
 اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های با آزمون 

پذیرفته شده اند بدینوسیله برای اطالع از  1398ضمن عرض تبریک به عزیزانی که در آزمون سراسری سال 

لغایت  27/6/98دقت مطالعه و در روزهای چهارشنبه نحوه و تاریخ ثبت نام و مدارک الزم مطالب ذیل را به 

چهار  68جهت ثبت نام به محل موسسه واقع در قاسم آباد اندیشه  30:14الی  30:7ساعت  از 31/6/98یکشنبه 

مراجعه فرمائید. راه اول سمت چپ پشت بوستان نیلوفر آبی موسسه آموزش عالی حکمت رضوی  

   :نام از پذيرفته شدگانمدارك مورد نياز براي ثبت

حسب مورد مطابق جدول ذيل،  بايستهاي امتحاني )پذيرش با آزمون ( ميشدگان كدرشتههر يك از پذيرفته -

 .نمايند تحويل و تهيه قبولي محل  نام در مؤسسه آموزش عاليمدارك الزم را براي ثبت

 یا مدرکمورد )دیپلم  ردیف

 تحصیلی(
   توضیح و موارد بررسی نوع مدرک

1-1 

 آموزشقدیم  نظام

 متوسطه

مدرک تحصیلی دوره چهار ساله یا یا گواهی اصل  -

دوره شش ساله دبیرستان و یا هنرستان با مهر و 

امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج نوع 

 دیپلم.دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ 

اخذ دیپلم، سال ما محل و شهرستان بخش  -

با سه بایست قبل و دو سال ماقبل دیپلم می

 یکسان باشد. در لیستمندرج  سال تحصیل

های تاریخ اخذ دیپلم در هر یک از رشته -

باید حداکثر تا پایان  تحصیلی نیمسال اول

های تحصیلی پذیرش و برای رشته 98/06/31

ال دوم باید حداکثر تا تاریخ برای نیمس

باشد در غیر اینصورت قبولی فرد  98/11/30

 خواهد بود. "یکنلمکان"

عنوان دیپلم ارائه شده با عنوان دیپلم مندرج  -

 در فایل اطالعات یکسان باشد.

  

1-2 

ماقبل  سال 2ماقبل و سال تحصیلی گواهی  -

با  محل تحصیلو شهرستان  بخش دیپلم با درج

هنرستان با درج  مدیر دبیرستان و یامهر و امضای 

سال قبل از  2و ماقبل سال و شهرستان بخش 

   دیپلم.

نظام آموزشی سالی  2-1

واحدی یا ترمی 

 واحدی

  

دانشگاهی اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیش -

درج دانشگاهی با با مهر و امضای مدیر مرکز پیش

رشته تحصیلی، بخش و شهرستان محل اخذ 

 دانشگاهی.مدرک پیش

از  دانشگاهی در هر یکتاریخ اخذ دوره پیش -

های تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا رشته

های تحصیلی و برای رشته 98/06/31پایان 

پذیرش برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 

لی فرد باشد در غیر اینصورت قبو 98/11/30

 خواهد بود. "یکنلمکان"

  

2-2 

 نظام متوسطهدیپلم یا گواهی مدرک اصل  -

دی با مهر و آموزشی ترمی واحدی / سالی واح

یا هنرستان با درج بخش و امضای مدیر دبیرستان 

 محل اخذ مدرک.و شهرستان 

  



 یا مدرکمورد )دیپلم  ردیف

 تحصیلی(
   توضیح و موارد بررسی نوع مدرک

2-3 

با مهر  دیپلمما قبل  سالیا گواهی و  مدرکاصل  -

با درج یا هنرستان و و امضای مدیر دبیرستان 

 محل اخذ مدرک. بخش و شهرستان

 دوره اخذ مدرکمحل و شهرستان  بخش -

از ماقبل و سال  دانشگاهی، اخذ دیپلمپیش

سال تحصیل مندرج در  بایست با سهمی دیپلم

 لیست یکسان باشد.

  

2-4 

 نظامدیپلم متوسطه نظام اصل کارنامه تحصیلی  -

 آموزشی ترمی واحدی / سالی واحدی )ریاضی

فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف 

به بعد با  1384های از سال اسالمی( در هر یک

 امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.

بررسی دقیق نمرات دروس مؤثر در کارنامه با  -

ها و یا اطالعات دریافتی ر لیستنمرات مندرج د

 سازمان.از پرتال

دانشگاهی ارائه شده با عنوان دیپلم و پیش -

دانشگاهی مندرج در فایل عنوان دیپلم و پیش

 اطالعات یکسان باشد.

  

2-5 

دانشگاهی اصل کارنامه تحصیلی دوره پیش -

تجربی، علوم انسانی، علوم و فیزیک، علوم)ریاضی 

با امضاء و مهر  1391اسالمی و هنر( از سال معارف 

 دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش

  

3-1 

 نظام آموزشی جدید

 (3-3-6) 

دوره وقت پایان تحصیالت یا گواهی ممدرک اصل  -

دوم متوسطه با مُهر و امضای مدیر دبیرستان با 

 محل اخذ مدرک.درج بخش و شهرستان 

ی پایه دوازدهم در هر تاریخ اخذ مدرک تحصیل -

های تحصیلی برای نیمسال اول باید از رشته یک

های و برای رشته 98/06/31حداکثر تا پایان 

تحصیلی پذیرش در نیمسال دوم باید حداکثر تا 

باشد در غیر اینصورت قبولی  98/11/30تاریخ 

 خواهد بود. "یکنلمکان"فرد 

 تحصیلی اخذ مدرکمحل و شهرستان  بخش -

سال با سه بایست تا دوازدهم، می های دهمپایه

 یکسان باشد. لیستمندرج در  تحصیل

  

3-2 

 

های )گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه 602فرم  -

دهم تا دوازدهم( قابل دریافت از دبیرستان محل 

تحصیل با مهر و امضای مدیر یا معاون اجرایی 

 دبیرستان.

  

3-3 

اصل کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان  -

)پایه دهم تا دوازدهم( با امضاء و مهر دبیرستان یا 

 ادارت آموزش و پرورش.

بررسی دقیق نمرات دروس مؤثر در کارنامه با  -

ها ویا اطالعات دریافتی نمرات مندرج در لیست

 سازمان.از پرتال
  

4 

دانشجویان: اخراجی 

 آموزشی و یا انصرافی

ها و مؤسسات دانشگاه

 آموزش عالی

 اصل فرم انصراف از تحصیل -

دانشجویان اخراجی آموزشی و یا دانشجوی -

ها و مؤسسات انصرافی دوره روزانه دانشگاه

الزم  97/12/25آموزش عالی حداکثر تا تاریخ 

است فرم انصراف از تحصیل و گواهی تسویه 

ور حساب کامل تأیید شده دانشگاه و اداره کل ام

 – 2دانشجویان داخل ارائه نمایند. )فرم شماره 

 (1 شماره دفترچه 65 ص

  



 یا مدرکمورد )دیپلم  ردیف

 تحصیلی(
   توضیح و موارد بررسی نوع مدرک

5 

 دارندگان مدرک

 کاردانیمعادل

  

آموختگی در اصل مدرک و یا گواهی دانش -

 ی معادل.دوره

مفاد  معادل مدرکدارندگان در خصوص  -

 92/05/28 مورخ 2/77633بخشنامه شماره 

عمل بوده و مالک  متبوع وزارت آموزشی معاونت

بایست براساس این بخشنامه های الزم میبررسی

شدگان دارای پذیرفتهگیرد. ضمناً قبولی  صورت

مذکور  مدرک معادل که مشمول مفاد بخشنامه

 باشند، لغو خواهد شد.نمی

  

6 

مدرک  دارندگان

ها و کاردانی دانشگاه

 مؤسسات آموزش عالی

اهی مدرک دوره کاردانی )فوق اصل و یا گو -

 دیپلم(.

های کاردانی برای رشتهتاریخ اخذ مدرک  -

تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا پایان 

های تحصیلی پذیرش و برای رشته 98/06/31

برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 

و مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه  98/11/30

رت قبولی فرد برای آقایان باشد در غیر اینصو

 خواهد بود. "یکنلمکان"

  

7 

مدرک  دارندگان

آموزشی گروه کاردانی 

 پزشکی

 98/06/31تاریخ  انسانینیروی  طرح پایان -

های گروه آموزش پزشکی( التحصیالن رشته)فارغ

اول های تحصیلی نیمسال رشتهشدگان پذیرفته

پذیرش تحصیلی  هایرشتهبرای  98/11/30و یا 

 دوم باشد. نیمسالبرای 

  

8 
دارندگان مدرک 

 کاردانی پیوسته

پیوسته  کاردانی مدرکو یا گواهی  اصل -

علمی  ای، دانشگاه جامعو حرفه های فنیآموزشکده

 .اسالمی آزاد دانشگاه یا و کاربردی–

اصل یا گواهی تحصیلی سال اول، دوم و سوم  -

دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضای مدیر 

 یا هنرستان با درج بخش و شهرستانو  دبیرستان

 محل اخذ مدرک.

مدرک کاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای  -

شدگان مالک برای پذیرفتهدانشگاهیمدرک پیش

 .باشدقبول میو قابلعمل 

کاردانی برای با قید تاریخ اخذ مدرک  -

های تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا رشته

های تحصیلی و برای رشته 98/06/31پایان 

پذیرش در نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 

باشد در غیر اینصورت قبولی فرد  98/11/30

 خواهد بود. "یکنلمکان"

 باشد.نام مالک نمیشرط معدل برای ثبت -

  

اخذ سال تحصیلی محل و شهرستان  بخش -

سال ذکر شده بایست با سهمیاول، دوم و سوم 

 باشد. در لیست یکسان

 شوند.فنی مشمول سوابق نمیهای دیپلمه -

  

 کارمندان دولت 9
وبدون رسمییاموافقتساالنه  مرخصی حکم اصل -

 قیدوشرط.

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

----- 
  



 یا مدرکمورد )دیپلم  ردیف

 تحصیلی(
   توضیح و موارد بررسی نوع مدرک

 گواهی اشتغال 10

تصویر حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی،  -

های علوم، وزارتخانه و بازنشستگان پیمانی، شاغلین

، درمان و آموزش و بهداشتتحقیقات و فناوری 

پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی تابعه 

 های مذکور.وزارتخانه

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

---- 
  

11 

 وزارترسمی کارکنان 

علوم، تحقیقات و 

ها و فناوری، دانشگاه

آموزشی و مؤسسات 

پژوهشی وابسته 

شده در پذیرفته

 تحصیلی هایرشته

 دوم )شبانه(نوبت 

 رسمی گواهی یا و استخدامی حکم اصل -  

 .کشور استخدامی و اداری سازمان  مشمول

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

---- 
  

12 

ها و کارکنان دانشگاه

های علوم دانشکده

شده  پزشکی پذیرفته

 تحصیلی هایرشتهدر 

 دوم )شبانه( نوبت

 و بومی شرایط داشتن بر مبنی گواهی اصل -  

 انواع از یکی سابقه سال 3 حداقل داشتن همچنین

 .قبولی محل استان در استخدام

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

----- 
  

13 
شده بهیاران پذیرفته 

 پرستاری در رشته

 اعم خدمت، سال 3 داشتن بر مبنی نامهمعرفی - 

 استان در بهیار عنوان به غیردولتی یا دولتی از

 محل پرستاری دفتر تأیید با اشتغال خدمت محل

 .خدمت

ل متوسطه بهیاری نظام کام دیپلم مدرک ارائه - 

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

همراه به سالی واحدی/ترمی واحدی )کاردانش( 

های دانشگاهی )تاریخ اخذ برای رشتهپیش مدرک

و برای  98/06/31نیمسال اول باید حداکثر تا پایان 

های تحصیلی پذیرش در نیمسال دوم باید رشته

 باشد. 98/11/30اریخ حداکثر تا ت

رشته تحصیلی قبولی: کارشناسی پیوسته  -

 رشته پرستاری.

  

  

 سهمیه مناطق محروم 14

بایست حسب مورد و با توجه پذیرفته شده می -  

های: ایالم، به کد قبولی بومی یکی از استان

بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و 

کهگیلویه و کردستان، کرمانشاه،  بلوچستان،

  



 یا مدرکمورد )دیپلم  ردیف

 تحصیلی(
   توضیح و موارد بررسی نوع مدرک

های انتخاب رشته های مندرج در دفترچهکدرشته

 تحصیلی:

 (73تا  71و فنی )صفحات ریاضی  علوم -

 (99و  98تجربی )صفحات  علوم -

 (61علوم انسانی )صفحه  -

 (45و  44هنر )صفحات  -

 (60خارجی )صفحه هایزبان -

ضوابط بویراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق 

دفترچه راهنمای  21و  20مندرج در صفحات 

ها و های تحصیلی دانشگاهانتخاب رشته

 باشد. (2مؤسسات آموزش عالی)شماره 

15 

داوطلبان  سهمیه

مناطق درگیر بالیای 

 سایر و  طبیعی

 هایاستان مصوبات

 شمالی، خراسان

 گلستان، خوزستان،

 کرمانشاه و لرستان

  

های انتخاب رشته ر دفترچههای مندرج دکدرشته

 تحصیلی:

  

 (75تا  73علوم ریاضی و فنی )صفحات  -

 (101تا  99علوم تجربی )صفحات  -

 (63و  62علوم انسانی )صفحات  -

 (45هنر )صفحه  -

 (60صفحه های خارجی )زبان -

 های ذیربط.های شهرستانبومی یکی از بخش -

محل اقامت و یا محل اخذ مدرک تحصیلی  -

ال دوازدهم یا یازدهم و یا دهم )نظام جدید س

دانشگاهی یا دیپلم یا پیش( و یا 6-3-3آموزشی 

ماقبل دیپلم )نظام آموزشی سالی واحدی یا 

ها و یا از بخشترمی واحدی( در یکی 

 باشد.های ذیربط شهرستان

داوطلبان مشمول استفاده از این سهمیه  -

به  بایست در زمان انتخاب رشته نسبتمی

دریافت فرم اقامت و یا تحصیل در شهرستان 

مربوط )مندرج در انتهای دفترچه راهنمای 

انتخاب رشته( که توسط فرمانداری شهرستان 

نمودند. بدیهی است این تایید گردیده اقدام می

نام به دانشگاه محل بایست در زمان ثبتفرم می

 قبولی تحویل گردد.

  

16 

سهمیه داوطلبان 

بوموسی شهرستان ا

 دراستان هرمزگان

دفترچه  21داوطلبان مشمول توضیحات صفحه 

 راهنمای انتخاب رشته
مالک بومی: ارائه گواهی سکونت مستمر به  -

 سال در شهرستان ابوموسی. 3مدت 
  

17 

سهمیه داوطلبان 

های جنوب شهرستان

استان کرمان )جیرفت، 

دفترچه  21داوطلبان مشمول توضیحات صفحه 

 راهنمای انتخاب رشته

مالک بومی: ارائه گواهی اخذ مدرک تحصیلی  -

سه سال آخر و همچنین محل تولد در یکی از 

 های( مذکورشهرها )یا بخش
  



 یا مدرکمورد )دیپلم  ردیف

 تحصیلی(
   توضیح و موارد بررسی نوع مدرک

عنبرآباد، کهنوج، 

و گنج رودبار، قلعه

منوجان( و شهرستان 

بشاگرد در استان 

 هرمزگان

18 

دانشجوی  %30سهمیه 

بومی از محل اصالح 

دالت آموزشی، قانون ع

 1392مصوبه سال 

 شورای محترم مجلس

 اسالمی

ارائه مدرک دال بر بومی بودن با توجه به محل  -

 صفحات در مندرج تحصیلی هایرشته در  قبولی

 گروه رشته انتخاب راهنمای دفترچه 98 تا 83

 تجربی علوم آزمایشی

 3اخذ تعهد خدمت بصورت محضری مبنی بر  -

 یل از پذیرفته شده.برابر طول مدت تحص
  

19 

 شدگانپذیرفتهکلیه 

نسخه تصویر از تمام  2اصل شناسنامه به انضمام  -

 صفحات آن
-------------------   

20 
اصل کارت ملی به انضمام دو برگ تصویر پشت و  -

 روی آن
-------------------   

21 
در سال شده تهیه  3×4رخ تمام عکسقطعه  6 -

 جاری
--------------------   

22 
و کپی دفترچه بیمه )در صورت دارا بودن(  اصل -

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

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

در دفترچه قید شده عمومی  باید واجد شرایط -

( 1نام شرکت در آزمون )شماره راهنمای و ثبت

 باشند.
  

24 
شدگان پذیرفتهکلیه 

 )برادران(
 وظیفه.نظام وضعیت  مدرک -

های مندرج در صفحات یکی از بندبه با توجه  -

نام و شرکت در دفترچه راهنمای ثبت 22تا  20

 (1اره آزمون )شم

 

 

 

 

 

 


