
 نام از پذيرفته شدگان:مدارك مورد نیاز براي ثبت

ھاي امتحاني( پذيرش با آزمون و اعمال مثبت سوابق تحصیلي و يا صرفاً براساس شدگان كدرشتهھر يك از پذيرفته

نام در مؤسسه آموزش عالي بايست حسب مورد مطابق جدول ذيل، مدارك الزم را براي ثبتسوابق تحصیلي) مي

 تھیه و تحويل نمايند.محل قبولي 

 یا مدركمورد (دیپلم  ردیف
 تحصیلی)

 توضیح و موارد بررسی نوع مدرك

مدرك تحصیلی دوره چهار ساله یا یا گواهی اصل  - متوسطه آموزشقدیم  نظام 1-1
دوره شش ساله دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضاي 

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

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

 یکسان باشد. در لیستمندرج 

تحصیلی هاي تاریخ اخذ دیپلم در هر یک از رشته -
 97/06/31و دوم باید حداکثر تا پایان  نیمسال اول

 د.باش

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

ماقبل دیپلم با  سال 2ماقبل و سال تحصیلی گواهی  - 1-2
با مهر و امضاي  محل تحصیلو شهرستان  بخش درج

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

اصل گواهی یا کارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم با  - 1-3
قید معدل کتبی دیپلم با امضاء و ممهور به مهر 

 دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.

سوابق صرفاً بر اساس گزینش تحصیلی هاي رشته -
 کتبی) (معدل تحصیلی

 متوسطه نظام جدید آموزش 2-1

  

دانشگاهی با مدرك یا گواهی پایان دوره پیشاصل  -
دانشگاهی با درج رشته مهر و امضاي مدیر مرکز پیش

تحصیلی، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك 
 دانشگاهی.پیش

از  دانشگاهی در هر یکتاریخ اخذ دوره پیش -
هاي تحصیلی نیمسال اول و دوم باید حداکثر تا رشته
 باشد. 97/06/31پایان 

 دوره اخذ مدركمحل و شهرستان  بخش -
 از دیپلمماقبل و سال  دانشگاهی، اخذ دیپلمپیش

سال تحصیل مندرج در لیست یکسان  بایست با سهمی
 باشد.

جدید با  نظام متوسطهدیپلم یا گواهی مدرك اصل  - 2-2
یا هنرستان با درج بخش و مهر و امضاي مدیر دبیرستان 

 محل اخذ مدرك.شهرستان و 

با مهر و  دیپلمما قبل  سالیا گواهی و  مدركاصل  - 2-3
با درج بخش و یا هنرستان و امضاي مدیر دبیرستان 

 محل اخذ مدرك. شهرستان

اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید  - 2-4
فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و  (ریاضی

به بعد با  1384هاي از سال معارف اسالمی) در هر یک
 امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.

نمرات دروس موثر در کارنامه، معدل کتبی دیپلم  -
نظام جدید آموزش متوسطه یا نظام قدیم آموزش 

هاي تحصیلی شدگان رشتهمتوسطه براي پذیرفته
لی و همچنین پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصی

دانشگاهی ارائه شده با اطالعات عنوان دیپلم و پیش
 ارائه شده در زمان ثبت نام باید یکسان باشد.

دانشگاهی (ریاضی اصل کارنامه تحصیلی دوره پیش 2-5
تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسالمی فیزیک، علوم
 یا دبیرستان مهر و امضاء با1391   و هنر) ازسال

 پرورش و آموزش سازمان



دانشجویان: اخراجی  3
آموزشی و یا انصرافی 
 مؤسسات آموزش عالی

دانشجویان اخراجی آموزشی و یا دانشجوي انصرافی - اصل فرم انصراف از تحصیل -
ها و مؤسسات آموزش عالی دوره روزانه دانشگاه

الزم است فرم انصراف از  96/12/20حداکثر تا تاریخ 
تحصیل و گواهی تسویه حساب کامل تأیید شده 

دانشگاه و اداره کل امور دانشجویان داخل ارائه نمایند. 
 )1شماره ه دفترچ 44ص – 3(فرم شماره 

: دارندگان مدرك 4
 کاردانیمعادل

  

ي آموختگی در دورهاصل مدرك و یا گواهی دانش -
 معادل.

مفاد بخشنامه  معادل مدركدارندگان در خصوص  -
 آموزشیمعاونت  92/05/28مورخ  2/77633شماره 
باشد. ضمنا قبولی عمل میمالك  متبوع وزارت

ك معادل که مشمول مفاد شدگان داراي مدرپذیرفته
 باشند، لغو خواهد شد.مذکور نمی بخشنامه

مدرك کاردانی  دارندگان 5
ها و مؤسسات دانشگاه

 آموزش عالی

 اصل و یا گواهی مدرك دوره کاردانی (فوق دیپلم). -

  

کاردانی حداکثر تا تاریخ تاریخ اخذ مدرك  -
97/06/31 

مدرك کاردانی  دارندگان 6
 آموزشی پزشکیگروه 

 97/06/31تاریخ  انسانینیروي  طرح پایان -
هاي گروه آموزش پزشکی) التحصیالن رشته(فارغ

و یا اول هاي تحصیلی نیمسال رشتهشدگانپذیرفته
دوم  نیمسالتحصیلی  هايرشتهبراي  97/11/30

 باشد.

دارندگان مدرك کاردانی  7
 پیوسته

پیوسته  کاردانی كمدرو یا گواهی  اصل -
 –علمی  اي، دانشگاه جامعو حرفه هاي فنیآموزشکده

 .اسالمی آزاد دانشگاه یا و کاربردي

اصل یا گواهی تحصیلی سال اول، دوم و سوم  -
 دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضاي مدیر دبیرستان

محل اخذ  یا هنرستان با درج بخش و شهرستانو 
 مدرك.

کاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جاي مدرك  -
شدگان مالك براي پذیرفتهدانشگاهیمدرك پیش

 .باشدقبول میوقابلعمل

کاردانی حداکثر تا با قید تاریخ اخذ مدرك  -
97/06/31 

 باشد.نام مالك نمیشرط معدل براي ثبت -

  

اخذ سال تحصیلی اول، دوم محل و شهرستان  بخش -
سال ذکر شده درلیست بایست با سهمیو سوم 
 باشد.یکسان

بررسی معدل کتبی دیپلم نظام جدید آموزش  -
 تحصیلی هايرشتهشدگان متوسطه براي پذیرفته

پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی. 
 شوند.فنی مشمول سوابق نمیهايدیپلمه

وبدون رسمییاموافقتساالنه  مرخصی حکم اصل - کارمندان دولت 8
 قیدوشرط.

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

تصویر حکم کارگزینی براي کارکنان رسمی، پیمانی،  - گواهی اشتغال 9
هاي علوم، تحقیقات و وزارتخانه و بازنشستگان شاغلین
، درمان و آموزش پزشکی و سایر و بهداشتفناوري 

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



 هاي مذکور.خانهمؤسسات آموزشی تابعه وزارت

علوم،  وزارترسمی کارکنان  10
تحقیقات و فناوري و 

ها و مؤسسات دانشگاه
آموزشی و پژوهشی وابسته 

 هايرشتهشده در پذیرفته
 دوم (شبانه)نوبت تحصیلی

استخدامی و یا گواهی رسمی مشمول حکم  اصل -
 ریزي کشور.مدیریت و برنامهسازمان 

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

ها و کارکنان دانشگاه 11
هاي علوم پزشکی دانشکده
 هايرشتهشده در  پذیرفته
 دوم(شبانه) نوبت تحصیلی

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

 استان محل قبولی.

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

 شدهبهیاران پذیرفته  12

 پرستاري در رشته

اعم از خدمت، سال  3مبنی بر داشتن  نامهمعرفی -
به عنوان بهیار در استان محل غیردولتی  یادولتی 

 خدمت اشتغال با تایید دفتر پرستاري محل خدمت.

درك دیپلم کامل متوسطه بهیاري نظام قدیم ارائه م -
 همراه مدركبه  یا دیپلم بهیاري نظام جدید

 96/06/31دانشگاهی (که تاریخ اخذ آن حداکثر تا پیش
 باشد).

 رشته تحصیلی قبولی: پرستاري. -

هاي انتخاب رشته هاي مندرج در دفترچهکدرشته سهمیه مناطق محروم 13
 تحصیلی:

 )56و  55و فنی (صفحات  ریاضی علوم -

 )70تجربی (صفحه  علوم -

 )33و  32علوم انسانی (صفحات  -

 )19هنر (صفحه  -

 )36و  35خارجی (صفحات هايزبان -

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

 ،چهارمحال و بختیاري، سیستان و بلوچستان
کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و کردستان، کرمانشاه، 

هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي 
ها و مؤسسات هاي تحصیلی دانشگاهانتخاب رشته

 باشد. )2آموزش عالی (شماره 

سهمیه داوطلبان  14
 هاي:شهرستان

آباد غرب، پاوه، ثالث اسالم
باباجانی، جوانرود، داالهو، 

انسر، سرپل ذهاب، رو
قصرشیرین، گیالنغرب و 

هاي کوزران همچنین بخش
و ماهیدشت شهرستان 

کرمانشاه در استان (استان 

هاي انتخاب رشته هاي مندرج در دفترچهکدرشته
 تحصیلی:

 )57علوم ریاضی و فنی (صفحه  -

 )71علوم تجربی (صفحه  -

 )33علوم انسانی (صفحه  -

 )19هنر (صفحه  -

 )36صفحه هاي خارجی (زبان -

 هاي ذیربط.هاي شهرستانبومی یکی از بخش -

محل اقامت و یا محل اخذ مدرك تحصیلی سال دوم  -
ها و یا از بخشدانشگاهی در یکی پیشو یا سوم و یا 

 باشد.هاي ذیربط شهرستان

 تاییدیه از سوي فرمانداري. -



 کرمانشاه)

سهمیه داوطلبان شهرستان  15
 استان هرمزگان ابوموسی در

دفترچه  4صفحه » د«داوطلبان مشمول توضیحات بند 
 راهنماي انتخاب رشته

مالك بومی بودن: ارائه گواهی سکونت مستمر به  -
 سال در شهرستان ابوموسی. 3مدت 

سهمیه داوطلبان  16
هاي جنوب استان شهرستان

کرمان (جیرفت، عنبرآباد، 
گنج و کهنوج، رودبار، قلعه

شهرستان  منوجان) و
 بشاگرد در استان هرمزگان

دفترچه  3صفحه » ب«داوطلبان مشمول توضیحات بند 
 راهنماي انتخاب رشته

مالك بومی بودن: ارائه گواهی اخذ مدرك تحصیلی  -
سه سال آخر و همچنین محل تولد در یکی از 

 شهرهاي مذکور

دانشجوي بومی  %30سهمیه  17
از محل اصالح قانون عدالت 

 1392مصوبه سال آموزشی، 
 شوراي محترممجلس
 اسالمی

ارائه مدرك دال بر بومی بودن با توجه به محل  -
 تا 60 صفحات در مندرج تحصیلی هايرشته در  قبولی

 علوم آزمایشی گروه رشته انتخاب راهنماي دفترچه 69
 تجربی

برابر طول  3تعهد خدمت بصورت محضري مبنی بر  -
 اخذ خواهد شد. مدت تحصیلی از پذیرفته شده

نسخه تصویر از تمام  2اصل شناسنامه به انضمام  - شدگانپذیرفتهکلیه  18
 صفحات آن

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

اصل کارت ملی به انضمام دو برگ تصویر پشت و  - 19
 روي آن

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

 ------------------------------------- در سال جاريشده تهیه  3×4 رختمام عکسقطعه  6 - 20

و کپی دفترچه بیمه (در صورت دارا بودن) اعم  اصل - 21
 از خدمات درمانی، تامین اجتماعی، ارتش و...

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

در دفترچه قید شده عمومی  شرایطباید واجد  - ------------------------------------- 22
 ) باشند.1نام شرکت در آزمون (شماره راهنماي و ثبت

شدگان پذیرفتهکلیه  23
 (برادران)

 36هاي مندرج در صفحه یکی از بندبه با توجه  - وظیفه.نظام وضعیت  مدرك -
نام و شرکت در آزمون (دفترچه دفترچه راهنماي ثبت

 )1شماره 

 


