندرج در 

 در مراکز در زمان مقتضی توسط اصالح (موضوع بندهاي مذکور که نیاز به مکاتبه با این سازمان ندارد) ها پس ازالزم است که کلیه مغایرت -5

 .گردددرج مشخصات مشروحه ذیل تهیه و بصورت یکجا به این سازمان ارسال  و با xcelEقالب فایل 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اقدام نمایند.شدگان پذیرفتهوظیفه نظام خدمت  اقدام الزم براي ترخیص از نام ورعایت ضوابط نسبت به ثبت با آموزش الزم است ادارات کلیه -6

سال اولنیپایان  تا حداکثر شدگانپذیرفته انتقال و رشته کارنامه تغییر و قبولی اطالعات فرمکه  موضوع به این توجه با -7 جاري از طریق  سال م

 ودریافت  نسـبت به مقرر در زمان تا محترم به نحو مقتضـی اعالم گردد اسـت به همکاران باشـد، لذا الزممیدسـترس پرتال این سـازمان قابل 

  .آورندبعمل  مقتضی اقدام نظر مورد هايفایل خیرهذ

  عنوان  سرستون  عنوان  سرستون

  شده سال تولد اصالح 6  شماره داوطلب مندرج در فایل  1

  شناسنامه اصالح شدهشماره 7  کد قبولی مندرج در فایل   2

  کد ملی اصالح شده 8  سال قبولی  3

  خانوادگی و یا نام اصالح شدهنام 9  خانوادگی مندرج در فایل نام  4

  دانشگاهی اصالح شدهو یا پیشدیپلم  مدركعنوان  10  نام مندرج در فایل 5
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ــره * ـــات ها و دانشـــگاهکلیه  :تبص ـــس کمبود فرم اطالعات قبولی  ،متقاضـــیاننامی بایســـت پس از کنترل مدارك ثبتمیآموزش عالی مؤس

  گزارش نمایند.بررسی و  20/11/99حداکثر تا تاریخ  آنانو همچنین کمبود کارنامه تغییر رشته و انتقال  30/9/99تا تاریخ  شدگان پذیرفته
(در قالب اشتباه  گردندشهریورماه براي تحصیل به آن دانشگاه/مؤسسه معرفی میشدگانی که پس از اعالم اسامی در خصوص پذیرفته :تبصره *

از مؤســســه محل قبولی قبلی آنان  متقاضــیاندســته از  نامی اینمقرر فرمایند مدارك ثبتت علمی، تکمیل ظرفیت و ...) أانتخاب رشــته، هی
   .درخواست و از مکاتبه در این خصوص با این سازمان جداً خودداري گردد

در صورت تقاضاي تغییر بوده، لذا شدگان خارج از اعالم اسامی شهریورماه در آزمون سراسري فاقد کارنامه تغییر رشته و انتقال پذیرفته :تبصره *

 هاي مورد نظر آنان براي بررسی به این سازمان ارسال گردد. بایست کد و یا کدرشتهرشته و یا انتقال، می

سال  از قبل تا حداکثر( نمایندنام به آن دانشـگاه مراجعه میبراي ثبت تاریخ مقرر از که بعد شـدگانیپذیرفتهدر خصـوص  -8 شروع ترم دوم 

صیلی جاري ست )تح سويآنها ، درخوا ساً از  شگاه و با را ضا دان ضوابط و آئین آموزشی امکانات ،توجه به ف سایر   و از بررسیهاي مربوط نامهو 

ضوابط  سایر شرایط و بودن دارا صورت در نظر شدگان موردتحصیل پذیرفته ادامه که است ذکر به الزم گردد. سازمان خودداريمکاتبه با این 

 باشد.می نظر این سازمان بالمانع از الزم

در صورت تخلف لذا  .تحصیل نمایند )غیردولتی یا دولتی و مؤسسات(اعم از  زمان در دو رشته و یا دو محلهیچ دانشجویی مجاز نیست که هم -9

 )22صفحه  -1 فرم تعهد شماره( .نامه انضباطی دانشجویان با وي رفتار خواهد شدطبق آئین

ساس مندرجات دفترچه راهنما شدگان برید است عنوان رشته قبولی پذیرفتهکالزم به تأ -10 بایست با عنوان رشته درج شده میي انتخاب رشته، ا

 یکسان باشد و هیچ مغایرتی بین این عناوین وجود نداشته باشد. شدگانپذیرفتهالتحصیلی در مدرك فارغ

، هاو مغایرت س با تجمیع این اطالعاترا از واحدها و مراکز تابعه دریافت نموده، سپمربوط  بایست کلیه مغایرتهاياسالمی می نور و آزادهاي پیامدانشگاه -11

  بصورت یکجا و متمرکز به این سازمان اعالم نمایند.هاي تعیین شده مطابق دستورالعمل در تاریخ آنها را

  :باشندمی )نیمسال اول و دوم( نیمسال داراي ظرفیت پذیرش در دو تحصیلی کههاي رشتهدر شدگان بندي پذیرفتهتقسیم نحوه) ي

نسبت به ابتدا  بایستمؤسسات می تحصیلی که براي هر دو نیمسال تحصیلی پذیرش دانشجو دارندهاي رشتهدسته از کدبراي آن متقاضیانبندي تقسیم

و...) براي  6 ،4 ،2 هايردیف (به ترتیب هاي زوجبراي نیمســـال اول و ردیف .)و... 5 ،3 ،1 هايردیف به ترتیب( هاي فردردیفشـــدگان پذیرفتهاز  نامثبت

هاي زوج براي تکمیل ظرفیت تواند از ردیفمی مؤســســهصــورت عدم تکمیل ظرفیت براي نیمســال اول آن  در بدیهی اســت اقدام فرمایند.دوم  نیمســال

  .نیمسال مربوط اقدام نماید

شرح فوق و در صورت باشند بدون رعایت گروه آزمایشی مربوط می ي درنفرات اول تا دهم رتبه کشور وکه جزشدگان پذیرفتهاز آن دسته از  نامثبت :تبصره

  .تحصیلی جاري صورت گیرد سال شده براي نیمسال اولتمایل پذیرفته
  

صیل نحوه) ك سوابق تح شته هاي  با  شدگان ر سامی پذیرفته  شدگانی که در مرحله اعالم ا صوص پذیرفته  در ردیف قبولین قرار  یاقدام درخ

  گرفته بودند: 
ساس مصوبه بیست و سومین شجو مورخ  برا سه شوراي سنجش و پذیرش دان سال 24/4/1399جل سولبق تحصیلی  ضیانی که در مرحله پذیرش با  ، متقا

هاي با آزمون را داشــتند، تمامی هاي با آزمون، تمایل به تحصــیل در رشــتهاند، چنانچه پس از اعالم نتایج رشــتهدر ردیف قبولین نهایی قرار گرفته 1399

 باشند.وزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسالمی موظف به همکاري با داوطلب و عودت مدارك و شهریه اخذ شده میدانشگاهها و موسسات آم

شگاه پیامضوابط پذیرفته )ل شی دان صفحه شدگان مراکز آموز شرکت در آزمون (دفترچه راهنماي ثبت 39نور در  شماره نام و  سري  )1دفترچه  سرا آزمون 

  شدگان دقت الزم مبذول فرمایند.نام از پذیرفتهنور، در زمان ثبتدرج گردیده و الزم است مراکز و واحدهاي آموزشی دانشگاه پیام 1399سال 

  ها به این سازمانشدگان در دانشگاهامناعالم وضعیت ثبت )م

به ها و موسسات آموزش عالی نسبت نام شدگان قطعی به این سازمان، الزم است دانشگاهاعالم وضعیت ثبت مربوط درخصوصبراساس مصوبه 
 آورند. اقدام الزم را بعمل 10/9/99حداکثر تا تاریخ  دانشگاهیبیناجراي موارد ذیل در پرتال 

  نماید. بارگزاريسازمان  این ذیل استخراج و در پرتال ساختارنام شدگان قطعی فایلی با دانشگاه باید از سیستم ثبت نامی خود  از ثبت -1
  شماره پرونده اختصاص یافته توسط این سازمان.  -1-1
 .شماره داوطلبی اختصاص یافته توسط این سازمان -1-2
 .شماره دانشجویی تخصیص یافته به داوطلب توسط دانشگاه -1-3
 .در دانشگاه ثبت نام نموده استکد رشته محل قبولی داوطلب که در آن رشته  -1-4

 باشد. شود و امکان جستجوي اطالعات براي کاربران میسر میدر پرتال نمایش داده می متقاضیانفایل، اطالعات  بارگزاريپس از  -2
ضافه شدن بصورت و یا احتمال ا شده وجود نداشته بارگزاريی که به هر دلیل در فایل متقاضیاندر پرتال امکان ثبت موردي اطالعات  -3

 بینی شده است.شود) پیشهاي معرفی جداگانه به دانشگاهها ارسال میموردي باشد (مواردي که بصورت نامه
 در چند مرحله وجود دارد. متقاضیاناطالعات بارگزاري در پرتال امکان  -4
  بینی شده است.نام، مغایرت و ...) در پرتال پیشبه هر دلیل (انصراف بعد از ثبت متقاضیانامکان حذف اطالعات قبولی  -5
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   :نام اتباع خارجیشرایط و ضوابط ثبت) ن
  اشد:بنیز ، داراي شرایط ذیل )1(مندرج در دفتر چه شماره  اتباع غیرایرانی، باید عالوه بر شرایط عمومی و اختصاصی این آزمونشدگان پذیرفته

نام دانشجویان غیرایرانی مصوب نامه ثبتآنان بر اساس مفاد شیوه کنسولی امور و اجراي روند سراسري آزمون غیرایرانی در شدگانپذیرفته نامثبت ) 1

 پذیرد.میانجام   http://iso.saorg.ir :الکترونیکی به نشانی درگاهطریق  از دسترسی و قابل 94 سال
  

هاي مربوط به ) و اطالعیه2و  1هاي راهنماي شــماره (دفترچه هاي راهنماي آزمونندرجات دفترچهغیرایرانی ملزم به مطالعه دقیق م متقاضــیان ) 2

ـــرایط مندرج در دفترچه ـــورت عدم احراز ش ها و قوانین مربوطه اطالعیه ها،بر عدم اطالع از مفاد دفترچه ها، هیچ عذري مبنیآزمون بوده و در ص

  پذیرفته نیست.
  

  

ــالمی ایران و داراي اقامت قانونی مجاز به ثبت   )3 ــده نام فقط اتباع غیرایرانی مقیم جمهوري اس ــته قبولی اعالم ش ــند. اتباع میدر رش ایرانی غیرباش

  د.نباشیکی از مدارك اقامتی یا شناسایی معتبر زیر می نام ملزم به ارائهدر زمان ثبت پذیرفته شده

  .مجوز اقامت) گذرنامه داراي حداقل شش ماه 1-3

  ) دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از سوي نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران.2-3

  امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور.، صادره از سوي اداره کل 1399 ) کارت هویت ویژه اتباع غیرایرانی داراي اعتبار در سال3-3

  اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور. بر اساس اعالممعتبر کارت آمایش آخرین ) 4-3

  لغوخواهد شد.آنانپذیرشباشند،تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده 30بند  نامثبتدر هنگام  ،شده نهایی در این آزمونچنانچه اتباع غیرایرانی پذیرفته ) 4

 بیت اهل المللیدانشگاه بینالعالمیه و  (ص) مصطفیالهمرکز جامع ،عالیتحصیل همزمان اتباع غیرایرانی شاغل به تحصیل در مؤسسات آموزش ) 5

  باشد.می ممنوع ع)(
  

  

باشند. نمی ،ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجیو مؤسسات آموزش عالی در مناطق  هادانشگاه هاي تحصیلیغیرایرانی مجاز به انتخاب رشته اتباع ) 6

ها و مؤســســات آموزش عالی آن غیرایرانی در مناطق ممنوعه، پذیرش آنان در دانشــگاه متقاضــیانبدیهی اســت در صــورت پذیرش و اعالم قبولی 

ــته گرددتلقی می» باطل«مناطق،  ــی جهت رش  .آیدنام آنان ممانعت بعمل میاز ثبت وهاي مناطق مجاز به هیچ عنوان مقدور نبوده و امکان بررس

  .سازمان درج شده استاینترنتی سایت صفحه بعد و در  ،متقاضیانکان براي این ستوضیح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و ا

سب  غیرایرانیاتباع  ) 7 صورت ک شده در مناطق ممنوعه (غیرمجاز) در  صیلی انتخابی  حداقلپذیرفته  شته تح شته نمره علمی در اولین کدر بعد از ر

ادامه تحصیل دهند. ضمناً دانشگاه یا مؤسسه قبولی اولیه که جزء مناطق غیرمجاز محسوب توانند میقبولی اعالم شده و همچنین مکاتبه مستقیم 

براي بررســی و معرفی به اولویت بعدي قبولی مجاز داوطلب  شــده غیرایرانی طی مکاتبه مســتقیم به این ســازمانشــود ملزم به ارجاع پذیرفتهمی

   باشند.می

هاي (از جمله تعهدات اســتخدامی) و رشــته تی براي جمهوري اســالمی ایران شــودهایی که منجر به ایجاد تعهداپذیرش اتباع غیرایرانی در رشــته  ) 8

  سازمان درج شده است.اینترنتی سایت ذیل همین صفحه و در  ،هاتوضیح و فهرست این رشته باشد.خاص و حساس اکیداً ممنوع می
  

  باشند. شدگان همانند دانشجویان ایرانی تابع ضوابط و مقررات آموزشی و دانشجویی مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل خود میپذیرفته  ) 9
  

ها و مؤسسات آموزش عالی، موظف به نه دانشگاههاي روزاشدگان غیرایرانی دورهکلیه پذیرفتهمطابق مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري   ) 10

صیلی  شهریه تح شگاهدوره هايشهریه %80حداکثر تا  میزانبه پرداخت  شبانه) و در دان شکی بر هاي نوبت دوم ( سب مقطع هاي علوم پز ح

  باشند.می وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اساس مصوبهتحصیلی و بر 
  

سته براي پذیرفته  ) 11 سی پیو شنا صیل مجاز در مقاطع کاردانی و کار شتهحداکثر مدت تح شگاه پیامشدگان غیرایرانی، ر صیلی دان نور مطابق هاي تح

  باشد.سال می 5و  2به ترتیب  1394نام مصوب سال نامه ثبتشیوه
  

شجو داراي مدرك کاردانی و یا باالتر بوده و مجدداً با شرکت در آزمون، در چنانچه در حین تحصیل پذیرفته  ) 12 شدگان غیرایرانی، محرز گردد که دان

در این  متقاضیانگردد. دانشگاه محل قبولی مقطع تحصیلی تکراري پذیرفته شده است، از تحصیل ایشان ممانعت بعمل آمده و اخراج محسوب می

  نام اولیه هستند.شجو در مرحله پذیرش و ثبتخصوص ملزم به اخذ تعهد از دان
  

 اتباع غیرایرانی متقاضیانهاي ممنوعه براي رشته

هاي تحصیلی: فیزیک هایی که منجر به ایجاد تعهدات استخدامی براي جمهوري اسالمی ایران نماید و همچنین رشتهپذیرش اتباع غیرایرانی در رشته

(گرایش بازرسی فنی و حفاظت هواپیما)،  مهندسی ایمنی، پالسمامهندسی (پالسما)، فیزیک ذرات بنیادي،  فیزیک مولکولی، اياتمی، فیزیک هسته

تعمیر و نگهداري هواپیما، خلبانی (خلبانی، ناوبري هواپیما، کوپتر و هواپیما)، مهندسی هوا و فضا، مهندسی هوانوردي(هلی مهندسی تعمیر و نگهداري

(گرایش  ITفناوري اطالعات  علوم نظامی، الکترونیک هواپیمایی، تعمیر و نگهداري هواپیما، مخابرات هواپیما، مراقبت پرواز، کوپتر و مراقبت پرواز)،هلی

  باشد.ممنوع میو مهندسی کامپیوتر (گرایش رایانش امن) مهندسی فناوري ماهواره  ،مخابرات امن)
  مناطق ممنوعه براي انتخاب محل تحصیل اتباع غیرایرانی

شرکت در آزمون ضی  سري میهر یک از اتباع غیرایرانی که متقا سرا صراً میهاي  شند، منح شده در دفترچهبا ضوابط اعالم  شرایط و  ست واجد  هاي بای

شتهراهنماي هر یک از آزمون شند و در زمان انتخاب ر ضوابط مربوط انتخاب نم هاي ذیربط با شرایط و  صیل خود را با توجه به  . شندوده با، محل تح
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شته در مناطق ممنوعه نمی ست اتباع غیرایرانی مقیم، مجاز به انتخاب ر صورت پذیرش و اعالم قبولی شایان ذکر ا ست در  شند؛ بدیهی ا ضیانبا  متقا

شته شگاهغیرایرانی در ر سات آموزش عالی آن مناطق، ها و مناطق ممنوعه، پذیرش آنان در دان س سی تلقی گردیده و ام» کان لم یکن«ها و مؤ کان برر

  آید.آنان ممانعت بعمل می نامثبتباشد و از هاي مناطق مجاز به هیچ عنوان مقدور نمیجهت رشته

صره صوص مدرك اقامت ویژه"دســته از اتباع غیرایرانی که داراي آن : تب و گذرنامه نیروي انتظامی  تصــادره از ســوي پلیس مهاجر "دفترچه مخ
  یک از شهرها و یا مناطق کشور را ندارند.باشند، محدودیتی براي تردد و یا سکونت  در هیچجمهوري اسالمی می

  غیرایرانیاتباع  اقامتو  ترددجدول مناطق ممنوعه براي 

  مناطق ممنوعه استان  نام استان

 .باشدمیممنوع  )بغیر از شهرستان تبریز( اقامت اتباع افغانی در سطح استان آذربایجان شرقی

 .باشدمیغیرایرانی در شهرهاي مرزي استان ممنوع  اتباع سایرو  )ارومیهبغیر از شهرستان (اقامت اتباع افغانی در سطح استان  آذربایجان غربی

 .باشدمیهاي پارس آباد، بیله سوار، گرمی، مشکین شهر و نمین ممنوع در شهرستان عراقی و اقامت اتباع  )اردبیلبغیر از شهرستان ( اقامت اتباع افغانی در سطح استان اردبیل

 اصفهان
گلپایگان، خوروبیابانک، اردستان و بخش ابوزید از شهرستان  فریدن، فریدون شهر، سمیرم، چادگان، خوانسار، دهاقان، نائین، هاي نطنز،اقامت اتباع افغانی در شهرستان

 .باشدمی ممنوع آران و بیدگل

 .باشداقامت اتباع غیرایرانی در کل استان بالمانع می البرز

 .باشدمیهاي مهران، دهلران و شهرهاي مرزي استان ممنوع اتباع غیرایرانی در شهرستان سایرو اقامت  )ایالمبغیر از شهرستان (اقامت اتباع افغانی در سطح استان  ایالم

 .باشدمیگناوه ممنوع  هاي دیلم وشهرستاناقامت اتباع افغانی در  بوشهر

 .باشدبالمانع می )براي اتباع افغانی شهرداري تهران 13در منطقه خجیر منطقه  به استثناء( اقامت اتباع غیرایرانی در کل استان تهران

 .باشدمیممنوع  )شهرکردبغیر از شهرستان (اقامت اتباع افغانی در سطح استان  چهارمحال و بختیاري

 خراسان جنوبی
ــتان غیرایرانیاقامت کلیه اتباع  ــهرس ــرایان و طبس ممنوع  هاي مرزيدر ش ــه، درمیان، قائن، زیرکوه، فردوس، س ــربیش ــد.بامینهبندان، س اقامت اتباع افغانی در   ش

 .باشدمیممنوع  )بیرجندبغیر از شهرستان (عراقی در سطح استان  هاي خوسف و بیرجند مجاز است. اقامت اتباعهرستانش

 .باشدمیجام، قوچان، تایباد، خواف، سرخس، کالت نادري و درگز ممنوع  هاي مرزي تربتاقامت اتباع افغانی در شهرستان خراسان رضوي

 .باشدمی ممنوع  )بجنوردبغیر از شهرستان ( اقامت اتباع افغانی و عراقی در سطح استان خراسان شمالی

 خوزستان
  .باشدمیآزادگان ممنوع دشتخرمشهروهاي آبادان،در شهرستان غیرایرانیوتردد سایر اتباع اقامتو )هاي اهوازوگتوندبغیرازشهرستان(درسطح استان افغانیاقامت اتباع 

 .باشدمیبالمانع  هاي آبادان و خرمشهردارنده گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستان غیرایرانیاقامت اتباع  :تبصره

 .باشدمیهاي زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقی مجاز و صرفًا شهرستان باشدمیممنوع  )زنجانبغیر از شهرستان (اقامت اتباع افغانی در سطح استان  زنجان

 سمنان
سار و غیرایرانیاتباع  اقامتو  تردد صر بهرام، مرکز آ در منطقه گرم ستان جندق به طرف مرکز مایش معراج یک و منطقه دامغان از جادهورودي ق شهر سراج و اقامت اتباع افغانی در  هاي آمایش 

  .باشدمیشاهرود و دامغان ممنوع 

 سیستان و بلوچستان
ستان  ستان (اقامت اتباع افغانی و عراقی در کل ا شهر ستان غیرایرانیاتباع سایر اقامت و تردد  و )زاهدانبغیر از  شهر  هاي مرزيبخشهاي زابل، هیرمند، زهک و نیز در 

 .باشدمیراوان و چابهار ممنوع س ایرانشهر، هاي خاش،شهرستان

 .باشدمینی ریز ممنوع خنج و فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مُهر، رستم،  هاي فیروزآباد،اقامت اتباع افغانی در شهرستان فارس

 .باشدمیممنوع  )قزوینبغیر از شهرستان (اقامت اتباع افغانی در کل استان  قزوین

 .باشدمیاقامت اتباع غیرایرانی در کل استان بالمانع  قم

 کردستان
هاي بانه و مریوان و همچنین در بخش مرکزي شهرستان سقز و شهرستان غیرایرانی اتباع سایرو اقامت  )سنندجبغیر از شهرستان (اقامت اتباع افغانی در سطح استان 

 .باشدمیمرزي استان (به استثناي مهمانشهرها) ممنوع  شهرهاي

 کرمان
و ریگان و همچنین اقامت اتباع عراقی  بافت، منوجان، قلعه گنج، بم، فهرج، رودبار، فاریاب، نرماشیر، کهنوج، جیرفت، انار هاي عنبرآباد،اقامت اتباع افغانی در شهرستان

 .باشدمیممنوع  )کرمانبغیر از شهرستان (در سطح استان 

 .باشدمیدر شهرهاي مرزي استان ممنوع  غیرایرانی اتباع سایر اقامت و )کرمانشاهبغیر از شهرستان (اقامت اتباع افغانی در سطح استان  کرمانشاه

 .باشدمیممنوع  )یاسوجبغیر از شهرستان (اقامت اتباع افغانی در سطح استان  و بویراحمد کهگیلویه

 .باشدمیممنوع  )گرگان و گنبدبغیر از شهرستان ( اتباع افغانی در کل استاناقامت  گلستان

 .باشدمیممنوع  )رشتبغیر از شهرستان (اقامت اتباع افغانی در سطح استان  گیالن

 .باشدمیممنوع  )آبادخرمبغیر از شهرستان (اقامت اتباع افغانی در سطح استان  لرستان

 .باشدمیممنوع  )ساريبغیر از شهرستان (اقامت اتباع افغانی در سطح استان  مازندران

 .باشدمیممنوع خنداب و کمیجان ، زرندیه، محالت، شازند، خمین، فرمهین، فراهان، تفرش ،آشتیانهاي اقامت اتباع افغانی در شهرستان مرکزي

 باشد. ممنوع می جاسکو  ابوموسیهاي اقامت اتباع غیرایرانی صرفًا در شهرستان هرمزگان

 .باشدمیممنوع  )همدانبغیر از شهرستان (اقامت اتباع افغانی در سطح استان  همدان

 .باشدمیو بافق ممنوع  هاي خاتماقامت اتباع افغانی صرفاً در شهرستان یزد
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مندرج در جدول ذیل را به عنوان  پیشنهادينمرات خام توانند یکی از ها و مؤسسات آموزش عالی میدانشگاهکلیه 

اند، انتخاب نموده و نسبت هاي پذیرش با آزمون قبول شدهی که در رشتهمتقاضیاننیاز براي حد نصاب ارائه درس پیش

  اند، اقدام نمایندنیاز درس مربوطه براي دانشجویانی که این حداقل نمرات را کسب نکردههاي پیشبه ارائه کالس

  ریزينیاز دانشگاهی مصوبه شوراي عالی برنامهدروس پیشجدول 

  گروه هنر  گروه علوم انسانی  علوم تجربیگروه 

  دروس  نمرات خام  دروس امتحانی
  دروس   نمرات خام  امتحانی

  نمرات خام  امتحانی

  زبان عمومی

1  

2  

3  

4/33  

2/29  

0/50  

  زبان عمومی

1  

2  

3  

4/33  

4/5  

0/50  

  زبان عمومی

1  

2  

3  

4/33  

7/30  

0/50  

  زمین شناسی

1  

2  

3  

4/33  

1/11  

0/50  

  ریاضیات پایه

1  

2  

3  

4/33  

4/8  

0/50  

  ترسیم فنی

1  

2  

3  

4/33  

4/8  

0/50  

  ریاضی

1  

2  

3  

4/33  

4/17  

0/50  

 ادبیات فارسی

 تخصصی

1  

2  

3  

4/33  

8/17  

0/50  

خالقیت 

  تصویري

1  

2  

3  

4/33  

4/13  

0/50  

  زیست شناسی

1  

2  

3  

4/33  

8/24  

0/50  

  تخصصی عربیزبان 

1  

2  

3  

4/33  

0/24  

0/50  

خالقیت 

  نمایشی

1  

2  

3  

4/33  

4/8  

0/50  

  فیزیک

1  

2  

3  

4/33  

2/11  

0/50  

  و جغرافیا تاریخ

1  

2  

3  

4/33  

2/21  

0/50  

خالقیت 

  موسیقی

1  

2  

3  

4/33  

7/1  

0/50  

  شیمی

1  

2  

3  

4/33  

5/16  

0/50  

  جامعه شناسی

1  

2  

3  

4/33  

0/25  

0/50  

 خواص مواد

1  

2  

3  

4/33  

0/5  

0/50  

  

 منطق فلسفه و

1  

2  

3  

4/33  

8/9  

0/50  

درك عمومی 

  هنر

1  

2  

3  

4/33  

4/3  

0/50  

  روانشناسی

1  

2  

3  

4/33  

0/60  

0/50  

  عمومی درك

 و ریاضی

  فیزیک

1  

2  

3  

4/33  

3/22  

0/50  

  خارجی هايگروه زبان  فنیگروه علوم ریاضی و 

  

  دروس  نمرات خام  امتحانی دروس
  نمرات خام  امتحانی

  زبان عمومی

1  

2  

3  

4/33  

0/28  

0/50  

  زبان عمومی

1  

2  

3  

4/33  

7/42  

0/50  

  ریاضی

1  

2  

3  

4/33  

2/14  

0/50  

  زبان تخصصی

1  

2  

3  

4/33  

5/31  

0/50  

  فیزیک

1  

2  

3  

4/33  

9/11  

0/50  
 

  شیمی

1  

2  

3  

4/33  

6/9  

0/50  
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  باشد:فایل اطالعات بدین ترتیب می عنوان دروس عمومی و اختصاصی مندرج در

  

  دروسنام شماره و   نوع دروس

  عمومی دروس

  هاي آزمایشیکلیه گروهبراي 

  ادبیات فارسی و . زبان1

  . زبان عربی2

  اسالمی معارف و . فرهنگ3

  . زبان خارجی4

  اختصاصیدروس 

  و فنیریاضی علوم  گروه آزمایشی

  . ریاضی5

  . فیزیک6

  . شیمی7

  دروس اختصاصی

  گروه آزمایشی علوم تجربی

  شناسی. زمین 5

  ات. ریاضی6

  . زیست شناسی7

  . فیزیک8

  . شیمی9

  دروس اختصاصی

  گروه آزمایشی علوم انسانی

  ات. ریاضی5

  . اقتصاد6

  فارسی ادبیات و . زبان7

  . زبان عربی8

  . تاریخ و جغرافیا9

  . علوم اجتماعی10

  . فلسفه و منطق11

  . روانشناسی12

معارف  دانشگاهیپیشدیپلم و  فقه (داراياصول عقاید و . 13

  )اسالمی

  دروس اختصاصی

  گروه آزمایشی هنر

  . درك عمومی هنر5

  فیزیک -ریاضی عمومی . درك6

  . ترسیم فنی7

  و تجسمی تصویري . خالقیت8

  . خالقیت نمایشی9

  موسیقی . خالقیت10

  . خواص مواد11

  درس اختصاصی

  هاي خارجیزبانگروه آزمایشی 
  . زبان تخصصی5
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 بنام خدا

 

  

 ازکشور خارج و داخل عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه التحصیالنتعهد از فارغ اخذ فرمنمونه 

  کشور عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه انصرافی و فعلی دانشجویان و

  

  

  ............................................. از صادره .......................... شماره شناسنامه داراي ..................... سال متولد ........................... فرزند ............................................................. اینجانب

  1399 سال اسريسر آزمون در ............................................................................................................................................................................................................................................. ساکن

  ............................................................................. آموزشی مؤسسه ......................................................................................................... رشته در ..................................... آزمایشی گروه در

 :شوممی متعهد ،امشده پذیرفته

  :باالتر از کشور در مقطع و خارج داخل عالی آموزش مؤسساتها و دانشگاه التحصیلفارغ -1

    امنشده ام التحصیل شدهفارغ هاي تحصیلی گروه آموزش پزشکیدر رشته کاردانیمقطع از  )الف

    امنشده ام التحصیل شدهفارغآموزش عالی  مؤسساتها و هاي تحصیلی دانشگاهاز مقطع کارشناسی در رشته )ب

   .باشمنمی  .باشممی کشور داخل عالی آموزش مؤسساتها و دانشگاه اخراجییا و  فعلی دانشجوي) ج

شجو  31/2/99 از تاریخ قبل) د صیل 31/2/99 و حداکثر لغایت امبودهدان صراف از تح صل قطعی ان سهاز  و گواهی نموده حا س  آموزش مؤ

   .امداشته مربوط را دریافت امور دانشجویان کل ذیربط و اداره عالی

ها و مؤسسات آموزش عالی که از معافیت غیرانتفاعی دانشگاه مؤسساتنیمه حضوري و  دانشجویان فعلی دوره نوبت دوم (شبانه)،: تبصره

ستفاده نمی صیلی ا صرافتوانند بدون می کنند،تح صیل در ان سري از تح سرا صورت ثبت آزمون  ست در  شرکت نمایند. بدیهی ا نام و 

سري، این سرا سته از قبولی در آزمون  ضیاند ست قبل از ثبتمی متقا شته قبولی جبای صراف نام در ر شته قبولی قبلی خود ان دید، در ر

سه س صل نموده و گواهی مربوط را به مؤ ضیح  ارائه نمایند. الزم به ذیربط قطعی حا ستتو ستهاین  که ا ضیان از د شت و  متقا حق بازگ

    ادامه تحصیل در رشته قبولی قبلی خود را ندارند.

و  آورده بعمل ممانعت از تحصیل در هر مقطعی اینجانب تواند از تحصیلمی دانشگاه /مؤسسه این فوق مطالب صحت عدم در صورتضمناً 

 .نماید اقدام مربوطه مقررات مطابق

  

  

  

  

 و اثر انگشت: امضاء                       :تاریخ

    

 1فرم شماره 
 تاریخ:

  شماره:
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  بنام خدا

 در آزمون سراسري دیپلم نمرات دروس سوابق تحصیلی  گان داراي تناقض درشدفرم تعهد براي پذیرفته

  

سنامه: ...................................................... فرزند: ............................................................. اینجانب شنا شماره   ...................................................... :کدملی ................................................. به 

  )          (کدرشته  ......................................................................پذیرفته شده رشته:  ................................................. :یشماره داوطلببه  ................................................. :متولد

  ..................................................... نظام آموزشی:  ................................................. :متوسطه در رشته کامل دیپلم داراي .................................................عالی: آموزش مؤسسه

  گردم:متعهد می آن امضاء و رعایت مفادبه  نسبتذیل  مطالعه دقیق بندهاي بدینوسیله ضمن

شور مربوط به اینجانب با نمرات مربوط در مدارك  سنجش آموزش ک سازمان  شده به  صیلی اعالم  سوابق تح از آنجاییکه نمرات مربوط به 

ضی بهشمتعهد میلذا  ،باشدداراي اختالف می دیپلم تحصیلی شگاه وم که هیچگونه اعترا نام و همچنین عدم ثبت قبولی مبنی بر محل دان

سبت سیبه زمان و نتیجه  ن سط نمرات برر صیلی تو سوابق تح صحیح  شور (اعم ازآموزش سنجش  سازمان علمی بر مبناي نمرات  عدم  ک

 م شده، تغییر در کدرشته قبولی و یا لغو قبولی) نداشته باشم. الاع در رشته قبولی تغییر

شده در این فرم عین واقعیت بوده و درمتعهد می شور مجاز  ،صورت اثبات خالف آن گردم که اظهارات درج  سنجش آموزش ک سازمان 

در صورت قبولی مجدد توسط  ،وابق تحصیلیاست مطابق با قوانین مربوط با اینجانب برخورد نماید. اسناد مربوط به اثبات صحت نمرات س

 در غیر اینصورت قبولی مجدد نیز لغو خواهد شد. .شوداینجانب به دانشگاه محل قبولی تسلیم می

  :از عبارتنددیپلم دروس سوابق تحصیلی 

  :دیپلم ریاضی فیزیک

جبر و  ،آزمایشــگاه 3شــیمی  آزمایشــگاه، 3فیزیک  ،3 زبان خارجی ،3عربی  ،3 ادبیات فارســی ،3، زبان فارســی 3تعلیمات دینی و قرآن 

  .حسابان ،2هندسه  احتمال،

  دیپلم علوم تجربی:

شگاه، 3فیزیک  ،3 خارجی زبان ،3 عربی ،3 فارسی ادبیات ،3 زبان فارسی ،3 قرآن تعلیمات دینی و ضی  3شیمی  آزمای شگاه، ریا  ،3آزمای

  .زمین شناسی ،آزمایشگاه ،زیست شناسی

  انسانی:دیپلم علوم 

 ، تاریخ2 شناسی جامعه آمار، و ریاضی ،3 خارجی زبان ،3 عربی تخصصی، فارسی ادبیات تخصصی، فارسی زبان ،3 قرآن و دینی تعلیمات

   .منطق و فلسفه ادبی، هايرایهآ ،2 جغرافیا جهان، و ایران

  علوم و معارف اسالمی: دیپلم

 ،3 ، عربی2 عقاید اصول منطق، و فلسفه ،2 جامعه شناسی آمار، و ریاضی ،3 خارجی تخصصی، زبانفارسی  ادبیات فارسی تخصصی، زبان

 .2اخالق  ،2 قرآنی علوم و تفسیر ،2 اسالم تاریخ

،........................ ،،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................،  

  

ــی ــل پســـــت ــام  ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. .................................................: آدرس ک

................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................  

  ............................................................................................................................................................تلفن همراه:     .............................................................................. :تلفن ثابت

     ......................................................................................................................و امضاء:  محل اثر انگشت

    .................................................تاریخ تکمیل فرم: 

  2فرم شماره 
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    بنام خدا

 دانشگاهی در آزمون سراسري پیشدوره گان داراي تناقض در نمرات دروس سوابق تحصیلی شدفرم تعهد براي پذیرفته   

 ...................................................... :کدملی ................................................. شماره شناسنامه:به  ...................................................... فرزند: ............................................................. اینجانب

  )         (کدرشته  .........................................................................رفته شده رشته: پذی ................................................. :یشماره داوطلببه  ................................................. :متولد

  ................................................ :گروه آزمایشی  ................................................. :در رشته دانشگاهیمدرك پیش داراي ............................................عالی: آموزش مؤسسه

  گردم:متعهد می آن امضاء و رعایت مفادبه  نسبتذیل  مطالعه دقیق بندهاي بدینوسیله ضمن

شور مربوط به اینجانب با نمرات مرب سنجش آموزش ک سازمان  شده به  صیلی اعالم  سوابق تح وط در مدارك از آنجاییکه نمرات مربوط به 

عدم  قبولی مبنی بر محل دانشــگاه شــوم که هیچگونه اعتراضــی بهمتعهد میلذا  ،باشــدداراي اختالف میدانشــگاهی دوره پیشتحصــیلی 

سبتنام و همچنین ثبت سیبه زمان و نتیجه  ن سط نمرات برر صیلی تو سوابق تح صحیح  آموزش سنجش  سازمان علمی بر مبناي نمرات 

 اعالم شده، تغییر در کدرشته قبولی و یا لغو قبولی) نداشته باشم.  در رشته قبولی عدم تغییر (اعم از کشور

شده در این فرم عین واقعیت بوده و درمتعهد می شور مجاز  ،صورت اثبات خالف آن گردم که اظهارات درج  سنجش آموزش ک سازمان 

در صورت قبولی مجدد توسط ، ماید. اسناد مربوط به اثبات صحت نمرات سوابق تحصیلیاست مطابق با قوانین مربوط با اینجانب برخورد ن

 در غیر اینصورت قبولی مجدد نیز لغو خواهد شد. .شوداینجانب به دانشگاه محل قبولی تسلیم می

  عبارتند از:دانشگاهی پیشدوره دروس سوابق تحصیلی 

(ریاضی) فیزیک ،دیفرانسیل و انتگرالحساب ،: زبان فارسی، معارف اسالمی ریاضی گروه آزمایشی    ریاضی فیزیک: دانشگاهیپیش

   (ریاضی)فیزیک ،دیفرانسیل و انتگرالحساب ،: زبان فارسی، معارف اسالمی تجربی گروه آزمایشی

  دیفرانسیل و انتگرالحساب ،: زبان فارسی، معارف اسالمی انسانی گروه آزمایشی

  زبان فارسی، معارف اسالمی   :  زبان گروه آزمایشی  فیزیک(ریاضی) ،دیفرانسیل و انتگرالحساب فارسی، معارف اسالمی، زبان:  هنر گروه آزمایشی

   (تجربی)فیزیک ،: زبان فارسی، معارف اسالمی ریاضی گروه آزمایشی      علوم تجربی: دانشگاهیپیش

 فارسی، معارف اسالمی  :زبانانسانی گروه آزمایشی (تجربی)فیزیکشناسی،زیست ،: زبان فارسی، معارف اسالمی تجربی گروه آزمایشی

  : زبان فارسی، معارف اسالمی    زبان گروه آزمایشی                       (تجربی)فیزیک ،: زبان فارسی، معارف اسالمی هنر گروه آزمایشی

   عربی ،: زبان فارسی، معارف اسالمی ریاضی گروه آزمایشی     علوم انسانی: دانشگاهیپیش

  عربی : زبان فارسی، معارف اسالمی، ادبیات فارسی، انسانی گروه آزمایشی عربی ،: زبان فارسی، معارف اسالمیتجربی گروه آزمایشی 

  فارسی، معارف اسالمی، عربی: زبان  زبان گروه آزمایشی                          عربی ،: زبان فارسی، معارف اسالمی هنر گروه آزمایشی 

    : زبان فارسی، ادبیات عرب ریاضی گروه آزمایشی                       علوم و معارف اسالمی: دانشگاهیپیش

  : زبان فارسی، ادبیات عرب، اصول عقاید، فقه و اصول انسانی گروه آزمایشی          : زبان فارسی، ادبیات عرب تجربی گروه آزمایشی

  : زبان فارسی، ادبیات عرب زبان گروه آزمایشی              : زبان فارسی، ادبیات عرب هنر آزمایشیگروه 

                   : زبان فارسی، معارف اسالمی تجربی گروه آزمایشی  : زبان فارسی، معارف اسالمی ریاضی گروه آزمایشی :ـرهنـ دانشگاهیپیش

  :زبان فارسی، معارف اسالمیزبان گروه آزمایشی        : زبان فارسی، معارف اسالمی انسانی گروه آزمایشی

   ، سیر هنر در تاریخ فرهنگی ایران و هنريآشنایی با میراث ، اسالمیفارسی، معارف: زبانهنر گروه آزمایشی

،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................،  

     .................................................تاریخ تکمیل فرم: 

   ................................................ ................................................. ................................................. ................................................. .................................................: آدرس کامل پستی

  .......................................................................................تلفن همراه:                  ....................................................................................................................... :تلفن ثابت

     ...........................................................................و امضاء:  محل اثر انگشت

  3 فرم شماره
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   بنام خدا

 ،و ایثارگران رزمندگان ،1 منطقه شدگان پذیرفته از تعهد اخذ مخصوص فرم

   سراسري آزمون در هارشته کلیه براي

  

  ..........................................شناسنامه شماره به .................................... سال متولد .................................... فرزند .......................................... خانوادگینام .................................... نام :اینجانب

  سراسري آزمون در  ............................................... آزمایشی گروه در هک  ....................................................... ساکن .................................... تولد محل .................................... از صادره

  ................................................ عالی آموزش مؤسسهیا  دانشگاه  .................................... مقطع در )دبیري هايرشته (بجز .................................................رشته در ................ سال

 عقد خارج ضمن ،و اختیار میل در کمال امشده پذیرفته )3و  2 مناطق سهمیه (بجز هاو یا سایر سهمیه یک منطقه همیهس متقاضیانجزو 

برابر  یک مدته ب عمومی وظیفه خدمت تکلیف از تعیین پس فوق در مقطع تحصیلی دوره از گذراندن پس که شوممی متعهد و ملتزم الزم

  :که خود در مناطقی تحصیل زمان

 ).پزشکی آموزش گروه تحصیلی هايرشته کند (برايمی تعیین پزشکی و آموزش ، درمانبهداشت وزارت -1

 ).هاسایر رشته کنند (برايمی تعیین اسالمی انقالب ها و نهادهايو ارگان دولتی ها و اداراتسازمان -2

 (بر اسالمی انقالب ها و نهادهايو ارگان دولتی ها و اداراتسازمان ،پزشکی و آموزش ، درمانبهداشت نیاز وزارت در صورت اول در وهله

سب صورت خدمت )2و  1 موارد ح سازماننیاز وزارتخانه عدم نمایم و در  صوصی مذکور در بخش هايها و یا  شخیص به خ  وزارت و معرفی ت

بنحو  خدمت انجام) از عمومی وظیفه خدمت احتســاب (بدون تحصــیل از پایان پس یکســال ظرف . چنانچهنمایم خدمت کار و امور اجتماعی

سترداد مجاز و مختارند عالوه مربوطه هايو وزارتخانهتحقیقات و فناوري  ،علوم وزارت نمایم استنکاف فوق دانشجو  سرانه هايهزینه برابر بر ا

صیل مدت در طول صیلی مدارك از تحویل تح  رایگان تعهد آموزش اجراي بمعنی تعهد نمایند. مفاد این مذکور خودداري خدمت انجام تا تح

ــد و بهمی ــمن این موجب باش ــورت دهممی وکالت مربوطه هايو وزارتخانهتحقیقات و فناوري  ،وزارت علوم به الزم عقد خارج تعهد ض  در ص

 را در مدت دانشــجو ســرانه مصــروفه هايرابر هزینهب یکنباشــد  اقتدار اینجانب از حیطه خارج که از آن تعهد و اســتنکاف از مفاد این تخلف

 و میزان تخلف مورد کیفیت ذیربط در هايو وزارتخانهتحقیقات و فناوري  ،علوم وزارت نمایند. تشــخیص برداشــت اینجانب از اموال تحصــیل

  .ست االجراالزم و قطعی اینجانب ر برايمذکو هايوزارتخانه اعالم و صرف بوده اعتراض غیرقابل مصروفه هايهزینه

  

  پزشکی آموزشی گروه هايرشته براي :توضیح

 .شودمی محسوب پزشکی گروه قانونی مزبور (تعهد) جزو خدمات خدمات -1

صیلی درجات در شرکت حق تعهدنامه این در مذکور تعهدات انجام تا -2 شت وزارت موافقت با مگر ندارم را باالتر تح  آموزش و درمان ،بهدا

 .پزشکی
 

  

  

    :و اثر انگشت امضاء          :اریخت

  4فرم شماره 
     ............................................: تاریخ

   ...........................................شماره: 
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9139آزمون سراسري سال  نامیدستورالعمل ثبت  24صفحه    
 

  

  

 
 

  

  بنام خدا
  

 )پزشکی آموزش گروه هايرشته از غیر (به تحصیلی مختلف هايرشته شدگانپذیرفته از تعهد اخذ مخصوص فرم

  سراسري آزمون در 3و  2 مناطق هايسهمیه

  
  :اینجانب

 .................................... شـناسـنامهشـماره به...  ............. سـال متولد............ .......... فرزند.........  ................. خانوادگینام............. ............ نام   

ــادره ــاکن........  ................ تولدمحل................  ............ از ص ــی گروه در که........  .................................. س  آزمون در......... .................. آزمایش

 از استفاده با  ............................... عالی آموزش مؤسسه / دانشگاه...........  ........ مقطع در...... ...................... رشته در............... . سال سراسري

از  پس که شــوممی متعهد و ملتزم الزم عقد خارج و اختیار ضــمن میل کمال با، امشــده پذیرفته 3 و منطقه 2 منطقه ســهمیه

ــیلی دوره گذراندن ــبت به انجام  فوق در مقطع تحص  یک بمدت رایگانآموزش  عهدتو بعد از تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی نس

  : ذیل در مناطق اولویت ترتیبه بابر) را و همچنین تعهد سهمیه خویش (در مجموع دو برخود  تحصیل برابر زمان

   .سراسري در آزمون نامیثبت منطقه در سهمیه واقع هايشهرستان - 1

 فناوري. تحقیقات و ،به تشخیص وزارت علوم مناطقسایر  - 2

ــورت اول در وهله     ــازمان در ص ــالمی انقالب ها و نهادهايو ارگان دولتی ها و اداراتنیاز س ــورت اس ــازمان عدم و در ص ها و نیاز س

 از پایان پس یکسال ظرف . چنانچهنمایم خدمت کار و امور اجتماعی وزارت و معرفی تشخیص به خصوصی مذکور در بخش هايارگان

صیل ساب (بدون تح ستنکاف نحو فوقه ب خدمت ) از انجامعمومی وظیفه خدمت احت مجاز و تحقیقات و فناوري  ،علوم وزارت ،نمایم ا

 خدمت تا انجام تحصـیلی مدارك از تحویل تحصـیل مدت دانشـجو در طول سـرانه هاياسـترداد دو برابر هزینه بر عالوه مختار اسـت

تعهد مذکور  از اتمام پس را رایگان تعهد آموزش و نبوده رایگان تعهد آموزش از اجراي تعهد مانع نماید. مفاد این مذکور خودداري

ضمن این موجب داد. به خواهم انجام ستنکاف از مفاد این تخلف صورت در دهممی وکالت وزارت به الزم عقد خارج تعهد  از  تعهد و ا

شد دو برابر هزینه اقتدار اینجانب از حیطه خارج که آن صروفه هاينبا شجو را در سرانه م صیل دتم دان شت اینجانب از اموال تح  بردا

ــخیص ــروفه هايهزینه و میزان تخلف در مورد کیفیتتحقیقات و فناوري  ،علوم وزارت نماید. تش ــرف بوده اعتراض غیرقابل مص  و ص

  .االجراستو الزم قطعی اینجانب مذکور براي وزارت اعالم

  

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  تنوسکمحل 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
  

 :و اثر انگشت امضاء        :تاریخ
  

  

  ..............................................: تاریخ

  .............................................. شماره:

  5فرم شماره 



 1399شدگان آزمون سراسري سال نامی پذیرفتهستورالعمل ثبتد
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 بنام خدا

  

  
  
 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی آموزشی گروه مختلف هايرشته شدگانپذیرفته از تعهد اخذ مخصوص فرم

   سراسري آزمون در 3و  2 مناطق هايدر سهمیهپزشکی 

  
 

 

  ..................................... شناسنامه شماره به  ...................................سال متولد   .................................... فرزند  .................................... خانوادگینام .................................... نام :اینجانب

  سراسري آزمون در ............................................. آزمایشی گروه در که  ....................................................... ساکن  .................................... تولد محل  .................................... از صادره

  ................................................................................. عالی آموزش مؤسسهیا  دانشگاه  .................................... مقطع در ............................................................. رشته در ................ سال

 پس که شوممی متعهد و ملزم الزم عقد خارج و اختیار ضمن میل در کمال ،امشده پذیرفته 3 و منطقه 2 منطقه سهمیه از استفاده با

اي و همچنین تعهدات منطقه تحصیل برابر زمان عالوه بر تکلیف قانونی خدمت رایگان به مدت یک فوق در مقطع تحصیلی دوره از گذراندن

  : ذیل در مناطق اولویت ترتیبه بخدمت نمایم و  )(در مجموع دو برابر

  ي.سراسر در آزمون نامیثبت منطقه در سهمیه واقع هايشهرستان -1

 .پزشکی و آموزش ، درمانبهداشت وزارت تشخیص تر بهمحروم مناطق -2

صورت اول در وهله     شت نیاز وزارت در  شکی و آموزش درمان، بهدا سازمانپز  انقالب ها و نهادهايو ارگان دولتی ها و ادارات، 

کشور و  و استخدامی اداري سازمان تشخیص به خصوصی و در بخش ادارات مذکور، در سایر نیاز وزارت عدم صورت و در اسالمی

سال ظرف و چنانچه نمایم خدمت امور اجتماعی کار و وزارت صیل از پایان پس یک ساب (بدون تح ) از عمومی وظیفه خدمت احت

ستنکاف بنحو فوق خدمت انجام شت ، وزارتنمایم ا شکی و آموزش ، درمانبهدا ست مختار و مجاز پز سبت که ا سترداد دو  به ن ا

 و آموزش ، درمانبهداشت و وزارتتحقیقات و فناوري  ،علوم و وزارت اقدام تحصیل مدت دانشجو در طول سرانه هايبرابر هزینه

ــکی ــیلی مدارك مجازند از تحویل پزش  تعهد آموزش از اجراي تعهد مانع نمایند. مفاد این مذکور خودداري خدمت تا انجام تحص

تعهد  این داد. بموجب خواهم تعهد مذکور انجام اماز اتم را پس رایگان و تعهد آموزش نبوده عمومی وظیفه و نیز خدمت رایگان

شت وزارت به الزم عقد خارج ضمن شکی و آموزش ، درمانبهدا صورت دهممی وکالت پز ستنکاف از مفاد این تخلف در   تعهد و ا

شد دو برابر هزینه اقتدار اینجانب از حیطه خارج که از آن صروفه هاينبا شجو را در مدت سرانه م صیل دان  اینجانب از اموال تح

شت شخیص بردا شت وزارت نمایند. ت شکی و آموزش ، درمانبهدا صروفه هايهزینه میزان و تخلف در مورد کیفیت پز  غیرقابل م

  . االجراستو الزم قطعی اینجانب مذکور براي وزارت اعالم و صرف بوده اعتراض

 :کهاین توضیح

 .گرددمی محسوب پزشکی گروه قانونی مزبور (تعهد) جزو خدمات خدمات -1

صیلی در درجات شرکت حق تعهدنامه مذکور در این تعهدات انجام تا زمان -2 شت وزارت مگر با موافقت باالتر را ندارم تح ، بهدا

 .پزشکی و آموزش درمان

  
 

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : تنوسکمحل 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
  

 :و اثر انگشت امضاء        :تاریخ

   

  6 فرم شماره

  ..............................................: تاریخ

  .............................................. شماره:
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   بنام خدا

  

  در آزمون سراسري  کتبی دیپلمشدگان داراي تناقض معدل فرم تعهد براي پذیرفته

  )بدون آزمونـ سوابق تحصیلی  ا اعمالب شدگان صرفاً(براي پذیرفته

 

  ..................................... شناسنامه شماره به  ...................................سال متولد   .................................... فرزند  .................................... خانوادگینام .................................... نام :اینجانب

  سراسري آزمون در ............................................. آزمایشی گروه در که  ....................................................... ساکن  .................................... تولد محل  .................................... از صادره

  ................................................................................. عالی آموزش مؤسسهیا  دانشگاه ............................................... مقطع در .................................................... رشته در ................ سال

  ............................................................................................ نظام آموزشی ..............................................................................................................................داراي دیپلم کامل متوسطه در رشته 

  گردم:متعهد می آن امضاء و رعایت مفادبه  نسبتذیل  مطالعه دقیق بندهاي بدینوسیله ضمن

شور مربوط به اینجانب  )نظام جدید آموزش متوسطه(نظام قدم یا یکه معدل کتبی دیپلم ئاز آنجا سازمان سنجش آموزش ک شده به  اعالم 

 قبولی مبنی بر محل دانشگاه شوم که هیچگونه اعتراضی بهمتعهد میلذا  ،باشدبا معدل کتبی دیپلم در مدارك تحصیلی داراي اختالف می

سبتنام و همچنین عدم ثبت سیبه زمان و نتیجه  ن سط برر شور (اعم ازآموزش سنجش  سازمان معدل کتبی تو شته  عدم تغییر ک در ر

 م. اعالم شده، تغییر در کدرشته قبولی و یا لغو قبولی) نداشته باش قبولی

شده در این فرم عین واقعیت بوده و درمتعهد می شور مجاز  ،صورت اثبات خالف آن گردم که اظهارات درج  سنجش آموزش ک سازمان 

اسـت مطابق با قوانین مربوط با اینجانب برخورد نماید. اسـناد مربوط به اثبات صـحت معدل کتبی دیپلم، در صـورت قبولی مجدد توسـط 

 در غیر اینصورت قبولی مجدد نیز لغو خواهد شد. .شودل قبولی تسلیم میاینجانب به دانشگاه مح

  

  ............................................................................................ج در فایل قبولین: رمند )نادرست(معدل کتبی دیپلم 

  

  ............................................................. :کارنامه تحصیلییا  مندرج در گواهی و )صحیح(معدل کتبی دیپلم 

  
  

  

     .................................................تاریخ تکمیل فرم: 

  

   ................................................................................................................................................................................................................................................: آدرس کامل پستی

  

                   ...............................................................................تلفن همراه:                     ............................................................................. :تلفن ثابت

  

     .................................................: اثر انگشتو  محل امضاء

     

  ..............................................: تاریخ  7فرم شماره 

  .............................................. شماره:
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  بنام خدا

  

  

  عکس داوطلب با چهره عکس الصاق شده بر روي فرم اطالعات قبولی در آزمون سراسري فرم مغایرت

  

  )بایست توسط شخص دانشجو تکمیل گردداین فرم می(

  

  خانوادگی:نام و نام

  

  نام پدر:

  

  سال تولد:

  

  شماره شناسنامه:

  

  کد ملی:

  

  شماره داوطلبی:

  

  

  اظهارات داوطلب: 

  
..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  

  
..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  
  

..................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  

  
..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  
  

..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  
  

..................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  

  
..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  
  

  

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................نشانی: 

  

  

  ....................................................................تلفن تماس: 

  

  اثر انگشت داوطلب:  امضاي داوطلب:

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  به این سازمان ارسال گردد.یک قطعه عکس بصورت رسمی این فرم الزم است پس از تکمیل و امضاي داوطلب، به همراه 

  8فرم شماره 
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   بنام خدا

 

 
  هاي محروم در آزمون سراسري در اجراي مصوبهشدگان سهمیه استان از پذیرفتهفرم اخذ تعهد 

  شوراي عالی انقالب فرهنگی

  
  ........................ صادره از  ............................................ شماره شناسنامهبه  .................... متولد سال ........................................... فرزند ............................................................... اینجانب

سري آزمون در که .......................................................... ساکن ستفاده ............. سال سرا ستان با ا سهمیه ا صوبه  محروم هاياز  شوراي عالی و در اجراي م

گردم متعهد می ،امپذیرفته شده ................................................... مؤسسه دانشگاه / )            (کدرشته .................................................... انقالب فرهنگی در رشته

ستا صیل در ا سه برابر طول مدت تح صیل  شکی خدمت پس از فراغت از تح شگاه علوم پز سوي دان شده از  ن ذیربط با توجه به نیاز اعالم 

 ،آموزش عالی مؤسساتها و تحصیلی دانشگاه هايدفترچه راهنماي انتخاب رشته نمایم براساس ضوابط اعالم شده درتعهد می ضمنا .نمایم

نامه براي درج در پرونده قبل از نیمســال دوم ســال فینســبت به تکمیل فرم مخصــوص و تحویل آن به دانشــگاه محل قبولی و دریافت معر

تواند برابر مقررات مربوط از تحویل مدارك آموزش عالی می مؤسسهآن  ،بدیهی است در صورت عدم انجام تعهد .تحصیلی جاري اقدام نمایم

ی لمحل مورد تعهد و همچنین از ادامه تحصیتغال در غیر از شی و یا صدور هر نوع گواهی فراعت از تحصیل براي ادامه تحصیلی و یا التحصی

  اینجانب در هر مقطع از تحصیل اقدام نماید.
  

  داوطلب:و اثر انگشت محل امضاء          :تاریخ           

  

. ........................................................................................................................................................................................   
  

  

   خدابنام 
  

 آزمون در ذیربط گروه مربوط در تحصیلیهاي رشته در دهش پذیرفته »مرد متقاضیان« کاردانی مدرك از دارندگان اخذ تعهد فرم

  )نظام جدیدآموزش عالی و همچنین دوره کاردانی  مؤسساتها و کاردانی دانشگاه دوره آموختگاندانش براي( سراسري
  

سنامه شماره به............... ...................................... فرزند ............................................................................. اینجانب  )(کاردانی دیپلم فوق در مقطع که.. ........................................... شنا

 / مؤسـسـه از 30/07/99 تا تاریخ حداکثرپرورش  و آموزش وزارت به وابسـته ايحرفه و فنی هايآموزشـکده یا و عالی آموزش تمؤسـسـاها و دانشـگاه

ــــه در.......... ........................................................ دانشــگاه                     ................................... ســال ســراســري در آزمون شــوم ومی التحصــیلفارغ. .......................................................... رشــتـ

  :شوممی متعهد ،گردیدم پذیرفته.......................... ......................... دانشگاه /مؤسسه................ .......................... رشته رد ............................... آزمایشی در گروه

صیل (حداکثرفارغ -1 شگاه30/07/99تا تاریخ  التح ساتها و ) دان س شگاه فنی و حرفهآموزش عالی و یا  مؤ سات دوره کاردانی نظام جدید دان س اي و مو

  نمایم.آموزش عالی ذیربط دریافت و ارائه می مؤسسهکه گواهی مربوط را از  هستم آموزش عالی غیرانتفاعی

 هدعمتو باشد می اینجانب .............................. اعزام تاریخ بخدمت آماده و دفترچه امشده اعزام خدمت به سراسري آزمون در از شرکت پس از آنجائیکه -2

شته اینکه به توجه با شوممی صیلی در ر شی  تح  در مقاطع بنحوي ،امشده پذیرفته باالتر از کاردانی در مقطعربط یذ مطابق یامربوط در گروه آزمای

ضوابط  طبق قبولی در رشته تحصیل مدت کمتر از طول سال 2باالتر  مقاطع به از کاردانی تحصیلم مدت حداکثر طول که شوم التحصیلباالتر فارغ

  باشد. تحقیقات و فناوري  ،علوم وزارت

  در هر  اینجانب تحصیل تواند از ادامهمی دانشگاه /مؤسسه صورت عدم موافقت نظام وظیفه با تحصیل در رشته قبولی جدید، آن بدیهی است در

   .نماید مربوط اقدام مقررات و مطابق آورده بعمل ممانعت تحصیل در طولزمان 
 
 

 :و اثر انگشت امضاء         :خانوادگی و نام نام               :تاریخ

  ..............................................: تاریخ

  .............................................. شماره:

  9فرم شماره 

  ..............................................: تاریخ  10فرم شماره 

  .............................................. شماره:
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 بنام خدا

 
 

  

                          

          

   فنی آموزشکده /عالی آموزش مجتمع /دانشگاه

 
  و احترام  سالمبا

 به..................... ............................متولد ..................... .............................فرزند  ....................................................... خواهر /برادر تحصیل ادامه که داردمی اعالم وسیله بدین 

 آن  ................................................................................ رشته..................... ............ سال سراسري آزمون در شده پذیرفته..................... .................................. شناسنامه شماره

 .است بالمانع پرورش و آموزش وزارت به تعهد خدمت سپردن بدون عالی آموزش مؤسسه

 
 پرورش و آموزش کل اداره

  مهر و امضاء

  

  

  

. ........................................................................................................................................................................................   
  

  بنام خدا

  

  تحصیل در دانشگاهادامه  و نامثبتفرم معرفی دانشجویان کارمند براي 
  

  

  

  

  

  :به

  :از

  

  

  احترام  با سالم و

  پیمانی   آزمایشی رسمی   قطعی کارمند رسمی  ...................................................................................................................... خانم با توجه به اینکه آقاي /
صیلی .......................................... مقطع در ..................................................................... سازمان شته تح  ...................................... سال )             د(ک ............................................... ر

بدینوسیله موافق بدون قید و باشد، اینکه تحصیل نامبرده در آن دانشگاه بصورت تمام وقت می شده است و با آگاهی از آن دانشگاه پذیرفته

 رده تا تاریخبنام حکم ماموریت     ضمنا حکم مرخصی نماید.ادامه تحصیل ایشان اعالم می و نامثبتوزارت را با  / شرط این سازمان

  ارسال خواهد شد. ...........................................

  

 محل مهر و امضاء باالترین مقام اداري

  

  11 فرم شماره

  ..............................................: تاریخ

  .............................................. شماره:

  12 فرم شماره
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   بنام خدا

  

  تعهد محضري -نوع سند 

  ....................................................................... صادره از .......................................... داراي شماره شناسنامه .......................................... فرزند ................................................................... اینجانب

ـــالمی ایران مقیم (آدرس کامل) .......................................... متولد  .............................................................................................................................................. تبعه دولت جمهوري اس

سال سري  سرا ستان ............. بوده که در آزمون  سهمیه ا ستفاده از  شته مقطع .................................. با ا شکی و  ....................... در کد ر شگاه علوم پز در دان

 2مطابق ماده هاي اجرائی آن و نامهام. با علم و آگاهی کامل از مفاد قانون ثبت اسناد و آئینپذیرفته شده .................................. خدمات بهداشتی درمانی

تامین وسـایل و امکانات تحصـیلی اطفال و جوانان ایرانی مصـوب قانون  8و  7موضـوع الیحه قانونی اصـالح مواد  8نامه اجرایی تبصـره ماده آیین

به تحصیل مشغول شوم و طبق ضوابط ..........................................  شوم که در رشته مقطعملزم می شوراي انقالب جمهوري اسالمی ایران 26/7/58

سانم و مقررات مربوط به  صیل را رعایت نمایم و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان مربوط دوره مذکور را به پایان بر شگاه محل تح دوره دان

ستان شتی درمانی ا شکی و خدمات بهدا شگاه علوم پز صیل خود را به دان معرفی نمایم و با توجه به مندرجات دفترچه  .......................................... دوره تح

سهمیه ث سري چنانچه از  سرا صفر (گنامی منطقه یک، رزمندبتآزمون  سهمیه قبولی کد  شهدا و  شاهد، خانواده  ستفاده نموده  %20ان،  آزاد) ا

سهمیه ثبت صیل و اگر از  شم، برابر مدت تح شگاه علوم  3و  2نامی مناطق با صیل را در هر محلی که دان شم دو برابر مدت تح ستفاده نموده با ا

  نماید، خدمت نمایم.تعیین می ................................................... پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

شوراي سی و اخالقی به جز در مواردي که بعلت بیماري با تائیدیه  سیا شی،  صورتی که به دالیل آموز شت، درمان و  در  شکی وزارت بهدا عالی پز

صیل نگردم و یا به دلیلی ا شکی موفق به ادامه تح شوم و یا پس از اتمام دوره به هر دلیلی از انجام خدمات مورد آموزش پز صیل اخراج  ز ادامه تح

ستگاه شتغال در د ستخدام و ا صالحیت ا ستنکاف نمایم یا  شروع به کار به هر علتی از نظر ا شم و یا پس از  شته با سههاي دولتی را ندا محل  مؤس

شوم یا ترك خدمت نمایم و یا حداکثر یک شکی و خدمات  ماه خدمت اخراج  شگاه علوم پز صیل به محل تعهد خدمتی که دان پس از فراغت از تح

نماید جهت خدمت مراجعه ننمایم و یا چنانچه از هر یک از تعهداتی که طبق این قرارداد بر عهده تعیین می ......................................... بهداشـــتی درمانی

سه برابر هزینه 3م معادل گردام تخلف نمایم متعهد میگرفته صیلی و همچنین  شگاه محل برابر کمک هزینه تح شخیص دان صروفه را به ت هاي م

صیل و ریزنمرات از وزارت  صندوق دولت بپردازم و حق دریافت هرگونه گواهی فراغت از تح شرطی به  صورت یکجا و بدون هیچگونه  صیل، ب تح

  نمایم.صیل را نیز از خود سلب میبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه محل تح

سارت، قطعی و غیر قابل اعتراض  شکی راجع به وقوع تخلف و کمیت و کیفیت و میزان هزینه و خ شت، درمان و آموزش پز شخیص وزارت بهدا ت

شانی خود را تغییر دهمبوده و مورد پذیرش اینجانب می شد. همچنین چنانچه ن سند و همچنین باید فوراً مراتب را به دفترخانه  ،با تنظیم کننده 

  شود. ها به محل تعیین شده در این سند ابالغ قانونی تلقی میدانشگاه مذکور اطالع دهم در غیر این صورت ارسال کلیه ابالغات و اخطاریه

  ........................................... فرزند  ................................ داراي شناسنامه شماره ........................................................... براي تضمین حسن اجراي تعهدات این سند اینجانب«

سنمایتعهد می ............................................................................................................ ساکن .............. صادره از ضامن م صلی ؤم به طور ت ول اجراي تعهدات مالی متعهد ا

ضوابط و مقررات مربوطه تخلف نماید، کلیه وجه التزاممی سند و کلیه  سند از هر یک از تعهدات مندرج در این  صورتی که متعهد این   باشم و در 

 علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی موضــوع این ســند را صــرف تشــخیص و اعالم وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی و دانشــگاه

شرح مذکور در فوق تقبل  ..................................... صلی به  بدون هیچگونه عذر و بهانه نقداً و یکجا پرداخت نمایم، همچنین عالوه بر تعهداتی که متعهد ا

سسات وابسته به آن داشته و یا خساراتی که وارد نموده است از نموده، از عهده کلیه دیون و قروضی که ممکن است متعهد به محل تحصیل و مؤ

وزش اموال خود برآیم و منفرداً یا متضــامناً با متعهد اصــلی وجه التزام و مبالغ مندرج در ســند را بپردازم. تشــخیص وزارت بهداشــت درمان و آم

شتی درمانی شکی و خدمات بهدا شگاه علوم پز شکی و دان سبت به وقوع تخلف، کمیت وکیفیت آن و تعیین میزان وجه  ................................................... پز ن

نمائیم و در باشد و حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب میالتزام و سایر مبالغ مندرج در سند قطعی و مورد پذیرش اینجانبان می

صلی از هر یک از مفاد این سند صورت تخلف متعهد ا ضایی، با اعالم به  ....................................... سند متعهد له این  حق دارد بدون مراجعه به مراجع ق

  دفترخانه تنظیم کننده سند در مورد تخلف از طریق صدور اجراییه نسبت به استیفاي حقوق دولت اقدام نماید. 

  
  

  :خانوادگی و نام نام               :تاریخ

 :و اثر انگشت امضاء                                                                                                                

  

  13 شمارهفرم 
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 بنام خدا

 نمونه سند تعهد پذیرفتهشدگان مقطع عمومی

  اصالحات بعدي)(سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت آموزشی و  

  »هاي علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیها و دانشگاهویژه دانشکده«

   

سنامه ........................................ صادره از ......................... داراي کد ملی شماره شنااینجانب ......................................... فرزند ............................. به شماره

کن .......................................................... ــــا ــد ................ س تول م ـــتی: ....................................................  مورخ ....... کــدپس ................ کــه در آزمون 

صالحات بعدي در مقطع ... شی و ا ضوع قانون برقراري عدالت آموز سهمیه مناطق محروم مو ستفاده از  شته ................................. با ا ................... ر

ام، برابر مقررات و پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ......................................... پذیرفته شدهتحصیلی ................................................ در دانشگاه علوم 

ستورالعملنامهآیین سناد و آیینها و د شکی و قوانین و مقررات ثبت ا شت، درمان و آموزش پز سمی و هاي وزارت بهدا سناد ر نامه اجراي مفاد ا

  الزم متعهد و ملتزم هستم: االجرا، ضمن عقد خارج الزم

شته .... .1 صیل در ر شگاه محل تح شی و دان صیل کرده و درجه ................................با رعایت کلیه مقررات مربوط به دوره آموز ..................... تح

تعیین شده ادامه تحصیل دهم و دوره  را اخذ نمایم و در طول دوران تحصیل منحصراً در رشته، مقطع تحصیلی و دانشگاه دکتري عمومی

 . بگذرانمتحصیلی معین شده را در مدت معمول و برابر مقررات آن با موفقیت 

.......... معرفی .............بالفاصله پس از فراغت از تحصیل در سقف زمانی مجاز، خود را به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .. .2

مدت تحصیل،  سه برابربه میزان  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سایر ضوابط مصوبو  ن و مقررات مربوطقوانیکنم و بر اساس 

 ............... تعیین کند، خدمت نمایم. ............................در هر محلی که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ..

باشم، جایی تعهدات موضوع این سند مطلع میائر بر ممنوعیت خرید و جابهاینجانب از قوانین و مقررات مربوطه د: با عنایت به اینکه  تبصره

ــده، ــوع، در محل تعیین ش ــکی در محل  با علم و آگاهی کامل از این موض خدمت خواهم نمود و در خالل انجام تعهد، اجازه فعالیت پزش

  تعهد نخواهم داشت.  دیگري غیر از محل تعیین شده براي انجام

شی نگردم و یا از  .3 ضوابط آموز صیل در مدت مقرر و مطابق  سی، و اخالقی و غیره، موفق به اتمام تح سیا شی،  صورتیکه به دالیل آموز در 

صراف دهم و یا بعد از پایان دوره  صیل ان ستنکاف نبه هر دلیل از انجام تعهد فوق ..........................ادامه تح صله پس از الذکر ا مایم و یا بالفا

شکی ..... شگاه علوم پز سقف زمانی مجاز، خود را به دان صیل در  ............... معرفی نکنم، یا جهت انجام خدمت ..............................فراغت از تح

اشم و یا پس از شروع به کار به هر علتی به محل تعیین شده از سوي دانشگاه یاد شده مراجعه نکنم، و یا صالحیت اشتغال به کار نداشته ب

ــوم و یا ترك خدمت کنم و به طور کلی چنانچه از هر یک از تعهداتی که طبق این قرارداد (و مقررات ؤاز م ــه محل خدمت اخراج ش ــس س

دانشــگاه محل  هاي انجام شــده از ســوي وزارت بهداشــت وکلیه هزینه سه برابرشــوم ام تخلف نمایم، متعهد میمربوط) برعهده گرفته

کمک هزینه تحصیلی و ...) و خسارات ناشی از عدم انجام خدمات تحصیل، اسکان، حقوق و مزایاي پرداختی،  :هايتحصیل (از جمله هزینه

مزبور راجع به وقوع تخلف، کیفیت  وزارتبپردازم. تشخیص  وزارت بهداشتگونه قید و شرطی به مورد تعهد را به صورت یکجا و بدون هیچ

 قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجرائیه از طریق دفترخانه خواهد بود. ها و خسارات،و کمیت و میزان هزینه

صره  سبب معافیت اینجانب از انجام تعهد نمی1تب سارات مقرر در این بند،  شت میشود و : پرداخت خ ریافت وجه عالوه بر د تواندوزارت بهدا

   نماید.التزام یا خسارت، اجراي اصل تعهد و انجام خدمت در محل تعیین شده در سند (یا هر محل دیگري که بعداً تعیین شود) را مطالبه 

ــند امکانئیاز آنجا .4 ــوع این س ــرفاً با انجام تعهدات قانونی و قراردادي موض پذیر اســت، که اعطاي دانشــنامه و هرگونه مدرك تحصــیلی، ص

صیلی از جمله ریزپرد سایر مدارك تح شنامه و  ستحقاق اینجانب به مطالبه دان سارت موجب ا سند تعهد  اخت خ نمرات نخواهد گردید و 

 اینجانب کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند. 

شگاه با خرید تعهد یا  .5 ست. بنابراین موافقت دان شکی ا شت، درمان و آموزش پز سند وزارت بهدا ستعفاي اینجانب در طرف تعهد در این  ا

شت، درمان و آموزش پزشکی  سند نخواهد بود و وزارت بهدا سارت موجب برائت اینجانب از انجام تعهدات مندرج در این  قبال پرداخت خ

 داند از اینجانب مطالبه نماید.همواره حق دارد انجام اصل تعهد در محل تعیین شده در سند و یا در هر محل دیگري را که صالح می

از طرف اینجانب در تشخیص تخلف از تعهدات فوق و تعیین میزان خسارت و وصول  وزارت بهداشتمن عقد خارج الزم شرط شد که ض .6

صورت فوت آن، وکیل، سارت از طرف اینجانب با خود ، و در  سبت به احراز و اثبات تخلف از موارد فوق و تعیین میزان خ ست تا ن صی ا و

ص صالحه کند و در  ضائی یا مرجع دیگر جهت تعیین این موارد وجود توافق و م ضرورتی به مراجعه به مقام ق صالحه هیچ  ورت توافق یا م

  14 فرم شماره
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هاي مذکور قطعی و غیرقابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه از طرف دفترخانه در تعیین هزینهوزارت نخواهد داشت. در هر حال تشخیص 

 و یا مراجع قضایی خواهد بود.

شانی مندرج در این سند مینجانب، نشانی اقامتگاه ای .7 و هاي ارسالی به این محل، به منزله ابالغ قانونی به اینجانب بوده و تمام ابالغباشد ن

شانی خود را تغییر دهم شگاه ،چنانچه ن سند، دان و همچنین به  هاي محل تحصیل و محل خدمتفوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده 

شت، درمان شکی وزارت بهدا سند اطالع خواهم داد، و اال ابالغ کلیه اوراق و اخطاریه و آموزش پز شده در این  قطعی و ها به محل تعیین 

 باشد. غیرقابل اعتراض از سوي اینجانب می

 به منظور تضمین حسن اجراي تعهدات ناشی از این سند اینجانبان: 

ـــماره................................ فرزند ......................................... آقاي/خانم -1 ـــنامه ........................ به ش ـــناس ـــماره  .....................  داراي کد....ش ملی ش

.................... ........................................................................................................... نشانی محل کار ....................................... شغل ................................................

............................ .......................................................................................................... نشانی محل سکونت ................................................کدپستی محل کار ..

  ......................................................... کدپستی محل سکونت

  

شـــناســـنامه .............................  داراي کد ملی شـــماره به شـــماره........ ......................... فرزند .................................آقاي/خانم ............................ -2

ــانی محل کار ........................................................................................................ ــغل ............................... نش .............................................................. .......... ش

شانی محل سکونت .................................... .................... ....................................................................کدپستی محل کار ......................................................... ن

  ......................................................................................................................................................................................... کدپستی محل سکونت

الذکر دانشــجو، شــویم که تعهدات فوققانون مدنی متعهد می 10ضــمن عقد خارج الزم و بر مبناي ماده  با آگاهی کامل از تعهدات دانشــجو،

الذکر عمل نکند و از هر یک از تعهدات فوق شــویم، چنانچه دانشــجوي مذکور، به تعهدات خود به شــرح فوقتعهد اینجانبان بوده و ملتزم می

، حق دارد بدون وزارت بهداشــتنقض تعهد دانشــجو به منزله نقض تعهد اینجانبان بوده و عملی نشــود،  وزارت بهداشــتتخلف کند و منظور 

صدور اجرائیه هیچ صرف اعالم به دفترخانه، در مورد تخلف از هر یک از تعهدات فوق، از طریق  شریفات، به  هاي انجام هزینه برابر سهگونه ت

 وزارت بهداشتشده بابت دانشجو (به شرح فوق) به عالوه کلیه خسارات وارده را، از اموال اینجانبان راساً استیفا کند و ضمن عقد خارج الزم، 

ــبت به احراز تخلف از هر یک از تعهدات فوق و تعیین م ــی در زمان ممات قرار دادیم تا نس ها و یزان هزینهرا وکیل خود در زمان حیات و وص

 خسارات و مطالبات از طرف اینجانبان با خود مصالحه نماید و با انجام مصالحه هیچ ضرورتی جهت مراجعه به مقام قضائی یا مرجع دیگر براي

شخیص  شت و تعیین و ت صدور اجرائیه خواهد بود. وزارتتعیین این موارد وجود نخواهد دا  وزارت مذکور قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب 

ــامناً در یا هر محل دیگري از اموال و داراییو ســت مطالبات خود را از محل حقوق مذکور مجاز ا ــول کند و اینجانبان متض هاي اینجانبان وص

  متعهد به انجام تعهدات فوق و جبران خسارت و پرداخت مطالبات فوق هستیم.  مذکور وزارتبرابر 

صره ستب ضامنین با متعهدئ: تعهد و م ست و  ولیت  ضامنی ا سند ت سارات مندرج در این  سبت به انجام تعهدات و پرداخت خ وزارت سند ن

علیه هر یک از متعهد و ضامنین و یا در آن واحد علیه تمامی آنها اجرائیه  تواند براي دریافت تمام یا بخشی از خسارت مستقیماً میبهداشت 

صول مطالبا سارات تعقیب نمودهصادر و عملیات اجرائی ثبتی را به منظور و سبت به طرح دعوا اقدام نماید. این قرارداد بر  ت دولت و خ و یا ن

  االتباع است.قانون مدنی بین طرفین قرارداد منعقد شده و بین طرفین الزم 10مبناي ماده 

  

  

  

  
  

  .......................................................................................................................................................................................................................................................   طرف قرارداد  ءمحل امضا

  

    

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................ ضامنین ءمحل امضا

  

  ..................................................................................................................................................................................   وزارت بهداشت/دانشگاه علوم پزشکینماینده  ءحل امضام
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  بنام خدا

  

  9139 فرم مشخصات داوطلبین افغانی و عراقی شرکت کننده در آزمون سراسري سال

  

  مشخصات فرد

  :نام جد                                             :نام پدر  :تابعیت       مرد     زن :جنسیت

  :محل تولد                                        :تاریخ تولد  :نام خانوادگی و نام

  هل دور از همسر متأ          هل با همسر أمت          بیوه           جدا شده         هرگز ازدواج نکرده    :وضعیت تاهل

  :سازمان محل کار / کارفرما                                                         :نوع شغل  شغل

  نشانی

  :خیابان        نشانی محل کار در ایران: شهر:                   

  :تلفن

  :پالك                                   :کوچه                                          :شهر                  خیابان :نشانی کامل و دقیق منزل در ایران

  :کدپستی                                                          :تلفن

مشخصات 

یا  خانوار ياعضا

  افراد تحت تکفل

  نام جد  نام پدر  نام خانوادگی  نام  تابعیت

نوع مدرك 

شناسایی و 

  یا اقامتی

شماره مدرك 

شناسایی و یا 

  اقامتی

  نسبت  شغل

                  

                  

                  

                  

                  

مشخصات 

  تحصیلی

  دارنده دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه                                     دارنده دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه 

  :تاریخ اخذ دیپلم                         :محل اخذ دیپلم             :معدل کتبی دیپلم                 :رشته تحصیلی                 :نوع دیپلم

  :دانشگاهیپیشمعدل دوره                                                                            :دانشگاهیپیشنوع مدرك 

  :دانشگاهیپیشتاریخ اخذ مدرك                                                             :دانشگاهیپیشمحل اخذ مدرك 

  کارشناسی ارشد پیوسته                         کارشناسی                       مقطع تحصیلی:      کاردانی 

مشخصات مدرك 

اقامت یا 

  شناسایی

  برگ تردد خروجی مدت دار        کارت هویت ویژه اتباع خارجی        دفترچه پناهندگی        گذرنامه   :نوع مدرك شناسایی یا اقامتی

  :شماره مدرك اقامتی

  تاریخ انقضاء اقامتی:                                     :تارخ صدور                                            :محل صدور

داوطلبینی  ویژه

مادر  داراي که

  هستند ایرانی

  لطفاٌ مشخصات ایشان را (مشخصات مادر) در این قسمت بنویسید. ،باشدمیچنانچه داوطلب داراي مادر ایرانی 

  محل تولد:                         :تاریخ تولد                      :نام پدر                            :نام خانوادگی                       :نام

  غیررسمی     رسمی  :نوع ازدواج                        :محل صدور                               :شماره کارت ملی                       :شناسنامهشماره

و تلفن نشانی 

  اضطراري
  .با جنابعالی تماس بگیریمنشانی و یا شماره تلفنی که بتوان در مواقع ضروري 

  یادآوري

نمایم ضـــمن رعایت قوانین و مقررات جمهوري مطالب مندرج در این فرم را به طور کامل تکمیل و صـــحت و درســـتی آن را تایید نموده و تعهد می

 آموزش مؤسساتها و همچنین دانشگاهاینجانب در آزمون ورودي و پذیرش  در صورت اثبات خالف و کتمان ضمن کان لم یکن شدن  ،اسالمی ایران

  جمهوري اسالمی ایران تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به تصمیمات متخذه از سوي مراکز عالی اعتراضی نخواهم داشت. عالی
  

  :امضاء و اثر انگشت                                            :تاریخ                                               :خانوادگی داوطلبنام و نام

  15 فرم شماره
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اسالمی ایران جمهوري  

وزارت آموزش و پرورش      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مالحظات
نمره 

 درس

تعداد 

 واحد
 ردیف کد نام درس

        
1 

     
2 

     
3 

     
4 

     
5 

     
6 

     
7 

     
8 

     
9 

     
10 

     
11 

 

صاگواهی می ----سال تحصیلی  -----ت فوق در امتحانات نهایی نوبت شود داوطلب آزاد با مشخ
شرکت نموده و موفق به  -------------وط به رشته بواحد درسی مر -------تعداد  ------دوره 

 .اخذ نمرات فوق گردیده است

آموزشی:مدیر واحد   
 

مُهر و امضاء           

 مسئول ثبت نمرات:
 

امضاء                   مالحظات 

 
. باشدمی ها و مؤسسات آموزش عالیدانشگاه : نمرات مندرج در این کارنامه صرفاً جهت شرکت در آزمون سراسريتذکر                                     

 

 استان:

 منطقه/ناحیه:

 آموزشگاه:

 کد آموزشگاه:

 شاخه:

 رشته:

 

:صفحه شماره   

 
 
 
 
 

1از  1برگ   

  
 

 نام:

خانوادگی:نام  

 نام پدر:

ملی:کد   

 متولد:

آموزي:کد دانش  

  16 فرم شماره

 کارنامه متقاضیان ترمیم و
 ارتقاي نمره دروس

 امتحان نهایی
 

 سال تحصیلی:
 

 نوبت امتحانی:
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 بنام خدا

 فرم اخذ تعهد از پذیرفتهشدگان سهمیه 100 درصد بومی 

  )موضوع سهمیه بومی استان/بومی شهري( 3 و 2با سهمیه  9139آزمون سراسري سال  

   

........................................ صـــادره از شـــناســـنامه اینجانب ......................................... فرزند ............................. به شـــمارهنظر به اینکه مقرر گردیده، 

ــاکن ............. ــماره ...................................... متولد ................ س ــتی:........................................................................................... داراي کد ملی ش  ....... کدپس

یه .................................. ـــهم فاده از س ـــت با اس قه.........................  قه/2منط ـــیلی در مقطع  3منط ـــیلی ........................تحص ته تحص ـــ ..... رش

ـــتی درمانی .......... ـــکی و خدمات بهداش ـــگاه علوم پزش ـــیل نمایم............................... ................................................ در دانش ، برابر مقررات و تحص

شت، درمان و آموزش پزشکی و  يهانامهآیین شتی درمانی ......................... که از مفاد آنها کامالً وزارت بهدا شگاه علوم پزشکی و خدمات بهدا دان

  : گردمیمعقد خارج الزم متعهد و ملتزم  آگاه و مطلع هستم، به موجب

مطابق ضوابط مربوطه دوره مذکور را به پایان رسانده، درجه ....................... را در ............ تحصیل کرده و ......رشته ........... در مقطع ...................   

، و صرفاً به امر تحصیل و کارهاي علمی رعایت کنمرشته مذکور اخذ نمایم و کلیه مقررات مربوط به دوره آموزشی و دانشگاه محل تحصیل را 

اشتغال داشته و منحصراً در رشته، مقطع تحصیلی و دانشگاه تعیین شده ادامه تحصیل دهم و دوره تحصیلی معین شده را در مدت معمول و 

 کنم.برابر مقررات آن با موفقیت بگذرانم، و حق تغییر رشته را از خود ساقط می

، خود را به دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی ......................... معرفی کنم و بر تحصــیلی مجازپایان دوره بالفاصــله پس از    

ــاس  ــکان و اس ــوع قانون خدمت پزش ــکی، عالوه بر خدمات موض ــت، درمان و آموزش پزش ــوابط وزارت بهداش قوانین و مقررات مربوط و ض

که وزارت  مدت تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی ........................... و در صورت عدم نیاز دانشگاه یاد شده، در هر محلی و برابردپیراپزشکان، 

 . کنم، خدمت نمایدتعیین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

صیال   سی، و اخالقی و غیره، موفق به اتمام تح سیا شی،  صورتیکه به دالیل آموز شی نگردم و یا از در م تدر  ضوابط آموز دت مقرر و مطابق 

پایان بالفاصله پس از الذکر استنکاف نمایم و یا ادامه تحصیل انصراف دهم و یا بعد از پایان دوره .......................... به هر دلیل از انجام تعهد فوق

............................. معرفی نکنم، یا به محل تعیین شده .............. انیو خدمات بهداشتی درم ، خود را به دانشگاه علوم پزشکیتحصیل مجازدوره 

مراجعه نکنم، و یا صالحیت اشتغال به کار نداشته باشم و یا پس از شروع به کار به جهت انجام خدمت یاد شده علوم پزشکی از سوي دانشگاه 

کنم و به طور کلی چنانچه از هر یک از تعهداتی که طبق این قرارداد (و هر علتی از مؤســـســـه محل خدمت اخراج شـــوم و یا ترك خدمت 

شگاه محل کلیه هزینه برابر دو شومام تخلف نمایم، متعهد میمقررات مربوط) برعهده گرفته شت و دان سوي وزارت بهدا شده از  هاي انجام 

صیل (از جمله هزینه سکان، حقوق و مزایاي پرداختی،  :هايتح صیل، ا صیلی کمکتح شی از عدم  ، هزینه کتابهزینه تح سارات نا و ...) و خ

ــرطی به  ــورت یکجا و بدون هیچگونه قید و ش ــتانجام خدمات مورد تعهد را به ص ــگاه  وزارت بهداش ــخیص دانش ــکی بپردازم. تش علوم پزش

سارات، راجع به وقوع تخلف، کیفیت و کمیت و میزان هزینه............................  صدور اجرائیه از ها و خ ست و موجب  قطعی و غیرقابل اعتراض ا

 طریق دفترخانه خواهد بود.

صره سبب معافیت اینجانب از انجام تعهد نمیتب سارات مقرر در این بند،  شت میشود و : خ التزام یا  عالوه بر دریافت وجه تواندوزارت بهدا

  . نمایدسند (یا هر محل دیگري که بعداً تعیین شود) را مطالبه  خسارت، اجراي اصل تعهد و انجام خدمت در محل تعیین شده در

شنامه   سند امکاناعطاي دان ضوع این  صرفاً با انجام تعهدات قانونی و قراردادي مو ست،  و چنانچه به هر دلیل موفق به انجام تعهدات  پذیر ا

همچنین تا  اعطا نخواهد شد.دانشنامه تحصیلی و یا هرگونه گواهی فراغت از تحصیل و مدرك تحصیلی و ریز نمرات به اینجانب ، خود نگردم

  . گردداتمام تعهدات، سند تعهد اینجانب فسخ نمی

شگاه با خرید تعهد یطرف تعهد در این سند، وزارت بهداشت ستعفاي اینجانب در قبال ، درمان و آموزش پزشکی است. بنابراین موافقت دان ا ا

شکی همواره  شت، درمان و آموزش پز سند نخواهد بود و وزارت بهدا سارت موجب برائت اینجانب از انجام تعهدات مندرج در این  پرداخت خ

  ید.داند از اینجانب درخواست نمادر محل تعیین شده در سند و یا در هر محل دیگري را که صالح می تعهداتاصل حق دارد انجام 

شد که    شرط  صول آن،  مزبوروزارت ضمن عقد خارج الزم  سارت و و شخیص تخلف از تعهدات فوق و تعیین میزان خ از طرف اینجانب در ت

خسارت از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه  وصولوصی است تا نسبت به احراز و اثبات تخلف از موارد فوق و ، و در صورت فوت وکیل،

ص شت. در هر کند و در  ضائی یا مرجع دیگر جهت تعیین این موارد وجود نخواهد دا ضرورتی به مراجعه به مقام ق صالحه هیچ  ورت توافق یا م

 قطعی و غیرقابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه از طرف دفترخانه و یا مراجع قضایی خواهد بود. توسط وزارت بهداشت،ها حال تعیین هزینه

  17 فرم شماره
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شانی اقامتگاه اینجانب،     سند مین شانی مندرج در این  شد ن سالی به این محل، به منزله ابالغ قانونی به اینجانب بوده و تمام ابالغبا و هاي ار

شگاه سند، دان شانی خود را تغییر دهم، فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده  شت، درمان همچنین خدمت و محل  چنانچه ن و وزارت بهدا

ــکی  ــند اطالع خواهم داد، و اال ابالغ کلیه اوراق و اخطاریهآموزش پزش ــده در این س ــوي ها به محل تعیین ش قطعی و غیرقابل اعتراض از س

 باشد. اینجانب می

  به منظور تضمین حسن اجراي تعهدات ناشی از این سند اینجانبان: 
  

ـــمارهآقاي/خانم ....................................... -1 ـــماره .............. فرزند ........................................ به ش ـــنامه .............................  داراي کد ملی ش ـــناس ش

........................................................................ ............................................................................................ شغل ............................... نشانی محل کار ...................

.................................................. ......................................................................... نشانی محل سکونت ...........................................................کدپستی محل کار ..

   ......................................................... کدپستی محل سکونت

  

شـــناســـنامه .............................  داراي کد ملی شـــماره ...... به شـــمارهآقاي/خانم ...................................................... فرزند .................................. -2

..................................................... ............................................................................................................ شغل ............................... نشانی محل کار ......................

........................... ................................................................کدپستی محل کار ................................................... نشانی محل سکونت ..........................................

   ......................................................... کدپستی محل سکونت

  

الذکر دانشــجو، شــویم که تعهدات فوققانون مدنی متعهد می 10با آگاهی کامل از تعهدات دانشــجو، ضــمن عقد خارج الزم و بر مبناي ماده 

الذکر عمل نکند و از هر یک از تعهدات فوق شــویم، چنانچه دانشــجوي مذکور، به تعهدات خود به شــرح فوقتعهد اینجانبان بوده و ملتزم می

شت،منظور  تخلف کند و شجو به منزله نقض تعهد اینجانبان بوده و  وزارت بهدا شود، نقض تعهد دان شتعملی ن ، حق دارد بدون وزارت بهدا

هاي انجام هزینه برابر دوگونه تشــریفات، به صــرف اعالم به دفترخانه، در مورد تخلف از هر یک از تعهدات فوق، از طریق صــدور اجرائیه هیچ

 وزارت بهداشتشرح فوق) به عالوه کلیه خسارات وارده را، از اموال اینجانبان راساً استیفا کند و ضمن عقد خارج الزم،  شده بابت دانشجو (به

ــبت به احراز تخلف از هر یک از تعهدات فوق و تعیین میزان هزینه ــی در زمان ممات قرار دادیم تا نس ها و را وکیل خود در زمان حیات و وص

طرف اینجانبان با خود مصالحه نماید و با انجام مصالحه هیچ ضرورتی جهت مراجعه به مقام قضائی یا مرجع دیگر براي خسارات و مطالبات از 

شخیص  شت و تعیین و ت صدور اجرائیه خواهد بود.  وزارتتعیین این موارد وجود نخواهد دا  وزارتمذکور قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب 

ــامناً در از محل حقوق و یا هر محل دیگري از اموال و دارایی مذکور مجاز اســت مطالبات خود را ــول کند و اینجانبان متض هاي اینجانبان وص

  متعهد به انجام تعهدات فوق و جبران خسارت و پرداخت مطالبات فوق هستیم.  مذکور وزارتبرابر 

متعهد سند نسبت به انجام تعهدات و پرداخت خسارات مندرج در این سند تضامنی است و یکدیگر و با ن با ولیت ضامنا: تعهد و مسئتبصره

شگاه  ستقیماً می مزبوردان سارت م شی از خ ضامنین و یا در آن واحد علیه تمامی آنها  تواند براي دریافت تمام یا بخ علیه هر یک از متعهد و 

و یا نســبت به طرح دعوا اقدام نماید. این  مطالبات دولت و خســارات تعقیب نمودهاجرائیه صــادر و عملیات اجرائی ثبتی را به منظور وصــول 

  االتباع است.قانون مدنی بین طرفین قرارداد منعقد شده و بین طرفین الزم 10قرارداد بر مبناي ماده 
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  ........................................................................................................................................................................................................................................................    طرف قرارداد ءمحل امضا

  

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ضامنین ءمحل امضا

  

  ...........................................................................................................................................................................  (به نیابت) دانشگاه علوم پزشکینماینده  وزارت بهداشت/ ءمحل امضا
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  بنام خدا

سهمیه  پزشکی) یهاي گروه آموزشهاي مختلف تحصیلی (به غیر از رشتهرشته شدگانپذیرفتهاخذ تعهد از  مخصوص فرم

   شوراي انقالب فرهنگی 07/03/98مورخ  817مصوب جلسه  مناطق درگیر بالیاي طبیعی سیل و زلزله

  9139در آزمون سراسري سال 

  

  :اینجانب  

ــــال متولــد ............................ فرزنــد..........................................  خــانوادگینــام .................................... نــام   کــدملی  بــه ................ س

 در که............  .............................................................. ساکن .......................... تولد محل .................................. از صادره .....................................

 ............................  مقطع در................ ..................................... رشته در 9139 سال سراسري آزمون در.......................  .......... آزمایشی گروه

شگاه ستفاده باکه ..........................................  عالی آموزش مؤسسه / دان ضیانتخصیصی به  سهمیه از ا هایی که شهرها یا بخش متقا

و  میل کمال با، امشده پذیرفتهد، اندچار بالیاي طبیعی اعم از زلزله، سیل یا آتشفشان همراه با خسارت مستقیم جانی و مالی شده

و بعد از تعیین تکلیف  فوق در مقطع تحصـــیلی دوره از گذراندن پس که شـــوممی متعهد و ملتزم الزم عقد خارج اختیار ضـــمن

   در خود تحصیل برابر زمان دو به مدت خدمتعهد تخدمت وظیفه عمومی نسبت به انجام 

  دیده.آسیب طقامن در واقع هايشهرستان -1

 به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوري. مناطقسایر  -2

صورت اول در وهله  سازمان در  سالمی انقالب ها و نهادهايو ارگان دولتی ها و اداراتنیاز  صورت ا سازمان عدم و در  ها و نیاز 

از  پس یکسال ظرف چنانچه .نمایم خدمت  ار و امور اجتماعیک وزارت و معرفی تشخیص به خصوصی مذکور در بخش هايارگان

علوم، تحقیقات و فناوري  وزارت ،نمایم استنکاف نحو فوقه ب خدمت ) از انجامعمومی وظیفه خدمت احتساب (بدون تحصیل پایان

ست سترداد دو برابر هزینه بر عالوه مجاز و مختار ا شجو سرانه هايا صیل مدت در طول دان صیلی مدارك از تحویل تح  تا انجام تح

تعهد  از اتمام پس را رایگان تعهد آموزش و نبوده رایگان تعهد آموزش از اجراي تعهد مانع نماید. مفاد این مذکور خودداري خدمت

ــمن این موجب داد. به خواهم مذکور انجام ــورت در دهممی وکالت وزارت به الزم عقد خارج تعهد ض تعهد و  از مفاد این تخلف ص

ستنکاف شد دو برابر هزینه اقتدار اینجانب از حیطه خارج که از آن ا صروفه هاينبا شجو را در سرانه م صیل مدت دان  از اموال تح

 غیرقابل مصــروفه هايهزینه و میزان تخلف کیفیتدر مورد علوم، تحقیقات و فناوري  وزارت نماید. تشــخیص برداشــت اینجانب

  .االجراستو الزم قطعی اینجانب مذکور براي وزارت اعالم و صرف بوده اعتراض

  

  

  ............................................................................................................................................................................... ......................................................................................................:  تنوسکمحل آدرس 

  

  

  و اثر انگشت: امضاء                                    :اریخت

  

  

  18فرم شماره 
     ............................................: تاریخ

   ...........................................شماره: 
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی آموزشی گروه مختلف هايرشته شدگانپذیرفته از تعهد اخذ مخصوص فرم

  شوراي انقالب فرهنگی 07/03/98مورخ  817بالیاي طبیعی سیل و زلزله مصوب جلسه با سهمیه مناطق درگیر پزشکی 

  9139در آزمون سراسري سال  

  
 

  ..................................... شناسنامه شماره به  ...................................سال متولد   .................................... فرزند  .................................... خانوادگینام .................................... نام :اینجانب

  سراسري آزمون در ............................................. آزمایشی گروه در که  ....................................................... ساکن  .................................... تولد محل  .................................... از صادره

  ................................................................................. عالی آموزش مؤسسهیا  دانشگاه  .................................... مقطع در ............................................................. رشته در ................ سال

هایی که دچار بالیاي طبیعی اعم از زلزله، سیل یا آتشفشان همراه با شهرها یا بخش متقاضیانتخصیصی به  سهمیه از استفاده با

شده ستقیم جانی و مالی  سارت م ضمن میل کمالدر  ،امشده پذیرفتهاند، خ  که شوممی متعهد و ملزم الزم عقد خارج و اختیار 

و همچنین  تحصــیل برابر زمان عالوه بر تکلیف قانونی خدمت رایگان به مدت یک فوق در مقطع تحصــیلی دوره از گذراندن پس

  : ذیل اطقدر من اولویت ترتیبه بخدمت نمایم و اي (در مجموع دو برابر) تعهدات منطقه

  ي.سراسر در آزمون نامیثبت منطقه در سهمیه واقع هايشهرستان -1

 .پزشکی و آموزش ، درمانبهداشت وزارت تشخیص تر بهمحروم مناطق -2

صورت اول در وهله     شت نیاز وزارت در  شکی و آموزش ، درمانبهدا سازمانپز  انقالب نهادهايها و و ارگان دولتی ها و ادارات، 

کشور و  و استخدامی اداري سازمان تشخیص به خصوصی و در بخش ادارات مذکور، در سایر نیاز وزارت عدم صورت و در اسالمی

سال ظرف و چنانچه نمایم خدمت امور اجتماعی کار و وزارت صیل از پایان پس یک ساب (بدون تح از  )عمومی وظیفه خدمت احت

ستنکاف بنحو فوق خدمت انجام شت ، وزارتنمایم ا شکی و آموزش ، درمانبهدا ست مختار و مجاز پز سبت که ا سترداد دو  به ن ا

 و آموزش ، درمانبهداشت و وزارت، تحقیقات و فناوري علوم و وزارت اقدام تحصیل مدت دانشجو در طول سرانه هايبرابر هزینه

ــکی ــیلی مدارك مجازند از تحویل پزش  تعهد آموزش از اجراي تعهد مانع نمایند. مفاد این مذکور خودداري خدمت تا انجام تحص

تعهد  این داد. بموجب خواهم تعهد مذکور انجام از اتمام را پس رایگان و تعهد آموزش نبوده عمومی وظیفه و نیز خدمت رایگان

شت وزارت به الزم عقد خارج ضمن شکی و آموزش ، درمانبهدا صورت دهممی وکالت پز ستنکاف از مفاد این تخلف در   تعهد و ا

شد دو برابر هزینه اقتدار اینجانب از حیطه خارج که از آن صروفه هاينبا شجو را در مدت سرانه م صیل دان  اینجانب از اموال تح

شت شخ بردا شت وزارت یصنمایند. ت شکی و آموزش ، درمانبهدا صروفه هايهزینه میزان و تخلف در مورد کیفیت پز  غیرقابل م

  . االجراستو الزم قطعی اینجانب مذکور براي وزارت اعالم و صرف بوده اعتراض

 :اینکه توضیح

 .گرددمی محسوب پزشکی گروه قانونی مزبور (تعهد) جزو خدمات خدمات -3

، بهداشت وزارت مگر با موافقت باالتر را ندارم تحصیلی در درجات شرکت حق تعهدنامه مذکور در این تعهدات انجام تا زمان -4

 .پزشکی و آموزش درمان
  

 

  .................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................:  تنوسکمحل آدرس 

   

  و اثر انگشت: امضاء                 :تاریخ
  

  ..............................................: تاریخ

  .............................................. شماره:

  19فرم شماره 
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 نمونه سند تعهد پذیرفتهشدگان مقطع تخصصی بالینی

  (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت آموزشی و اصالحات بعدي) 

  »هاي علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیها و دانشگاهدانشکدهویژه «

   

...... داراي کد ملی شماره شناسنامه ........................................ صادره از ...................اینجانب ......................................... فرزند ............................. به شماره

کن .......................................................... ــــا ــد ................ س تول م مورخ ......................................  ـــتی: .............................. کــه در آزمون  ....... کــدپس

ستف شته ................................. با ا صالحات بعدي در مقطع ...................... ر شی و ا ضوع قانون برقراري عدالت آموز سهمیه مناطق محروم مو اده از 

ام، برابر مقررات و فته شده................. پذیرتحصیلی ................................................ در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ........................

ستورالعملنامهآیین سناد و آیینها و د شکی و قوانین و مقررات ثبت ا شت، درمان و آموزش پز سمی و هاي وزارت بهدا سناد ر نامه اجراي مفاد ا

  االجرا، ضمن عقد خارج الزم متعهد و ملتزم هستم: الزم

شته ....................................................... .1 شگاه محل تحصیل در ر .. تحصیل کرده و درجه با رعایت کلیه مقررات مربوط به دوره آموزشی و دان

صی ص صیل دهم و دوره  تخ شده ادامه تح شگاه تعیین  صیلی و دان شته، مقطع تح صراً در ر صیل منح را اخذ نمایم و در طول دوران تح

 . بگذرانمتحصیلی معین شده را در مدت معمول و برابر مقررات آن با موفقیت 

خدمات بهداشتی درمانی ......................... معرفی بالفاصله پس از فراغت از تحصیل در سقف زمانی مجاز، خود را به دانشگاه علوم پزشکی و  .2

هاي شوراي آموزش پزشکی و تخصصی و سایر ضوابط مصوب وزارت بهداشت، ات نشستمصوب قوانین و مقررات مربوط،کنم و بر اساس 

ــه برابربه میزان  درمان و آموزش پزشـــکی داشـــتی درمانی مدت تحصـــیل، در هر محلی که دانشـــگاه علوم پزشـــکی و خدمات به س

 ............................................. تعیین کند، خدمت نمایم. 

باشم، جایی تعهدات موضوع این سند مطلع می: با عنایت به اینکه اینجانب از قوانین و مقررات مربوطه دائر بر ممنوعیت خرید و جابه تبصره

ــوع، در محل تعیی ــده، با علم و آگاهی کامل از این موض ــکی در محل ن ش خدمت خواهم نمود و در خالل انجام تعهد، اجازه فعالیت پزش

  دیگري غیر از محل تعیین شده براي انجام تعهد نخواهم داشت. 

اخالقی و غیره، موفق به اتمام تحصیل در مدت مقرر و مطابق ضوابط آموزشی نگردم و یا از ادامه  ،در صورتیکه به دالیل آموزشی، سیاسی .3

صی صراف دهم و یا بعد از پایان دوره تح صیل ان ص صله پس از فراغت از به هر دلیل از انجام تعهد فوق تخ ستنکاف نمایم و یا بالفا الذکر ا

شکی .................................................. معرفی نکنم، یا جهت ا شگاه علوم پز سقف زمانی مجاز، خود را به دان صیل در  ه محل نجام خدمت بتح

شروع به کار به هر علتی از  شم و یا پس از  شته با شتغال به کار ندا صالحیت ا شده مراجعه نکنم، و یا  شگاه یاد  سوي دان شده از  تعیین 

مؤســـســـه محل خدمت اخراج شـــوم و یا ترك خدمت کنم و به طور کلی چنانچه از هر یک از تعهداتی که طبق این قرارداد (و مقررات 

هاي انجام شــده از ســوي وزارت بهداشــت و دانشــگاه محل کلیه هزینه سه برابرشــوم ام تخلف نمایم، متعهد میتهمربوط) برعهده گرف

کمک هزینه تحصیلی و ...) و خسارات ناشی از عدم انجام خدمات تحصیل، اسکان، حقوق و مزایاي پرداختی،  :هايتحصیل (از جمله هزینه

مزبور راجع به وقوع تخلف، کیفیت  وزارتبپردازم. تشخیص  وزارت بهداشتگونه قید و شرطی به مورد تعهد را به صورت یکجا و بدون هیچ

 قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجرائیه از طریق دفترخانه خواهد بود.ها و خسارات، و کمیت و میزان هزینه

صره  سبب معافیت اینجانب از 1تب سارات مقرر در این بند،  شت میشود و انجام تعهد نمی: پرداخت خ عالوه بر دریافت وجه  تواندوزارت بهدا

   نماید.التزام یا خسارت، اجراي اصل تعهد و انجام خدمت در محل تعیین شده در سند (یا هر محل دیگري که بعداً تعیین شود) را مطالبه 

ــند امکان .4 ــوع این س ــرفاً با انجام تعهدات قانونی و قراردادي موض پذیر اســت، از آنجائیکه اعطاي دانشــنامه و هرگونه مدرك تحصــیلی، ص

سند تعهد  صیلی از جمله ریز نمرات نخواهد گردید و  سایر مدارك تح شنامه و  ستحقاق اینجانب به مطالبه دان سارت موجب ا پرداخت خ

 خود باقی خواهد ماند. اینجانب کماکان به قوت 

ستعفاي اینجانب در  .5 شگاه با خرید تعهد یا ا ست. بنابراین موافقت دان شکی ا شت، درمان و آموزش پز سند وزارت بهدا طرف تعهد در این 

شت، درمان و آموزش پزشکی سند نخواهد بود و وزارت بهدا سارت موجب برائت اینجانب از انجام تعهدات مندرج در این   قبال پرداخت خ

 داند از اینجانب مطالبه نماید.همواره حق دارد انجام اصل تعهد در محل تعیین شده در سند و یا در هر محل دیگري را که صالح می

  ..............................................: تاریخ  20 فرم شماره

  .............................................. :شماره
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از طرف اینجانب در تشخیص تخلف از تعهدات فوق و تعیین میزان خسارت و وصول  وزارت بهداشتضمن عقد خارج الزم شرط شد که  .6

صورت فوت آن، وکیل، سارت از طرف اینجانب با خود ، و در  سبت به احراز و اثبات تخلف از موارد فوق و تعیین میزان خ ست تا ن صی ا و

ضائی یا مرجع دیگر جهت تعیین این موارد وجود  ضرورتی به مراجعه به مقام ق صالحه هیچ  صورت توافق یا م صالحه کند و در  توافق و م

هاي مذکور قطعی و غیرقابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه از طرف دفترخانه ن هزینهدر تعییوزارت نخواهد داشت. در هر حال تشخیص 

 و یا مراجع قضایی خواهد بود.

شانی مندرج در این سند مینشانی اقامتگاه اینجانب،  .7 و هاي ارسالی به این محل، به منزله ابالغ قانونی به اینجانب بوده و تمام ابالغباشد ن

شانی خود ر شگاهچنانچه ن سند، دان و همچنین به  هاي محل تحصیل و محل خدمتا تغییر دهم، فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده 

شکی شت، درمان و آموزش پز سند اطالع خواهم داد، و اال ابالغ کلیه اوراق و اخطاریه وزارت بهدا شده در این  قطعی و ها به محل تعیین 

 باشد. یغیرقابل اعتراض از سوي اینجانب م

 به منظور تضمین حسن اجراي تعهدات ناشی از این سند اینجانبان: 

ـــماره -1 ـــماره آقاي/خانم ..................................................... فرزند ........................................ به ش ـــنامه .............................  داراي کد ملی ش ـــناس ش

......................... ................................................................................................................................. شغل ............................... نشانی محل کار .............................

.................................... ........................................................................... نشانی محل سکونت ..............................................................کدپستی محل کار ...........

  ......................................................... کدپستی محل سکونت

  

شـــناســـنامه .............................  داراي کد ملی شـــماره آقاي/خانم ...................................................... فرزند ........................................ به شـــماره -2

ــغل  ــانی محل کار ................................................................................................................. ش .............................................................. ................................ نش

شانی محل سک ................................. .....................ونت ......................................................................کدپستی محل کار ......................................................... ن

  ......................................................................................................................................................................................... کدپستی محل سکونت

الذکر دانشــجو، شــویم که تعهدات فوققانون مدنی متعهد می 10با آگاهی کامل از تعهدات دانشــجو، ضــمن عقد خارج الزم و بر مبناي ماده 

الذکر عمل نکند و از هر یک از تعهدات فوق شــویم، چنانچه دانشــجوي مذکور، به تعهدات خود به شــرح فوقتعهد اینجانبان بوده و ملتزم می

، حق دارد بدون وزارت بهداشــتعملی نشــود، نقض تعهد دانشــجو به منزله نقض تعهد اینجانبان بوده و  وزارت بهداشــتمنظور  تخلف کند و

صدور اجرائیه هیچ صرف اعالم به دفترخانه، در مورد تخلف از هر یک از تعهدات فوق، از طریق  شریفات، به  هاي انجام هزینه برابر سهگونه ت

 وزارت بهداشتشرح فوق) به عالوه کلیه خسارات وارده را، از اموال اینجانبان راساً استیفا کند و ضمن عقد خارج الزم، شده بابت دانشجو (به 

ــبت به احراز تخلف از هر یک از تعهدات فوق و تعیین میزان هزینه ــی در زمان ممات قرار دادیم تا نس ها و را وکیل خود در زمان حیات و وص

رف اینجانبان با خود مصالحه نماید و با انجام مصالحه هیچ ضرورتی جهت مراجعه به مقام قضائی یا مرجع دیگر براي خسارات و مطالبات از ط

شخیص  شت و تعیین و ت صدور اجرائیه خواهد بود.  وزارتتعیین این موارد وجود نخواهد دا  وزارتمذکور قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب 

ــامناً در و یا هر محل دیگري از اموال و داراییاز محل حقوق ســت مطالبات خود را مذکور مجاز ا ــول کند و اینجانبان متض هاي اینجانبان وص

  متعهد به انجام تعهدات فوق و جبران خسارت و پرداخت مطالبات فوق هستیم.  مذکور وزارتبرابر 

صره ستب سبت به انجام تعهدات و پرداخت خ سند ن ضامنین با متعهد  سئولیت  ست و : تعهد و م ضامنی ا سند ت وزارت ارات مندرج در این 

علیه هر یک از متعهد و ضامنین و یا در آن واحد علیه تمامی آنها اجرائیه  تواند براي دریافت تمام یا بخشی از خسارت مستقیماً میبهداشت 

سارات تعقیب نموده صول مطالبات دولت و خ سبت صادر و عملیات اجرائی ثبتی را به منظور و به طرح دعوا اقدام نماید. این قرارداد بر  و یا ن

  االتباع است.قانون مدنی بین طرفین قرارداد منعقد شده و بین طرفین الزم 10مبناي ماده 

  

  

  

  
  

  ....................................................................................................................................................................................................................................................... طرف قرارداد    ءمحل امضا

  

    

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................ ضامنین ءمحل امضا

  

  ..................................................................................................................................................................................   وزارت بهداشت/دانشگاه علوم پزشکینماینده  ءمحل امضا
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اند، جهت استفاده از ی که در زمان وقوع بالیاي طبیعی (زلزله و سیل)آسیب جانی و مالی دیدهمتقاضیانتأیید براي  گواهی

  شوراي عالی انقالب فرهنگی)  07/03/1398مورخ  817سهمیه مناطق درگیر بالیاي طبیعی (براساس  مصوبه جلسه 

  )هاي تحصیلی با آزمونرشته( 1399سراسري سال  آزمون در 

  

  شود:بدین وسیله گواهی می   

ـــال تولد ............................... کدملی  با...................................  آقاي/خانم ـــماره پرونده  ..........................نام پدر  ..................س با ش

  شرکت نموده و  1399سراسري سال آزمون متفاضی استفاده از سهمیه مناطق درگیر بالیاي طبیعی در  ..................................

 ،خوزسـتان ،شـمالی، خراسـان ، آذربایجان غربیآذربایجان شـرقی مسـتقالً یا به همراه خانواده در اسـتانمتقاضـی  الف)

 بخش................................. شـــهرســـتان  لرســـتان ،، گلســـتانکرمانشـــاه ،، ســـیســـتان و بلوچســـتانســـمنان

ستان ...................................... شهر سیل ، از توابع فرمانداري این  شته و  زلزله  در زمان وقوع  سیب جانی و اقامت دا دچار آ

  است.شدهمالی 

  اـی

ماقبل دیپلم  یا دیپلم یا دانشگاهی) و یا پیش6-3-3وي در پایه دوازدهم یا یازدهم یا دهم (نظام جدید اخذ مدرك تحصیلی محل  ب)

 ،،  خراسان شمالی، آذربایجان غربیآذربایجان شرقی استاندر دوره متوسطه،  (نظام آموزشی سالی واحدي یا ترمی واحدي)

 بخش...................................... هرستان ش لرستان ،، گلستانکرمانشاه ،، سیستان و بلوچستانسمنان، خوزستان

  ست.اشدهدچار آسیب جانی و مالی  زلزله  بوده و در زمان وقوع سیل  از توابع فرمانداري این شهرستان  ......................................

  

  است. براي نامبرده صادر شده) با آزمونتحصیلی هاي رشته( 9139سراسري سال  آزموناین گواهی به منظور استفاده از سهمیه فوق در 

  

 

        ................ � ا�تان ....................... ��ما�داری ����تان   

محل مُهر و امضا                         
 

 
 

 
  

 

 

ام به نوده و در صورت قبولی در زمان ثبتماز انتخاب رشته از فرمانداري محل رخداد حادثه دریافت ن الزم است این گواهی را پس متقاضیان

قبولی تحویل نمایند. دانشگاه محل  

 
  

  

   .................................: تاریخ

   ................. ...............شماره: 

تعالیباسمه  
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  مناطق درگیر بالیاي طبیعی (سیل و زلزله)مشمول سهمیه جدول 

 بخش شهرستان استان ردیف

 آذربایجان شرقی 1

 مرکزي، مهربان سراب

 کندوان، ترکمانچاي میانه

 مرکزي، نظرکهریزي هشترود

)آن روستاهاي تمامی و قطور شهر( قطور خوي آذربایجان غربی 2  

 خراسان شمالی 3

گرمخان-مرکزي بجنورد  

غالمان-جرگالن-مرکزي رازوجرگالن  

قوشخانه-سرحد-مرکزي شیروان  

مانه-سملقان-مرکزي مانه و سملقان  

 خوزستان 4

مرکزي -اروندکنار  آبادان  

مرکزي -جولکی  آغاجاري  

جایزان -مرکزي  امیدیه  

مرکزي -الوار گرمسیري  اندیمشک  

مرکزي -غیزانیه  -اسماعیلیه  اهواز  

سوسن -مرکزي  -دهدز  ایذه  

میداود -مرکزي  -صیدون  باغملک  

ویس -مرکزي  باوي  

مرکزي -بندر امام خمینی  بندر ماهشهر  

چم خلف عیسی -مرکزي  هندیجان  

مرکزي -زیدون  -تشان  بهبهان  

مرکزي -گمبوعه  حمیدیه  

مینو -مرکزي  خرمشهر  

شهیون -چغامیش  -مرکزي  -سردشت  دزفول  

مرکزي -بستان  دشت آزادگان  

ابوالفارس -سلطان آباد  -رودزرد  -مرکزي  رامهرمز  

خنافره -دارخوین  -مرکزي  شادگان  

فتح المبین -مرکزي  -شاوور  شوش  

میان آب -مرکزي  -شعیبیه  شوشتر  

مرکزي -سویسه  کارون  

عنبر -گلگیر  -مرکزي  مسجد سلیمان  

مرکزي -حتی  اللی  

مشراگه -مرکزي  رامشیر  

مرکزي -عقیلی  گتوند  

آبژدان -مرکزي  –چلو  اندیکا  

رغیوه -مرکزي  هفتکل  

نیسان -مرکزي  هویزه  

 کالپوش میامی سمنان 5

بلوچستان و سیستان 6  
  

پالن(روستاي پالن)، دشتیاري( روستاهاي نگور، سند میرثوبان و باهوکالت)مرکزي،  چابهار  

 مرکزي، زرآباد کنارك

 مرکزي، جلگه دلگان

 مرکزي، ساربوك، تلنگ قصرقند

 بزمان ایرانشهر

 نیکشهر
 مرکزي( روستاهاي چاهان، مخت، هیچان و مهبان)، بنت (روستاهاي بنت، دستگرد، مهمدان، زردآري،

 سفیدکوه وحیدربند)
 مرکزي، الدیز، ریگ ملک میرجاوه

 مرکزي ( منطقه بنجار) زابل

 مرکزي، ایرندگان، پشتکوه خاش

 مرکزي، کتیج فنوج

 مرکزي، قرقري هیرمند

 مرکزي، صابري نیمروز

 مرکزي، جزینک زهک

 کرمانشاه 7

 مرکزي، حمیل اسالم آباد غرب

باینگان، نوسودمرکزي،  پاوه  

 مرکزي، ازگله، زمکان ثالث باباجانی

 مرکزي، کالشی جوانرود

 مرکزي، گهواره داالهو

 مرکزي، شاهو روانسر

 مرکزي، قلعه شاهین سرپل ذهاب
 مرکزي، سومار قصرشیرین

 کوزران، ماهیدشت کرمانشاه

 مرکزي، گوآور گیالنغرب

 گلستان 8

داشلی برون(روستاهاي حاشیه رودخانه گرگانرود) (شهرگنبد)مرکزي  گنبد  

)شهرانبارالوم و روستاهاي حاشیه رودخانه گرگانرود) وشمگیر(شهرآق قال و روستاهاي حاشیه رودخانه گرگانرودمرکزي( آق قال  

سیجوال(روستاهاي حاشیه رودخانه گرگانرود) مرکزي(شهربندرترکمن) ترکمن  

 مرکزي(شهر گمیش تپه و روستاهاي حاشیه رودخانه گرگانرود)گلدشت(روستاهاي حاشیه رودخانه گرگانرود) گمیشان

 لرستان 9

 مرکزي، زاغه، پاپی، بیرانوند خرم آباد

 مرکزي، شاهیوند، ویسیان چگنی

 مرکزي، معموالن پلدختر
 مرکزي، خاوه، کاکاوند دلفان

 مرکزي، سیالخور دورود

 مرکزي، سوري رومشکان
 جابلق ازنا

 مرکزي، زز و ماهرو، ذلقی، بربرود شرقی، بربرود غربی الیگودرز

 مرکزي بروجرد

 مرکزي، طرهان، کوهنانی، درب گنبد کوهدشت

 مرکزي، فیروز آباد سلسله
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