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 آموزشقديم  نظام

 متوسطه

دوره شش مدرك تحصیلي دوره چهار ساله يا يا گواهي اصل  -

يا هنرستان با مهر و امضاي مدير دبیرستان و  دبیرستان وساله 

يا هنرستتتان با درج نوع ديپلم، بخش و شتتهرستتتان محل اخذ 

 ديپلم.

دو سال اخذ ديپلم، سال ما قبل و محل و شهرستان بخش  -

 در لیستمندرج  با سه سال تحصیلبايست ماقبل ديپلم مي

 يکسان باشد.

تحصیلي نیمسال هاي تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشته -

هاي تحصیلي و براي رشته 31/6/99حداكثر تا پايان بايد  اول

 30/11/99پذيرش براي نیمستتتال دوم بايد حداكثر تا تاريخ 

 .شدخواهد  "لغو"باشد در غیر اينصورت قبولي فرد 

ندرج در  - با عنوان ديپلم م ئه شتتتده  يلعنوان ديپلم ارا  فا

 اطالعات يکسان باشد.

1-2 

 ماقبل ديپلم با درج ستتال 2ماقبل و ستتال تحصتتیلي گواهي  -

مدير مهر و امضتتتاي با  محل تحصتتتیلو شتتتهرستتتتان  بخش

و ماقبل سال و شهرستان درج بخش  اهنرستان ب دبیرستان و يا

 .سال قبل از ديپلم 2

2-1 

 ساليآموزشي نظام 

 واحديترمي  يا واحدي

 

دانشتتتگاهي با مهر و اصتتتل مدرك يا گواهي پايان دوره پیش -

با درج رشته تحصیلي، بخش  دانشگاهيامضاي مدير مركز پیش

 دانشگاهي.و شهرستان محل اخذ مدرك پیش

هاي از رشتتتته دانشتتتگاهي در هر يكتاريخ اخذ دوره پیش -

سال اول  صیلي نیم و براي  31/6/99حداكثر تا پايان بايد تح

هاي تحصیلي پذيرش براي نیمسال دوم بايد حداكثر تا رشته

 "لغو"باشتتد در غیر اينصتتورت قبولي فرد  30/11/99تاريخ 

 .شدخواهد 

دانشگاهي، پیش هدور اخذ مدركمحل و شهرستان  بخش -

سال  بايست با سهمي از ديپلمماقبل و سال  اخذ ديپلم

 تحصیل مندرج در لیست يکسان باشد.

2-2 

آموزشتتي ترمي  نظام متوستتطهديپلم يا گواهي مدرك اصتتل  -

يا و با مهر و امضتتاي مدير دبیرستتتان  واحدي / ستتالي واحدي

 محل اخذ مدرك.بخش و شهرستان با درج  هنرستان

2-3 

با مهر و امضتتاي  ديپلمما قبل  ستتاليا گواهي و  مدركاصتتل  -

ستان  ستان و مدير دبیر ستانبا درج يا هنر شهر محل  بخش و 

 اخذ مدرك.

3-1 

 نظام آموزشي جديد

 (3-3-6) 

پايان تحصتتتیالت مدرك اصتتتل  - دوره دوم يا گواهي موقت 

مدير دبیرستتتتان با درج بخش و  متوستتتطه با م هر و امضتتتاي

 محل اخذ مدرك.شهرستان 

خذ  - يه دوازدهم در هر يك مدرك تحصتتتیليتاريخ ا از  پا

حداكثر تا پايان براي نیمستتال اول بايد  هاي تحصتتیليرشتتته

نیمسال دوم  درهاي تحصیلي پذيرش و براي رشته 31/6/99

بولي باشد در غیر اينصورت ق 30/11/99بايد حداكثر تا تاريخ 

  .شدخواهد  "لغو"فرد 

 هاي دهمتحصیلي پايه اخذ مدركمحل و شهرستان  بخش -

ست تا دوازدهم، مي سه باي  لیستمندرج در  سال تحصیلبا 

 يکسان باشد.

هاي دهم تا )گزارش كلي ستتتوابق تحصتتتیلي پايه 602فرم  - 3-2

مهر و با قابل دريافت از دبیرستتتتان محل تحصتتتیل دوازدهم( 

 .دبیرستان امضاي مدير

4 

دانشجويان: اخراجي 

آموزشي و يا انصرافي 

مؤسسات ها و دانشگاه

 آموزش عالي

 اصل فرم انصراف از تحصیل -

صرافي - شجوي ان شي و يا دان شجويان اخراجي آموز دان

ها و مؤسسات آموزش عالي حداكثر دوره روزانه دانشگاه

صراف از تحصیل  31/5/1399تا تاريخ  ست فرم ان الزم ا

و گواهي تسويه حساب كامل تأيید شده دانشگاه و اداره 

 2)فرم شتتماره  كل امور دانشتتجويان داخل ارائه نمايند.

شتهدفترچه راهنماي ثبت 265ص  – صیلي با نام ر هاي تح

 (1/5/1399سوابق تحصیلي منتشر شده در تاريخ 

5 

 دارندگان مدرك

 كاردانيمعادل

 

 ي معادل.آموختگي در دورهاصل مدرك و يا گواهي دانش -

مفاد بخشتتنامه شتتماره  معادل مدركدارندگان در خصتتوص  -
نت  28/5/92مورخ  77633/2 عاو  متبوع وزارت آموزشتتتيم
بايستتت براستتاس اين هاي الزم ميعمل بوده و بررستتيمالك 

اراي شتتدگان دپذيرفتهقبولي  گیرد. ضتتمناً بخشتتنامه صتتورت
باشند، لغو مذكور نمي مدرك معادل كه مشمول مفاد بخشنامه

 خواهد شد.

6 

مدرك كارداني  دارندگان

ها و مؤسسات دانشگاه

 آموزش عالي
 دوره كارداني )فوق ديپلم(. اصل و يا گواهي مدرك -

هاي تحصیلي نیمسال براي رشتهكارداني تاريخ اخذ مدرك  -
هاي تحصیلي و براي رشته 31/6/99 پايانحداكثر تا اول بايد 

سال دوم بايد حداكثر تا تاريخ  و  30/11/99پذيرش براي نیم
شد در غیر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه براي آقايان  با

 .شدخواهد  "لغو"اينصورت قبولي فرد 

7 
مدرك كارداني  دارندگان

 آموزشي پزشكيگروه 

سانينیروي  طرح پايان - صیالن )فارغ 31/6/99تاريخ  ان التح
شته شکي( پذيرفتهر شته شدگانهاي گروه آموزش پز هاي ر

 هايرشتتتتهبراي  30/11/99و يا اول تحصتتتیلي نیمستتتال 
 دوم باشد. نیمسالپذيرش براي تحصیلي 
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دارندگان مدرك كارداني 

 پيوسته

صل - سته  كارداني مدركو يا گواهي  ا شکدهپیو  هاي فنيآموز
كاربردي و يا دانشتتگاه آزاد –علمي  جامعدانشتتگاه  ،ايحرفهو 

 .اسالمي
اصل يا گواهي تحصیلي سال اول، دوم و سوم دبیرستان و يا  -

با درج  يا هنرستانو  هنرستان با مهر و امضاي مدير دبیرستان
 محل اخذ مدرك. بخش و شهرستان

ط معدل به جاي مدرك مدرك كارداني پیوستتتته بدون شتتتر -
قبول قابل و شتتتدگان مالك عملبراي پذيرفتهدانشتتتگاهيشپی

 .باشدمي

هاي تحصتتیلي براي رشتتتهكارداني با قید تاريخ اخذ مدرك  -
هاي و براي رشتتته 31/6/99نیمستتال اول بايد حداكثر تا پايان 

پذيرش  تاريخ  درتحصتتتیلي  تا  حداكثر  يد  با نیمستتتال دوم 
  .شدخواهد  "لغو"باشد در غیر اينصورت قبولي فرد  30/11/99
 باشد.نام مالك نميشرط معدل براي ثبت -

اخذ ستتال تحصتتیلي اول، دوم و محل و شتتهرستتتان  بخش -
 باشد. لیست يکسان سال ذكر شده درا سهبايست بميسوم 

 شوند.فني مشمول سوابق نمي هايديپلمه -

 دارندگان مدرك حوزوي 9
ارائه موافقت نامه رستتتمي و بدون قید و شتتترط مديريت حوزه 
 هاي علمیه و يا مركز مديريت حوزه علمیه خراسان يا اصفهان.

شتتوراي  3/11/1374مورخ  368براستتاس مصتتوبه جلستته  -
انقالب فرهنگي، دارندگان مدرك حوزه علمیه فقط در صورت 

دوره دارا بودن مدرك ديپلم يا پیش دانشگاهي مي توانند در 
 كارشناسي پیوسته ادامه تحصیل دهند.

 ------------------------------------------- شرط.وقیدبدون ورسميياموافقتساالنه  خصيمر حکم اصل - كارمندان دولت 10

 گواهي اشتغال 11

 تصوير حکم كارگزيني براي كاركنان رسمي، پیماني، شاغلین -
بازنشتتتستتتتگان نه و  خا ناوري وزارت و هاي علوم، تحقیقات و ف

شت شي بهدا سات آموز س ساير مؤ شکي و  ، درمان و آموزش پز
 هاي مذكور.تابعه وزارتخانه

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

 سهميه مناطق محروم 12

 

جدول اصالحات اطالعیه مورخ هاي مندرج در كدرشته -

 اطالع رساني اين سازمان درگاهمندرج در  1/7/1399

 

بايست حسب مورد و با توجه به كد قبولي پذيرفته شده مي -
هاي: ايالم، چهارمحال و بختیاري، سیستان بومي يکي از استان

كهگیلويه و بويراحمد، كردستان، كرمانشاه،  و بلوچستان،
اطالعیه مورخ لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در 

 باشد. اطالع رساني اين سازمان درگاهمندرج در  1/7/1399

13 

 مناطق متقاضيان سهميه

)سيل   درگير بالياي طبيعي

 و زلزله( 

 

در  1/7/1399مورخ  اصالحات هاي مندرج در اطالعیهكدرشته -

 اطالع رساني اين سازمان درگاه

 

 هاي ذيربط.هاي شهرستانبومي يکي از بخش -

يا  دوازدهمسال يا محل اخذ مدرك تحصیلي محل اقامت و  -

و يا ( 6-3-3 آموزشي )نظام جديديازدهم و يا دهم 

)نظام آموزشي سالي يا ديپلم يا ماقبل ديپلم دانشگاهي پیش

هاي ها و يا شهرستاناز بخشدر يکي واحدي يا ترمي واحدي( 

 باشد.ذيربط 

بايست در زمان ميهمیه مشمول استفاده از اين س متقاضیان -

در اقامت و يا تحصیل انتخاب رشته نسبت به دريافت فرم 

اطالعيه اصالحات مورخ مندرج در شهرستان مربوط )

ده شهرستان تايید گردي فرمانداري توسط كه( 1/7/1399

در زمان  بايستند. بديهي است اين فرم مينمودمياقدام 

 .گرددنام به دانشگاه محل قبولي تحويل ثبت

14 

 متقاضيانسهميه 

هاي جنوب استان شهرستان

كرمان )جيرفت، عنبرآباد، 

گنج و كهنوج، رودبار، قلعه

 منوجان( 

مورخ  اصالحات مندرج در اطالعیهمشمول توضیحات  متقاضیان -

اطالع رساني اين سازمان درگاهدر  1/7/1399  

ارائه گواهي اخذ مدرك تحصتتیلي ستته ستتال  مالك بومي: -

 هاي(همچنین محل تولد در يکي از شتتهرها )يا بخشآخر و 

 مذكور

15 

 شدگانپذيرفتهكليه 

 ------------------- نسخه تصوير از تمام صفحات آن 2اصل شناسنامه به انضمام  -

 ------------------- اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصوير پشت و روي آن - 16

 -------------------- در سال جاريشده تهیه  3×4رخ تمام عکسقطعه  6 - 17

18 
صل - صورت دارا بودن( اعم از خدمات  ا و كپي دفترچه بیمه )در 

 مین اجتماعي، ارتش و...أدرماني، ت
------------------- 
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19 ------------------- 

در دفترچه راهنماي قید شتتده عمومي  بايد واجد شتترايط -

هاي تحصیلي با سوابق تحصیلي منتشر شده در رشتهنام ثبت

 اشند.ب 1/5/1399تاريخ 

20 
شدگان پذيرفتهكليه 

 )برادران(
 وظیفه.نظام وضعیت  مدرك -

 11 و 10هاي مندرج در صتتتفحات يکي از بندبه با توجه  -

هاي تحصتتتیلي با ستتتوابق رشتتتتهنام دفترچه راهنماي ثبت

 .1/5/1399تحصیلي منتشر شده در تاريخ 
 

 هاي جدول فوق:خصوص رديف در يتوضيحات و نكات

 :3و  2رديف 
)براي نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي( و يا پايه دوازدهم )براي نظام  دانشگاهيپیشدوره  جبرانيبا توجه به برگزاري امتحانات  *

و يا  دانشگاهيپیشموفق به ارائه گواهي حسب مورد نام زمان ثبت شدگان دردر صورتي كه پذيرفته ،ماه شهريور نیمه دومدر ( 6-3-3آموزشي 
 تا تاريخ فراغت از تحصیلالزم است تعهدي مبني بر ارائه گواهي  ،نگردند (6-3-3دوره دوم متوسطه )نظام آموزشي گواهي پايان تحصیالت 

 گردد. قبولي آنان لغو مي 30/7/99در صورت عدم ارائه گواهي مذكور تا تاريخ  .در دانشگاه محل قبولي بدهند 30/7/99
شنامه با * ست به شدگان ميپذيرفته همه و پرورش آموزش سنجش مركز محترم ئیسر 18/10/91مورخ  221446/460 شماره توجه به بخ باي

صوير شگاهيگواهي پیش همراه ت شخوان خدمات دولتدفاتر »به  خوددوره دوم متوسطه گواهي پايان تحصیالت  و يا دان ي یديهئمراجعه و تا «پي
ه ئنام به دانشتگاه ارارا در زمان ثبت آننمايند و رستید درخواستت و پرورش محل تحصتیل خود را  از اداره آموزش ()ارزش تحصتیلي تحصتیلي

 نمايند. اعالم« دفاتر پيشخوان خدمات دولت»در فرم محل تحصیل خود را آموزش عالي  مؤسسهنام رشته و  شدگان حتماًپذيرفته همه .دهند

 :4يف در -
و  عمومي از كارداني )اعم كارداني معادل مدرك كه كارشناسي دوره دانشجويان نینچو هم آموزشي نامهآيین موضوع آموزشي اخراجي دانشجويان
 امور كل اداره ذيربط و همچنین با مؤسسه كامل حساب از تسويه پس انصرافي دانشجويان مربوط به اند نیز مانند مقررات( را اخذ نمودهيا كارداني
هیچ محدوديتي در انتخاب رشته  (برادران )براي وظیفه نظام مشکل نداشتن ذيربط و در صورت وزارت دانشجويان رفاه و صندوق داخل دانشجويان
 تحصیالت از اتمام مربوط را پس تعهدات تماميتوانند مي متقاضیاناز  دسته . اينباشنددر رشته قبولي اعالم شده را دارا مي نامثبت حقنداشته و 

 برسانند. انجام يکجا به صورت هخود ب

  :8الي  5 هايرديف -
هاي آموزش عالي و يا كارداني پیوستتته آموزشتتکده مؤستتستتاتها و ديپلم( دانشتتگاه)فوق كارداني مدرك هريك از دارندگانيا  التحصتتیالن وفارغ -1

 1399-1400هاي تحصیلي پذيرش براي نیمسال اول سال تحصیلي براي رشته كاربردي و يا دانشگاه آزاداسالمي-علميدانشگاه جامع ،ايوحرفهفني
التحصیل فارغ 30/11/99كه تا تاريخ  1399-1400هاي تحصیلي پذيرش براي نیمسال دوم سال تحصیلي و براي رشته 31/6/99كه حداكثر تا تاريخ 

  :اندشده
 .باشد ميآزاد اسال دانشگاهيا  و آموزش پزشکي و بهداشت، درمان يا وزارتتحقیقات و فناوري ید وزارت علوم، ئرشته تحصیلي آنها مورد تا (الف

 .رشته تحصیلي دوره كارداني آنان فاقد دوره كارشناسي ناپیوسته باشد (ب

 د.انبعد از اتمام تحصیل و قبل از اعزام به خدمت در آزمون پذيرفته شدهتعیین شده در مهلت  (ج

 كارداني در دوره واحدهاي دوره از كارداني و با احتساب تعدادي از در مقطع باالترو هاي تحصیلي گروه آزمايشي ذيربط رشتهصورت قبولي در در 
 در وعمتب وزارت ضتتوابط مدت تحصتتیل طبق از طول كمتر ستتال 2 كارداني به مقطع باالتر تحصتتیل آنها از مدت طول كه حداكثر به نحوي باالتر

  گردد.آنان لغو مياينصورت قبولي غیر در .باشداز نظر نظام وظیفه بالمانع مي، قبولي آنان همان دوره تحصیلي باشد
شگاه دارندگان مدرك كارداني -2 ساتها و )فوق ديپلم دان س شته مؤ سال اول پذيرفتهآموزش عالي( كه در هر يك از ر صیلي نیم  اندشده هاي تح

)وظیفه  )وظیفه عمومي( هستتتند با ارائه گواهي از يگان مربوط مبني بر اينکه دوران خدمت ضتترورت چنانچه در حین انجام خدمت ضتترورت
هاي تحصیلي يك از رشته براي هر) 30/11/99هاي تحصیلي نیمسال اول( و يا تا تاريخ يك از رشته )براي هر 31/6/99( آنان تا تاريخ عمومي

 باشند.نام در رشته قبولي اعالم شده ميمجاز به ثبت ،به پايان خواهد رسید (نیمسال دوم
صیالن دورهفارغ همه -3 شگاه فوق) هاي كاردانيالتح سات و هاديپلم دان س شته (عالي آموزش مؤ شکير شي پز صیلي گروه آموز اعم از ) هاي تح

هاي به انتخاب رشته مجاز باشد، به پايان رسیده 31/6/99تا تاريخ  اليحه نیروي انساني()طرح  ( كه خدمات قانوني مقرر آنانبرادران خواهران و
 مجاز بهاً ، منحصررسدمي پايان به 30/11/99تاريخ  آنان تا خدمات قانوني مقرر كه هاي مذكورالتحصیالن دورهفارغ و دوم بوده و نیمسال اول

شته انتخاب صیلي هاير صیليداراي پذيرش براي  تح سال تح سال دوم  ست اند.بوده 1399-1400 نیم سته از دارندگان آن بديهي ا  مدرك د
 به مجاز رسید، پايان نخواهد به 30/11/99 آنان تا تاريخ تحصیلي گروه آموزشي پزشکي كه خدمات قانوني مقرر هايديپلم( رشته)فوق كارداني

 د.ش لغو خواهدقبولي آنان  نبوده وهم(  سال جاري )پذيرش براي نیمسال دوم در رشته قبولينام ثبت


