اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های با آزمون
ضمن عرض تبریک به عزیزانی که در آزمون سراسری سال  1398پذیرفته شده اند بدینوسیله برای اطالع از
نحوه و تاریخ ثبت نام و مدارک الزم مطالب ذیل را به دقت مطالعه و در روزهای چهارشنبه  98/6/27لغایت
یکشنبه  98/6/31از ساعت  7:30الی  14:30جهت ثبت نام به محل موسسه واقع در قاسم آباد اندیشه  68چهار
راه اول سمت چپ پشت بوستان نیلوفر آبی موسسه آموزش عالی حکمت رضوی مراجعه فرمائید.
مدارك مورد نياز براي ثبتنام از پذيرفته شدگان :
هر يك از پذيرفتهشدگان كدرشتههاي امتحاني (پذيرش با آزمون ) ميبايست حسب مورد مطابق جدول ذيل،مدارك الزم را براي ثبتنام در مؤسسه آموزش عالي محل قبولي تهيه و تحويل نمايند.
ردیف

مورد (دیپلم یا مدرک
تحصیلی)

1-1

نظام قدیم آموزش
متوسطه
2-1

نوع مدرک

توضیح و موارد بررسی

 اصل یا گواهی مدرک تحصیلی دوره چهار ساله یا  -بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم ،سال مادوره شش ساله دبیرستان و یا هنرستان با مهر و قبل و دو سال ماقبل دیپلم میبایست با سه
امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج نوع سال تحصیل مندرج در لیست یکسان باشد.
دیپلم ،بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم.
 تاریخ اخذ دیپلم در هر یک از رشتههای گواهی تحصیلی سال ماقبل و  2سال ماقبلدیپلم با درج بخش و شهرستان محل تحصیل با تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا پایان
مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج  31/06/98و برای رشتههای تحصیلی پذیرش
برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ
بخش و شهرستان سال ماقبل و  2سال قبل از
 30/11/98باشد در غیر اینصورت قبولی فرد
دیپلم.
"کانلمیکن" خواهد بود.
 عنوان دیپلم ارائه شده با عنوان دیپلم مندرجدر فایل اطالعات یکسان باشد.

1-2

2-2

نظام آموزشی سالی
واحدی یا ترمی
واحدی

 اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیشدانشگاهی تاریخ اخذ دوره پیشدانشگاهی در هر یک ازبا مهر و امضای مدیر مرکز پیشدانشگاهی با درج
رشتههای تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا
رشته تحصیلی ،بخش و شهرستان محل اخذ
پایان  31/06/98و برای رشتههای تحصیلی
مدرک پیشدانشگاهی.
پذیرش برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ
 اصل مدرک یا گواهی دیپلم متوسطه نظام 30/11/98باشد در غیر اینصورت قبولی فرد
آموزشی ترمی واحدی  /سالی واحدی با مهر و
"کانلمیکن" خواهد بود.
امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج بخش
و شهرستان محل اخذ مدرک.

ردیف

مورد (دیپلم یا مدرک
تحصیلی)

نوع مدرک

توضیح و موارد بررسی

 بخش و شهرستان محل اخذ مدرک دوره اصل مدرک و یا گواهی سال ما قبل دیپلم با مهرپیشدانشگاهی ،اخذ دیپلم و سال ماقبل از
و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج
دیپلم میبایست با سه سال تحصیل مندرج در
بخش و شهرستان محل اخذ مدرک.
لیست یکسان باشد.

3-2

 اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام نظامآموزشی ترمی واحدی  /سالی واحدی (ریاضی
 بررسی دقیق نمرات دروس مؤثر در کارنامه بافیزیک ،علوم تجربی ،علوم انسانی و علوم و معارف نمرات مندرج در لیستها و یا اطالعات دریافتی
اسالمی) در هر یک از سالهای  1384به بعد با از پرتالسازمان.
امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.
 عنوان دیپلم و پیشدانشگاهی ارائه شده با اصل کارنامه تحصیلی دوره پیشدانشگاهی(ریاضی فیزیک ،علومتجربی ،علوم انسانی ،علوم و عنوان دیپلم و پیشدانشگاهی مندرج در فایل
معارف اسالمی و هنر) از سال  1391با امضاء و مهر اطالعات یکسان باشد.

4-2

5-2

دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش
1-3

2-3

نظام آموزشی جدید
()6-3-3

3-3

4

 اصل مدرک یا گواهی موقت پایان تحصیالت دوره  -تاریخ اخذ مدرک تحصیلی پایه دوازدهم در هریک از رشتههای تحصیلی برای نیمسال اول باید
دوم متوسطه با مُهر و امضای مدیر دبیرستان با
حداکثر تا پایان  31/06/98و برای رشتههای
درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک.
تحصیلی پذیرش در نیمسال دوم باید حداکثر تا
تاریخ  30/11/98باشد در غیر اینصورت قبولی
 فرم ( 602گزارش کلی سوابق تحصیلی پایههایفرد "کانلمیکن" خواهد بود.
دهم تا دوازدهم) قابل دریافت از دبیرستان محل
تحصیل با مهر و امضای مدیر یا معاون اجرایی
 بخش و شهرستان محل اخذ مدرک تحصیلیدبیرستان.
پایههای دهم تا دوازدهم ،میبایست با سه سال
تحصیل مندرج در لیست یکسان باشد.
 اصل کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان  -بررسی دقیق نمرات دروس مؤثر در کارنامه با(پایه دهم تا دوازدهم) با امضاء و مهر دبیرستان یا نمرات مندرج در لیستها ویا اطالعات دریافتی
از پرتالسازمان.
ادارت آموزش و پرورش.

دانشجویان :اخراجی
آموزشی و یا انصرافی
 اصل فرم انصراف از تحصیلدانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی

دانشجویان اخراجی آموزشی و یا دانشجویانصرافی دوره روزانه دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی حداکثر تا تاریخ  25/12/97الزم
است فرم انصراف از تحصیل و گواهی تسویه
حساب کامل تأیید شده دانشگاه و اداره کل امور
دانشجویان داخل ارائه نمایند( .فرم شماره – 2
ص  65دفترچه شماره )1

ردیف

5

مورد (دیپلم یا مدرک
تحصیلی)

دارندگان مدرک
معادلکاردانی

6

دارندگان مدرک
کاردانی دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی

7

دارندگان مدرک
کاردانی گروه آموزشی
پزشکی

8

دارندگان مدرک
کاردانی پیوسته

9

کارمندان دولت

نوع مدرک

توضیح و موارد بررسی

 اصل مدرک و یا گواهی دانشآموختگی دردورهی معادل.

 در خصوص دارندگان مدرک معادل مفادبخشنامه شماره  77633/2مورخ 28/05/92
معاونت آموزشی وزارت متبوع مالک عمل بوده و
بررسیهای الزم میبایست براساس این بخشنامه
صورت گیرد .ضمناً قبولی پذیرفتهشدگان دارای
مدرک معادل که مشمول مفاد بخشنامه مذکور
نمیباشند ،لغو خواهد شد.

 اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی (فوقدیپلم).

 تاریخ اخذ مدرک کاردانی برای رشتههایتحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا پایان
 31/06/98و برای رشتههای تحصیلی پذیرش
برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ
 30/11/98و مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه
برای آقایان باشد در غیر اینصورت قبولی فرد
"کانلمیکن" خواهد بود.
 پایان طرح نیروی انسانی تاریخ 31/06/98(فارغالتحصیالن رشتههای گروه آموزش پزشکی)
پذیرفتهشدگان رشتههای تحصیلی نیمسال اول
و یا  30/11/98برای رشتههای تحصیلی پذیرش
برای نیمسال دوم باشد.

 با قید تاریخ اخذ مدرک کاردانی برای اصل و یا گواهی مدرک کاردانی پیوستهرشتههای تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا
آموزشکدههای فنی و حرفهای ،دانشگاه جامع علمی
پایان  31/06/98و برای رشتههای تحصیلی
–کاربردی و یا دانشگاه آزاد اسالمی.
پذیرش در نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ
 اصل یا گواهی تحصیلی سال اول ،دوم و سوم  30/11/98باشد در غیر اینصورت قبولی فرد"کانلمیکن" خواهد بود.
دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضای مدیر
دبیرستان و یا هنرستان با درج بخش و شهرستان
 شرط معدل برای ثبتنام مالک نمیباشد.محل اخذ مدرک.
 بخش و شهرستان محل اخذ سال تحصیلی مدرک کاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای اول ،دوم و سوم میبایست با سهسال ذکر شدهمدرک پیشدانشگاهیبرای پذیرفتهشدگان مالک در لیست یکسان باشد.
عمل و قابلقبول میباشد.

 -دیپلمههای فنی مشمول سوابق نمیشوند.

 اصل حکم مرخصی ساالنه یاموافقترسمیوبدون ------------------------------------------قیدوشرط.

ردیف

مورد (دیپلم یا مدرک
تحصیلی)

نوع مدرک

10

گواهی اشتغال

 تصویر حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی،پیمانی ،شاغلین و بازنشستگان وزارتخانههای علوم،
-------------------------------------تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش
---پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی تابعه
وزارتخانههای مذکور.

11

کارکنان رسمی وزارت
علوم ،تحقیقات و
فناوری ،دانشگاهها و
مؤسسات آموزشی و  -اصل حکم استخدامی و یا گواهی رسمی
مشمول سازمان اداری و استخدامی کشور.
پژوهشی وابسته
پذیرفتهشده در
رشتههای تحصیلی
نوبت دوم (شبانه)

12

کارکنان دانشگاهها و
 اصل گواهی مبنی بر داشتن شرایط بومی ودانشکدههای علوم
-------------------------------------پزشکی پذیرفته شده همچنین داشتن حداقل  3سال سابقه یکی از انواع
----در رشتههای تحصیلی استخدام در استان محل قبولی.
نوبت دوم (شبانه)

توضیح و موارد بررسی

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

 معرفینامه مبنی بر داشتن  3سال خدمت ،اعماز دولتی یا غیردولتی به عنوان بهیار در استان
محل خدمت اشتغال با تأیید دفتر پرستاری محل
خدمت.
13

14

بهیاران پذیرفته شده  -ارائه مدرک دیپلم کامل متوسطه بهیاری نظام
قدیم و یا نظام جدید  6-3-3یا دیپلم بهیاری نظام
در رشته پرستاری
سالی واحدی/ترمی واحدی (کاردانش) به همراه
مدرک پیشدانشگاهی (تاریخ اخذ برای رشتههای
نیمسال اول باید حداکثر تا پایان  31/06/98و برای
رشتههای تحصیلی پذیرش در نیمسال دوم باید
حداکثر تا تاریخ  30/11/98باشد.

سهمیه مناطق محروم

 رشته تحصیلی قبولی :کارشناسی پیوستهرشته پرستاری.

 پذیرفته شده میبایست حسب مورد و با توجهبه کد قبولی بومی یکی از استانهای :ایالم،
بوشهر ،چهارمحال و بختیاری ،سیستان و
بلوچستان ،کردستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و

ردیف

مورد (دیپلم یا مدرک
تحصیلی)

نوع مدرک

توضیح و موارد بررسی

کدرشتههای مندرج در دفترچههای انتخاب رشته بویراحمد ،لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط
مندرج در صفحات  20و  21دفترچه راهنمای
تحصیلی:
انتخاب رشتههای تحصیلی دانشگاهها و
 علوم ریاضی و فنی (صفحات  71تا )73مؤسسات آموزش عالی(شماره  )2باشد.
 علوم تجربی (صفحات  98و )99 علوم انسانی (صفحه )61 هنر (صفحات  44و )45 زبانهایخارجی (صفحه )60 -بومی یکی از بخشهای شهرستانهای ذیربط.

15

کدرشتههای مندرج در دفترچههای انتخاب رشته  -محل اقامت و یا محل اخذ مدرک تحصیلی
تحصیلی:
سال دوازدهم یا یازدهم و یا دهم (نظام جدید
آموزشی  )6-3-3و یا پیشدانشگاهی یا دیپلم یا
ماقبل دیپلم (نظام آموزشی سالی واحدی یا
سهمیه داوطلبان
ترمی واحدی) در یکی از بخشها و یا
مناطق درگیر بالیای  -علوم ریاضی و فنی (صفحات  73تا )75
شهرستانهای ذیربط باشد.
طبیعی و سایر
مصوبات استانهای  -علوم تجربی (صفحات  99تا )101
 داوطلبان مشمول استفاده از این سهمیهخراسان شمالی،
خوزستان ،گلستان - ،علوم انسانی (صفحات  62و )63
میبایست در زمان انتخاب رشته نسبت به
دریافت فرم اقامت و یا تحصیل در شهرستان
لرستان و کرمانشاه
)
45
(صفحه
هنر
مربوط (مندرج در انتهای دفترچه راهنمای
انتخاب رشته) که توسط فرمانداری شهرستان
 زبانهای خارجی (صفحه )60تایید گردیده اقدام مینمودند .بدیهی است این
فرم میبایست در زمان ثبتنام به دانشگاه محل
قبولی تحویل گردد.
داوطلبان مشمول توضیحات صفحه  21دفترچه
راهنمای انتخاب رشته

16

سهمیه داوطلبان
شهرستان ابوموسی
دراستان هرمزگان

17

سهمیه داوطلبان
داوطلبان مشمول توضیحات صفحه  21دفترچه
شهرستانهای جنوب
راهنمای انتخاب رشته
استان کرمان (جیرفت،

 مالک بومی :ارائه گواهی سکونت مستمر بهمدت  3سال در شهرستان ابوموسی.
 مالک بومی :ارائه گواهی اخذ مدرک تحصیلیسه سال آخر و همچنین محل تولد در یکی از
شهرها (یا بخشهای) مذکور

ردیف

مورد (دیپلم یا مدرک
تحصیلی)

نوع مدرک

توضیح و موارد بررسی

عنبرآباد ،کهنوج،
رودبار ،قلعهگنج و
منوجان) و شهرستان
بشاگرد در استان
هرمزگان

18

سهمیه  %30دانشجوی
بومی از محل اصالح  -ارائه مدرک دال بر بومی بودن با توجه به محل
قانون عدالت آموزشی ،قبولی در رشتههای تحصیلی مندرج در صفحات  -اخذ تعهد خدمت بصورت محضری مبنی بر 3
برابر طول مدت تحصیل از پذیرفته شده.
مصوبه سال  83 1392تا  98دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه
مجلس محترم شورای آزمایشی علوم تجربی
اسالمی

19

 اصل شناسنامه به انضمام  2نسخه تصویر از تمامصفحات آن

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

20

 اصل کارت ملی به انضمام دو برگ تصویر پشت وروی آن

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

21

  6قطعه عکس تمامرخ  3×4تهیه شده در سالکلیه پذیرفتهشدگان جاری

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

22

 اصل و کپی دفترچه بیمه (در صورت دارا بودن)اعم از خدمات درمانی ،تأمین اجتماعی ،ارتش و...

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

23

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

 باید واجد شرایط عمومی قید شده در دفترچهراهنمای و ثبتنام شرکت در آزمون (شماره )1
باشند.

 -مدرک وضعیت نظام وظیفه.

 با توجه به یکی از بندهای مندرج در صفحات 20تا  22دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در
آزمون (شماره )1

24

کلیه پذیرفتهشدگان
(برادران)

