با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال ضمن عرض تبريك و تهنيت به خواهران و برادران عزيزي كه در آزمون
سراسري سال  6931پذيرفتهشدهاند،و همچنين اسامي پذيرفتهشدگان مرحله پذيرش صرفاً براساس سوابق
تحصيلي كليه پذيرفتهشدگان محترم براي ثبتنام الزم است در روزهاي سه شنبه مورخ  31/1/82تا تاريخ
 31/7/8از ساعت  2تا  61به موسسه مراجعه فرمايند.
الف) مدارك مورد نياز براي ثبتنام از پذيرفتهشدگان:

هر يك از پذيرفتهشدگان (با اعمال نمره و سوابق تحصيلي و يا منحصراً سوابق تحصيلي) ميبايست بر حسب
موردهاي مندرج در جدول ذيل مدارك الزم را براي ثبتنام در موسسه آموزش عالي حکمت رضوي تهيه و تحويل
نمايد.
رديف مورد (ديپلم يا مدرك تحصيلي) ارائه مدرك  +يك نسخه تصوير تأييديه

6-6

8-6

نظامقديمآموزشمتوسطه

6-8

8-8

9-8

اصل يا گواهي مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا  -بخش و شهرستان محل اخذ
دوره شش ساله دبيرستان و يا هنرستان با مهر و ديپلم ،سال ماقبل و دوسال ماقبل
امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج نوع
ديپلم ميبايست با سه سال تحصيل
ديپلم ،بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم
مندرج در ليست يکسان باشد.
گواهي تحصيليسال ما قبل و 8سال ماقبل ديپلم با  -تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از
درج بخش و شهرستان محلتحصيل با مهرو امضاء رشتههاي تحصيلي نيمسال اول و
دوم بايد حداكثر تا پايان 96/1/31
مديردبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و
باشد.
شهرستان سال ماقبل و 8سالقبل ازديپلم
اصل گواهي يا كارنامه تحصيلي ديپلم نظام قديم
باقيد معدل كتبي با امضاء و ممهور به مهر
دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش

9-6

نظامجديدآموزشمتوسطه

توضيح و موارد بررسي

رشتههاي تحصيلي گزينش صرفاً
براساس سوابقتحصيلي
(معدلكتبي)

اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيشدانشگاهي با
مهر و امضاء مدير مركز پيشدانشگاهي با درج رشته  -تاريخ اخذ دوره پيشدانشگاهي
تحصيلي ،بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش در هر يك از رشتههاي تحصيلي
دانشگاهي
نيمسال اول و دوم بايد حداكثر تا
اصل كارنامه تحصيلي دوره پيشدانشگاهي (رياضي پايان  96/1/31باشد.
فيزيك ،علوم تجربي ،علوم انساني ،علوم و معارف  -بخش و شهرستان محل اخذ
اسالمي و هنر) با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان مدرك دوره پيشدانشگاهي ،اخذ
ديپلم و سال ماقبل از ديپلم
آموزش و پرورش
اصل مدرك يا گواهي ديپلم متوسطه نظامجديد با ميبايست با سه سال تحصيل
مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج مندرج در ليست يکسان باشد.
بخش و شهرستان محل اخذ مدرك

رديف مورد (ديپلم يا مدرك تحصيلي) ارائه مدرك  +يك نسخه تصوير تأييديه

توضيح و موارد بررسي

1-8

اصل مدرك و يا گواهي سال ما قبلديپلم با مهر و
امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و
شهرستان محل اخذ مدرك

5-8

داوطلباني كه متقاضي ترميم نمرات
دروس امتحان نهايي سال سوم
اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد
خود بودهاند الزم است كارنامه
(رياضي فيزيك ،علوم تجربي ،علوم انساني و علوم و
ترميم و ارتقاي نمره دروس امتحان
معارف اسالمي) با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان
نهايي با امضاء و مهر دبيرستان يا
آموزش و پرورش
سازمان آموزش و پرورش را ارائه
نمايند.

9

مدرك معادلكارداني ويژه
دانشجويان اخراجي و انصرافي

اصل مدرك و يا گواهي دانشآموختگي در دورهي
معادل

1

دارندگانمدرك كارداني
دانشگاهها و موسسات آموزش
عالي

اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم)

5

دارندگانمدرك كارداني گروه
آموزشي پزشکي

1

دارندگان مدرك كارداني پيوسته

7

اصل يا گواهي تحصيلي سال اول ،دوم و سوم
دارندگان مدرك كارداني پيوسته دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاء مدير
دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان
كارمندان دولت
محل اخذ مدرك

در خصوص دارندگان مدرك معادل
مفاد بخشنامه شماره 8/77199
مورخ  82/5/38معاونت آموزشي
وزارت متبوع مالك عمل بوده و
بررسيهاي الزم ميبايست براساس
اين بخشنامه صورتگيرد .ضمنا
قبولي پذيرفتهشدگان داراي مدرك
معادل كه مشمول مفاد بخشنامه
مذكور نميباشند ،لغو خواهد شد.
تاريخ اخذ مدرك كارداني حداكثر
تا تاريخ 96/1/31

پايان طرح نيروي انساني به تاريخ
حداكثر  31/1/96براي رشتههاي
اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم) تحصيلي نيمسال اول و يا
 93/66/31براي رشتههاي تحصيلي
اصل و يا گواهي مدرك كارداني پيوسته
نيمسال دوم باشد.
آموزشکدههاي فني و حرفهاي وابسته به وزارت
آموزش و پرورش
با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني
حداكثر تا  96/1/31و شرط معدل
براي ثبتنام مالك نميباشد

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

رديف مورد (ديپلم يا مدرك تحصيلي) ارائه مدرك  +يك نسخه تصوير تأييديه
اصل حکم مرخصي ساالنه يا موافقت رسمي و بدون
قيد و شرط

2

توضيح و موارد بررسي
--------------

3

كاركنان رسمي وزارت علوم،
تحقيقات و فنآوري و دانشگاهها و
اصل حکم استخدامي و يا گواهي رسمي مشمول
موسسات آموزشي و پژوهشي
سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور
وابسته پذيرفته شده در رشتههاي
تحصيلي نوبت دوم (شبانه)

63

كاركناندانشگاهها و دانشکدههاي
علومپزشکي پذيرفتهشده در
رشتههايتحصيلي نوبتدوم
(شبانه)

66

پذيرفته شده ميبايست بومي يکي
از استانهاي مرتبط با محل رشته
سهميه  %93دانشجوي بومي از
رشتههاي تحصيلي مندرج در صفحات  51الي 16
قبولي مندرج در دفترچه راهنماي
محل اصالح قانون عدالت
دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي علوم
شماره  8بوده و از وي تعهد خدمت
آموزشي ،مصوبه سال 6938
تجربي
بصورت محضري مبني بر  9برابر
مجلس محترم شوراي اسالمي
طول مدت تحصيل اخذ خواهد شد.

حداكثر سن 95 ،سال تمام به
هنگام ثبتنام در آزمون سراسري
بوده است در غيراينصورت قبولي
آنان لغو ميشود

اصلگواهي مبني برداشتن شرايط بومي و همچنين
داشتن حداقل سهسالسابقه يکي ازانواع استخدام محدوديتي از لحاظ سن ندارند.
دراستان محل قبولي

68

كليه پذيرفته شدگان

اصل شناسنامه به انضمام  8نسخه تصوير از تمام
صفحات

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

69

كليه پذيرفته شدگان

اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصوير پشت و
روي

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

61

كليه پذيرفته شدگان

 1قطعه عکس تمام رخ  9×1تهيه شده در سالجاري --------------

65

كليه پذيرفتهشدگان (برادران)

مدرك وضعيت نظام وظيفه

61

كليه پذيرفتهشدگان

اصل وكپي دفترچه بيمه (درصورت دارا بودن) اعم از --------------
خدمات درماني ،تامين اجتماعي ،ارتش و...

با توجه به يکي از بندهاي مقررات
وظيفه عمومي مندرج در صفحه 95
دفترچه راهنماي ثبتنام و شركت
در آزمون سراسري (دفترچه شماره
يك) سال 6931

توضيحات و نكات درخصوص رديف  2جدول فوق:
با توجه به برگزاري امتحانات جبراني دوره پيشدانشگاهي در دهه سوم شهريورماه ،در صورتي كه پذيرفتهشدگان
در زمان ثبتنام موفق به ارائه گواهي پيشدانشگاهي نگردند ،از آنان تعهدي مبني بر ارائه گواهي

پيشدانشگاهي تا تاريخ  62/2/22به موسسه محل قبولي اخذ خواهد شد .بديهي است در صورت عدم
ارائه گواهي مذكور تا تاريخ  22/7/62قبولي آنان لغو ميگردد.
با توجه به بخشنامه شماره  113/886111مورخ  91/91/69رياست محترم مركز سنجش آموزش و پرورش كليه
پذيرفتهشدگان ميبايست به همراه تصوير گواهي پيشدانشگاهي خود به «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» مراجعه
و تائيديه تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش و پرورش محل تحصيل خود را درخواست نمايند و رسيد آن
را در زمان ثبتنام به دانشگاه ارائه دهند.كليه پذيرفتهشدگان حتماً نامرشته و مؤسسه آموزشعالي محل تحصيل
خود را در فرم «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» اعالم نمايند.
توضيحات و نكات درخصوص رديف  3جدول فوق:
دانشجويان اخراجي آموزشي موضوع آييننامه آموزشي و همچنين دانشجويان دوره كارشناسي كه مدرك معادل
كارداني (اعم از كارداني عمومي و يا كارداني) را اخذ نمودهاند نيز مانند مقررات مربوط به دانشجويان انصرافي پس
از تسويه حساب كامل با مؤسسه ذيربط و همچنين اداره كل امور دانشجويان داخل و صندوق رفاه دانشجويان
وزارت ذيربط و در صورت نداشتن مشکل نظام وظيفه (براي برادران) هيچ محدوديتي در انتخاب رشته نداشته و
حق ثبتنام در رشته قبولي اعالم شده را دارا ميباشند .بديهي است اين دسته از داوطلبان ميتوانند كليه تعهدات
مربوط را پس از اتمام تحصيالت خود به صورت يکجا به انجام برسانند.
توضيحات و نكات درخصوص رديفهاي  4تا  7جدول فوق:
هر يك از دارندگان مدرك كارداني )فوق ديپلم( دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و يا كارداني
پيوسته آموزشکدههاي فني و حرفهاي (برادران) حداكثر تا تاريخ ( 39/2/62رشته تحصيلي آنها مورد تاييد
وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و يا دانشگاه آزاد اسالمي باشد) و
رشته تحصيلي دوره كارداني آنان فاقد دوره كارشناسي ناپيوسته باشد در اين آزمون پذيرفته شدهاند (با احتساب
تعدادي از واحدهاي دوره كارداني در دوره باالتر به نحوي كه حداكثر طول مدت تحصيل آنها از كارداني به مقطع
باالتر  8سال كمتر از طول مدت تحصيل طبق ضوابط وزارت متبوع در همان دوره تحصيلي باشد) از نظر نظام
وظيفه بالمانع ميباشد در غيراينصورت قبولي آنان لغو ميگردد.
مدرك كارداني پيوسته بدون شرط معدل به جاي مدرك پيشدانشگاهي مالك عمل و قابل قبول ميباشد .لذا اين
دسته از پذيرفته شدگان ميتوانند در صورت نداشتن مشکل نظام وظيفه (براي برادران) در مقطع باالتر به ادامه
تحصيل بپردازند.
كليه فارغالتحصيالن دورههاي كارداني (فوق ديپلم دانشگاهها و موسسات آموزش عالي) رشتههاي تحصيلي گروه
آموزشي پزشکي (اعم از خواهران و برادران) كه خدمات قانوني مقرر آنان (طرح اليحه نيروي انساني) تا تاريخ
 39/2/62به پايان رسيده باشد ،مجاز به انتخاب رشتههاي نيمسال اول و دوم بوده و فارغالتحصيالن دورههاي
مذكور كه خدمات قانوني مقرر آنان تا  31/99/62به پايان خواهد رسيد ،منحصراً مجاز به انتخاب رشتههاي

تحصيلي براي نيمسال دوم سال تحصيلي  6931-37بودهاند .بديهي است آن دسته از دارندگان مدرككارداني
(فوقديپلم) رشتههايتحصيلي گروه آموزشي پزشکي كه خدمات قانوني مقرر آنان تا تاريخ  31/99/62به
پايان نخواهد رسيد ،مجاز به ثبتنام در رشته قبولي نبوده و قبولي آنان از نظر اين سازمان لغو خواهد بود.
دارندگان مدرك كارداني (فوق ديپلم دانشگاهها و موسسات آموزش عالي) كه در هر يك از رشتههاي تحصيلي
نيمسال اول پذيرفته شدهاند چنانچه در حين انجام خدمت ضرورت (وظيفه عمومي) هستند با ارائه گواهي از يگان
مربوط مبني بر اينکه دوران خدمت ضرورت (وظيفه عمومي) آنان تا تاريخ ( 39/2/62براي هريك از
رشتههاي تحصيلي نيمسال اول) و يا تا تاريخ ( 31/99/62براي هر يك از رشتههاي تحصيلي نيمسال دوم) به
پايان خواهد رسيد مجاز به ثبتنام در رشته قبولي اعالم شده ميباشند.
ب) ثبتنام از پذيرفته شدگاني كه صرفاً با سوابق تحصيلي (معدلكتبيديپلم) در كدرشته محلهاي
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،دانشگاه پيامنور و موسسات غيرانتفاعي پذيرفته شدهاند.
در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزشي كشور پذيرش در برخي از
كدرشته محلهاي دورههاي روزانه ،شبانه و دورههاي مجازي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ،دانشگاه پيامنور
و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي ديپلم) صورت گرفته است .لذا
در اين روش فقط معدل كتبي ديپلم داوطلبان واجد شرايط مالك و مبناي پذيرش قرار گرفته و اسامي پذيرفته
شدگان اين مرحله نيز به همراه ساير پذيرفته شدگاني كه با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصيلي براي ثبتنام در
آن موسسه آموزش عالي اعالم گرديده است ،اعالم و به موسسات معرفي شدهاند.
پذيرفتهشدگان در كدرشتههاي پذيرش با سوابق تحصيلي الزم است كليه مدارك مندرج در قسمت "الف" اين
اطالعيه را در زمان ثبتنام ارائه نمايند.
ارائه اصل كارنامه تحصيلي براي هر يك از پذيرفته شدگاني كه داراي مدرك ديپلم متوسطه نظامجديد (سال سوم
نظام جديد آموزش متوسطه) با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش براي ديپلمههاي
(رياضي فيزيك ،علوم تجربي ،علوم انساني و علوم و معارفاسالمي) سالهاي  6935و قبل آن كه امتحانات آنان
به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است در هنگام ثبتنام ضروري ميباشد.
ارائه اصل كارنامه تحصيلي براي هر يك از پذيرفته شدگاني كه داراي مدرك ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه يا
ديپلمههاي كار و دانش با امضا و ممهور به دبيرستان و يا سازمان آموزش و پروش براي ديپلمههاي (رياضي
فيزيك ،علوم تجربي ،علوم انساني و علوم و معارف اسالمي) سالهاي  6935و قبل از آن در هنگام ثبتنام ضروري
ميباشد.
ج) توضيحات سهميه ايثارگران و رزمندگان
آن دسته از داوطلبان ايثارگر (اعم از ايثارگران  85درصد ظرفيت و ايثارگران  5درصد ظرفيت) و رزمنده شامل
( -6رزمندگان بسيجي  -8 .رزمندگان جهادگر -9 .رزمندگان نيروهاي مسلح  - 1خانواده شهدا «پدر ،مادر ،خواهر
و برادرشهيد» -5 .همسر و فرزندان معظم شهدا و يا مفقوداالثر -1 .جانبازان  %85و باالتر و همسر و فرزندان آنان.

 -7جانبازان زير  %85و همسر و فرزندان آنان -2 .آزادگان عزيز و فرزندان و همسر آنان -3 .همسر و فرزندان
رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبان در جبهه) در آزمون سراسري سال  6931پذيرفته شدهاند در زمان
ثبتنام ،ملزم به ارائه فرم و يا مدركي در رابطه با تاييد سهميه ثبتنامي خويش نميباشند .بديهي است ،چنانچه
سهميه پذيرفتهشدهاي حسب مورد از ارگانهاي ذيربط مورد تأييد قرار نگيرد از تحصيل آنان ممانعت بعمل خواهد
آمد.
جهت اطالع كليه داوطلبان:
به اطالع ميرساند كه هر گونه تغييرات منعکس شده به اين سازمان پس از اعالم نتايج اوليه از قبيل اصالح سوابق
تحصيلي واصله از سوي وزارت آموزش و پرورش و يا اعمال سهميه از سوي ارگانهاي ذيربط و ...در نتيجه نهايي
داوطلبان ذينفع اعمال گرديده است .بديهي است داوطلبان ميتوانند همزمان با انتشار كارنامه نتيجه نهايي (در
تاريخ  )21/2/62كارنامه نتيجه مرحله اول اصالح شده خود را نيز مشاهده نمايند.
براي كليه پذيرفتهشدگان و همچنين آندسته از داوطلباني كه فرم انتخاب رشته اينترنتي خود را تکميل نمودهاند
ولي پذيرفته نشدهاند ،كارنامه علمي حاوي رتبه داوطلب در هر يك از كدرشتههاي انتخابي در بين متقاضيان
كدرشته مزبور در سهميه مربوط ،با توجه به نمره كل وي در همان كدرشته و همچنين رتبه آخرين نفر پذيرفته
شده در هر يك از كدرشتههاي انتخابي و اطالعات مفيد ديگر در روز سهشنبه مورخ  21/2/62در پايگاه
اطالعرساني اين سازمان قرار داده خواهد شد.
با توجه به كنترلهاي متعدد و بررسيهاي انجام شده از صحت نتايج اعالم شده اطمينان حاصل شده است؛
معالوصف ،داوطلبان پس از دريافت كارنامه نتايج نهايي آزمون از طريق پايگاه اطالعرساني اين سازمان درصورتي
كه درخصوص مندرجات كارنامه و يا انتخاب رشته خود سوال و يا تقاضايي داشته باشند ،ميتوانند حداكثر تا
 83/7/31منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان اقدام نمايند و از ارسال نامه پستي و
مراجعه حضوري اكيداً خودداري نمايند .بديهي است به كليه مواردي كه از طريق ديگري و يا بعد از تاريخ 83/7/31
واصل شود ،به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد .الزم به تاكيد است كليه درخواستهاي مربوط به اشتباه در
انتخاب رشته صرفاً براي پذيرش در نيمسال دوم دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بررسي خواهد شد .ضمناً
داوطلبان گرامي ميتوانند سؤاالت خود را با شماره تلفن  386-18619نيز در ميان بگذارند.

