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(دستورالعمل ثبتنام از پذیرفتهشدگان نهایی)
ریاست محترم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو در آزمون ورودي مقطع 

کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ١٤۰۰

با سالم و احترام 
ضمن آرزوی موفقیت، سالمتی برای جنابعالی و همکاران گرامی، درخصوص ثبت نام از پذیرفتهشدگان 
نهایی رشتههای مختلف تحصیلی آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ١٤٠٠، بدینوسیله 

توجه مسئولین محترم آموزش آن دانشگاه/موسسه آموزش عالی را به نکات زیر جلب مینماید.
الف ـ نحوه ثبت نام و دریافت مدارک مورد نیاز: 

فایل اطالعات پذیرفته شدگان تا روز پنجشنبه مورخ ١٤٠٠/٧/٢٩ در پورتال بین دانشگاهی در دسترس 
خواهد بود. در اطالعیه اعالم نتایج نهایی به متقاضیان اعالم گردیده که برای اطالع از نحوه ثبت نام و مدارک 
مورد نیاز از روز شنبه مورخ ١٤٠٠/٨/١ به درگاه اطالع رسانی آن دانشگاه/ موسسه آموزش عالی محل قبولی 
مراجعه نمایند. لذا مقتضی است ضمن در نظر داشتن شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا، برنامهریزی 
الزم برای نحوه دریافت مدارک و ثبتنام از قبول شدگان به عمل آمده و موضوع در قالب اطالعیهای حداکثر 
تا تاریخ مذکور در درگاه اطالع رسانی آن دانشگاه/موسسه آموزش عالی درج شود. درصورت عدم اعالم برنامه 
زمانی ثبتنام از سوی دانشگاهها و موسسات به پذیرفته شدگان اعالم شده است که در تاریخ ٤ و ١٤٠٠/٨/٥ 

برای ثبتنام در دانشگاه محل قبولی اقدام نمایند.
ب ـ مداركي كه پذیرفتهشدگان الزم است ارائه نمایند: 

١- اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری یا وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقالب فرهنگی که در آن تاریخ فارغ التحصیلی تا ١٤٠٠/٧/٣٠ و معدل 
دوره کارشناسی (لیسانس) قید شده باشد. (توجه داشته باشید دریافت تاییدیه تحصیلی برای مقاطع آموزش 
 https://estelam.msrt.ir عالی بصورت الکترونیکی، از طریق سامانه استعالم مدرک تحصیلی به آدرس

میسر میباشد)
١-١- پذیرفتهشدگانی که به هردلیلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) نمیباشند، الزم است 
اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک کارشناسی (لیسانس) با 
محتوای فرم شماره ٢ پیوست را ارائه نمایند که در آن قید شده باشد اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تأیید 
وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقالب فرهنگی 
میباشد. (این فرم در اطالعیه اعالم اسامی پذیرفتهشدگان نهایی آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد 

ناپیوسته سال ١٤٠٠ که در درگاه اطالعرسانی این سازمان منتشر گردیده، نیز درج شده است). 
١-٢- دارندگان مدرک معادل باید واجد شرایط مفاد «آییننامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی 
در آزمونهای ورودی مقاطع باالتر، مصوب جلسه ٨٤٥ مورخ ٩٢/٤/١٥ شورای گسترش آموزش عالی وزارت 



2

١٤٠٠/٠٧/٢٧

٥٨٨٠٦
دارد

تاریخ:
شماره:
پیوست:

علوم، تحقیقات و فناوری» که طی بخشنامه شماره ٢/٧٧٦٣٣ مورخ ١٣٩٢/٥/٢٨ از سوی معاونت محترم 
آموزشی وزارت متبوع به همه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ابالغ گردیده است، باشند و بررسیهای الزم 
میبایست براساس این بخشنامه صورت گیرد. لذا قبولی پذیرفتهشدگانی که مشمول مفاد آییننامه فوق

نمیباشند، لغو شود. 
تبصره: بر اساس مصوبه جلسه ٧٧١ مورخ ١٣٩٤/٦/٢٨ شورای عالی انقالب فرهنگی، همه دارندگان مدرک 
معادل ضمن خدمت فرهنگیان که طی سالهای ١٣٧٧ تا ١٣٨١ به دورههای مذکور راه یافتهاند، حسب مورد 
از تسهیالت مصوبه شماره ٢/٧٧٦٣٣ مورخ ١٣٩٢/٥/٢٨ برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی باالتر برخوردار 

میشوند.
١-٣- براساس مصوبه جلسه ٣٣٤ مورخ ٧٥/١١/٧ شورای برنامهریزی آموزش عالی به فارغالتحصیالن 
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی معتبر خارجی که به دلیل کیفیت (اعتبار دانشگاه و محتوای درسی) به 
مدرک فارغالتحصیلی ارزشیابی شده آنان عنوان معادل تعلق گرفته است، اجازه داده میشود که در این آزمون 
ثبتنام و شرکت نمایند. بدیهی است چنانچه حداقل ٨٠ درصد نمره حدنصاب گزینش آزاد در رشته امتحانی 
و در سهمیه آزاد (غیر از کدرشته محلهای بورسیه و هر نوع سهمیه دیگر) را کسب نمایند، عنوان معادل از 

مدرک تحصیلی آنان حذف و مجاز به ادامه تحصیل خواهند بود.
١-٤- بر اساس مصوبه جلسه ٥٤٨ مورخ ١٣٨٣/٧/٢٨ شورای عالی انقالب فرهنگی در مورد مدارک 
تحصیلی صادر شده توسط مرکز مدیریت حوزههای علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان و یا اصفهان، 
فضال و طالب حوزههای علمیه که بر اساس مدرک صادر شده توسط مراکز فوق دوره سطح ٢ را گذراندهاند و 
یا تا تاریخ ١٤٠٠/٧/٣٠ فارغالتحصیل میشوند، منحصراً مجاز بودهاند در هر یك از کدرشتههای امتحانی گروه 
علوم انسانی ثبتنام و در آزمون آن شرکت نمایند و در صورت پذیرفتهشدن مشروط به گذراندن دروس 
پیشنیاز به تشخیص گروه آموزشی ادامه تحصیل دهند. بدیهی است این دسته از متقاضیان باید تصویر مدرک 
فراغت از تحصیل خود را که توسط مرکز مدیریت حوزههای علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان و یا 

اصفهان صادر گردیده است در اختیار داشته باشند.
١-٥- بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیالت تکمیلی 
مورخ ١٣٩٥/١٠/١٨، دانشجویان دوره روزانه در حال تحصیل در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته 
(به استثنای پذیرفته شدگان دورههای روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ١٣٩٩ که حق شرکت در 
آزمون کارشناسی ارشد سال ١٤٠٠ را نداشتند)، در صورت تمایل به ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی 
ارشد ناپیوسته سال ١٤٠٠ و در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در 
آزمون (شماره یك) میبایست تا پایان مهلت مقرر ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ١٤٠٠، 
(تاریخ ١٤۰۰/٢/٢۵) از تحصیل انصراف قطعی حاصل مینمودند. بدیهی است در صورت عدم انصراف قطعی 
از تحصیل دانشجویان پذیرفته شده در زمان مقرر، در صورت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 

١٤٠٠، قبولی آنان در آزمون لغو و هیچگونه اقدامی نسبت به درخواست آنان امکانپذیر نخواهدبود. 
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تبصره:
 با توجه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٧٢٦ مورخ ١٣٩٩/٥/٢٨ دانشجویان شاغل به 
تحصیل در دورههای غیر روزانه (شهریه پرداز) از قبیل دورههای شبانه، مجازی و پردیس خودگردان دانشگاهها، 
دانشگاه پیامنور، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسالمی در مقطع 
کارشناسی ارشد ناپیوسته (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای برادران) میتوانند بدون انصراف از تحصیل 
در آزمون کارشناسی ارشد سال ١٤٠٠ ثبتنام و شرکت نمایند. بدیهی است این افراد پس از اعالم نتایج نهایی 

در صورت قبولی باید انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه جدید محل تحصیل ارائه دهند.
١-٧- دانشجویان سال آخر و دانش آموختگان مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته که از تاریخ ٨٦/٦/٣١ 
به بعد فارغ التحصیل شدهاند در صورتیکه معدل مدرک کارشناسی آنان کمتر از ١٢ بودهاست حق ثبت نام و 

شرکت در این آزمون را نداشتهاند.
٢ـ اصل شناسنامه و کارت ملی. 

٣ـ شش قطعه عکس تمام رخ ٣٤ تهیه شده در سال جاری. 
٤- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحه ١٩ 
دفترچه راهنمای شماره یك آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ١٤٠٠ مشخص کند (برای 

برادران). 
٥ـ حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت. 

٦ـ سهمیه رزمندگان و ایثارگران: 
متقاضیانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان و یا ایثارگران پذیرفته شدهاند در زمان ثبتنام نیازی به ارائه 
تائیدیه سهمیه ثبت نامی از سوی ارگان ذیربط ندارند و مالک تائید سهمیه آنان همان عنوان سهمیه درج 

شده در فایل قبولی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی میباشد.
تبصره: چنانچه سهمیه پذیرفته شدهای از سوی ارگان ذیربط مورد تایید قرار نگیرد مراتب از سوی این سازمان 
تا قبل از شروع نیم سال دوم سال تحصیلی جاری برای جلوگیری و ممانعت از ادامه تحصیل این دسته از 

پذیرفته شدگان به اطالع آن موسسه آموزش عالی خواهد رسید.
٧ـ اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی (لیسانس) برای 
آن دسته از متقاضیانی که با توجه به مفاد آییننامه ادامه تحصیل فارغالتحصیالن رتبه اول دوره کارشناسی 
مصوب جلسه ١٣٩٣/٤/٢٥ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری با امتیاز رتبه 

اول پذیرفته شدهاند (مطابق فرم شماره ١ پیوست). 
٨- اصل موافقتنامه کتبی و بدون قیدشرط برای فارغالتحصیالن رشتههای دبیری از اداره آموزش و پرورش 

شهرستان محل تعهد و خدمت خویش.
ج ـ موارد و مداركي كه الزم است به دقت بررسي و در موعد مقرر اقدام شود: 

نظر به اینکه ثبتنام از متقاضیان شرکت در این آزمون و همچنین انجام سایر مراحل آن به صورت اینترنتی 
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بوده و از آنان مدرکی دریافت نشده و صرفاً براساس خوداظهاری، ثبتنام صورت گرفته است، لذا مقرر فرمایند 
به هنگام ثبتنام از متقاضیان مذکور که اکنون به عنوان پذیرفته شده به آن مؤسسه آموزش عالی معرفی 
شدهاند، موارد ذیل یکایك توسط کارشناس مربوط مورد بررسی قرار گرفته تا اختالفی بین اطالعات 
قبولشدگان مندرج در فایل اطالعات (که از طریق پورتال این سازمان دریافت شده) با اطالعات و مدارکی که 
از پذیرفتهشدگان اخذ میشود (مخصوصاً معدل و عكس ارائه شده توسط پذیرفته شده با اطالعات 
موجود در فایل) وجود نداشته باشد. الزم است معدل ارائه شده با معدل مندرج در فایل اطالعات و همچنین 
عکس ارائه شده با قیافه وی و عکس موجود در فایل اطالعات و یا با عکس روی فرم مشخصات قبولی 
یکسان باشد و اختالفی بین آنان وجود نداشته باشد. در صورت مغایرت، براي انعكاس مراتب بر اساس 
توضیحات ذیل به موقع اقدام مقتضی معمول شود. بدیهی است چنانچه هرگونه مشكلی در این 
رابطه در اثر قصور کارشناسان آن مؤسسه آموزش عالی حاصل گردد، مسئولیت آن متوجه موسسه 

آموزش عالی مربوط خواهد بود. 
تبصره: فرم مشخصات قبولی پذیرفتهشدگان که حاوی اطالعات مربوط به مشخصات آزمونی و عکس 
آنها بوده و به صورت فایل PDF (قابل پرینت) از طریق پورتال این سازمان در اختیار دانشگاهها قرار میگیرد.
١- مدرک کارشناسی و یا گواهی اشتغال به تحصیل سال آخر پذیرفته شده مورد تأیید وزارت علوم، 

تحقیقات و فنّاوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقالب فرهنگی باشد. 
٢- فارغالتحصیالن دورههای کارشناسی مورد تأیید (بدون توجه به نوع مدرک تحصیلی) میتوانستهاند در 
آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته رشتههای گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، 
کشاورزی، هنر و دامپزشکی ثبتنام و شرکت نمایند. تحصیل در دوره کارشناسی ارشد منوط به قبولی در 
امتحانات ورودی و گذارندن دروس پیشنیاز به تشخیص گروه آموزشی مربوط بوده که هزینه دروس پیشنیاز 

نیز توسط دانشجو پرداخت میشود. 
تبصره: پذیرفتهشدگان کدرشتههای امتحانی ١١٠٣ (سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی) و 
١١٤٨ (رشته مدیریت امور شهری) میبایست واجد شرایط اعالم شده در دفترچه راهنمای (شماره ١) شرکت 
در آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ١٤٠٠ بوده باشند و در غیر این صورت میبایست 
از ثبتنام آن دسته از متقاضیانی که شرایط مربوط را دارا نمیباشند، ممانعت بعمل آمده و فهرست آنان با 

درج علت، حداکثر تا تاریخ ١٤٠٠/٩/١٠ به این سازمان اعالم شود.    
٣- پذیرفته شدگانی که پذیرش کدرشته محل قبولی آنها برای نیمسال اول سال تحصیلی ١٤٠١-١٤٠٠ 
باشد ضرورت دارد حداکثر تا تاریخ ١٤٠٠/٧/٣٠ نسبت به اخذ مدرک کارشناسی خود اقدام نمایند. ضمنًا آن 
دسته از پذیرفته شدگانی که پذیرش کدرشته محل قبولی آنها برای نیمسال دوم سال تحصیلی ١٤٠١-١٤٠٠ 
(بهمنماه) باشد میتوانند مدرک کارشناسی خود را حداکثر تا تاریخ ١٤٠٠/١١/٣٠ ارائه نمایند و در غیر این 

صورت از آنان ثبتنام به عمل نخواهد آمد و ضمن لغو شدن قبولی آنان طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
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١-٣- آن دسته از پذیرفتهشدگان نیم سال اول که همه واحدهای درسی آنان تا ١٤٠٠/٧/٣٠ با موفقیت به 
اتمام برسد ولی زمان اعالم فراغت از تحصیل آنان به هر علت (به شرطی که برای نیمسال اول سال تحصیلی 
١٤٠١-١٤٠٠ واحدی اخذ نکرده باشند و یا واحد درسی اخذ شده آنان به صورت معرفی به استاد باشد) تا تاریخ 

١٤٠٠/٩/٣٠ باشد، میتوانند با ارائه گواهی مربوط به موسسه محل قبولی مراجعه نمایند.
تبصره: براساس تصمیم جلسه مورخ ١٤٠٠/٦/٢٣ شورای بررسی موارد خاص این سازمان، ثبتنام پذیرفتهشدگان 
رشتههای دورههای غیرروزانه (اعم از نوبت دوم، پردیس خوگردان، غیرانتفاعی، مجازی، پیام نور و دانشگاه آزاد 
اسالمی) که پذیرش رشته قبولی آنها مربوط به نیمسال اول بوده ولی موفق به دریافت مدرک کارشناسی خود تا 
تاریخ ١٤٠٠/٧/٣٠ نمیشوند، در صورتی که امکان شروع کالس برای آنها از نیمسال دوم سال تحصیلی جاری 
در دانشگاه یا موسسه محل قبولی میسر باشد و این افراد تا تاریخ ١٤٠٠/١١/٣٠ موفق به اخذ مدرک کارشناسی 

شوند، از نیمسال دوم بالمانع خواهد بود.
٢-٣-آن دسته از پذیرفتهشدگان نیم سال دوم (بهمن ماه سال ١٤٠٠) که همه واحدهای درسی آنان تا 
١٤٠٠/١١/٣٠ با موفقیت به اتمام برسد ولی زمان اعالم فراغت از تحصیل آنان به هر علت (به شرطی که برای 
نیمسال دوم سال تحصیلی ١٤٠١-١٤٠٠ واحدی اخذ نکرده باشند و یا واحد درسی اخذ شده آنان به صورت 
معرفی به استاد باشد) تا تاریخ ١٤٠٠/١٢/٢٠ باشد، میتوانند با ارائه گواهی مربوط به موسسه محل قبولی مراجعه 

نمایند.
٣-٣-از پذیرفتهشدگان مشمول بند ٣-١ که به هنگام ثبتنام در آن موسسه قادر به ارائه مدرک 
فارغالتحصیلی خود در دوره کارشناسی نمیباشند، به طور مشروط و با اخذ فرم تعهد (نمونه فرم شماره ٣ 
پیوست این دستورالعمل)، ثبتنام بعمل آید. بدیهی است این دسته از پذیرفتهشدگان الزم است تا تاریخ 
١٤٠٠/٩/٣٠ گواهی مبنی بر فارغالتحصیل شدن تا تاریخ ١٤٠٠/٧/٣٠ و یا اتمام همه واحدهای درسی تا تاریخ 
مقرر و فارغالتحصیل شدن تا تاریخ ١٤٠٠/٩/٣٠ را ارائه نمایند، در غیراین صورت قبولی آنان باطل گردد و 
فهرست آنان به این سازمان ارسال شود. بدیهی است در صورت عدم رعایت این موضوع و ادامه تحصیل 

این افراد، تمامی تبعات آن متوجه دانشگاه مربوط خواهد بود.
٤- معدل کارشناسی (لیسانس) و یا موسسه محل اخذ مدرک کارشناسی پذیرفتهشدگان در فایل 
اطالعات باید با معدل مندرج در مدرک کارشناسی (لیسانس) و نام موسسه محل اخذ مدرک تحصیلی دوره 
کارشناسی آنان (با در نظر گرفتن تبصرههای ١، ٢ و بند استثناء ذیل) یکسان باشد، در صورت مشاهده مغایرت 
(چنانچه معدل مندرج در مدرک متقاضی کمتر از معدل ثبت شده در فایل اطالعات میباشد و یا نام موسسه 
محل اخذ مدرک کارشناسی فرد و یا افراد) با اخذ مدارک الزم (مطابق بند الف این دستورالعمل) از آنها ثبت 
نام موقت و مشروط بعمل آمده و فهرست اسامی این افراد مطابق مفاد دستورالعمل تایید معدل، از طریق 
پورتال اینترنتی این سازمان به نشانی /http://group.sanjesh.org/universityportal (همان 
پورتال اعالم ظرفیت) از تاریخ ١٤٠٠/٨/١٥ لغایت ١٤٠٠/٨/٣٠، مطابق دستورالعمل مندرج در این پورتال 
گزارش شود. بدیهی است، پس از بررسی حداکثر تا تاریخ ١٤٠٠/٩/١٥وضعیت افردی که بعنوان مغایرت باقی 
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مانده اند، برای ادامه تحصیل و یا لغو قبولی، به آن موسسه از طریق مکاتبه اعالم خواهد شد. 
٤-١- در پورتال مغایرت معدل امکانی پیش بینی شده که بعد از درج معدل جدید متقاضی توسط کاربر، 
وضعیت علمی وی توسط سیستم بررسی و نتیجه (بالمانع بودن ادامه تحصیل و یا مردودی متقاضی) در پورتال 

مشخص میشود.
٢-٤- با توجه به اهمیت موضوع بررسی معدل اظهار شده توسط متقاضیان با معدل مندرج در مستندات 
ارائه شده از سوی آنها، که مورد تایید دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی میباشد، پورتال معدل 
پذیرفتهشدگان به منظور تایید و یا عدم تایید معدل (مغایرت معدل) راهاندازی شده که ضرورت دارد همه 
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از طریق این پورتال نسبت به تایید و یا عدم تایید و اعالم مغایرت معدل 
همه پذیرفته شدگان خود اقدام نمایند. دستورالعمل نحوه کار نیز در همان پورتال در اختیار دانشگاهها و موسسات 

آموزش عالی قرار خواهد گرفت.
٣-٤- دستور اکید صادر فرمایید تا از ارجاع متقاضیانی که دارای مغایرت معدل خواهند بود به این سازمان 
جدًا خودداری نمایند و الزم است متقاضیان نتیجه مغایرت معدل خود را از کارشناس ثبتنام در همان موسسه 

پیگیری نماید.  
٤-٤- معدل کارشناسی (لیسانس) پذیرفتهشدگان در فایل اطالعات که در سنوات قبل فارغالتحصیل 
شدهاند، باید با معدل مندرج در مدرک کارشناسی (لیسانس) آنان یکسان باشد. در صورت مغایرت (چنانچه 
معدل مندرج در مدرک متقاضی کمتر از معدل ثبت شده در فایل اطالعات میباشد) وضعیت آنها در پورتال 
معدل به این سازمان گزارش شود. توجه: معدل برخی از فارغالتحصیالن در سنوات گذشته بر مبنای ٠ تا ٤ 

بوده است که در فایل اطالعات نیز به همین صورت درج شده است.
٤-۵- آن دسته از پذیرفتهشدگانی که در زمان اعالم نتایج اولیه و تکمیل فرم انتخاب رشتههای تحصیلی 
اینترنتی (مورخ ١٤٠٠/٦/١٠  لغایت ١٤٠٠/٦/١٣) دانشجوی سال آخر بودهاند و حداکثر تا تاریخ ١٤٠٠/٧/٣٠ 
فارغالتحصیل میشوند، دانشجوی سال آخر شناخته شده و الزم است میانگین کل واحدهاي گذرانده آنان 
براساس ۰ تا ٢۰ تا تاریخ ۹۹/١١/٣۰ با معدل ثبت شده در فایل اطالعات یكسان باشد، در صورت 
مغایرت (در صورتی که معدل مندرج در مدرک متقاضی کمتر از معدل ثبت شده در فایل اطالعات میباشد) 

از آنان ثبتنام موقت و مشروط بعمل آمده و وضعیت آنها در پورتال معدل به این سازمان گزارش شود. 
تبصره: در صورتیکه معدل فارغالتحصیلی متقاضیانی که تاریخ فراغت از تحصیل آنان ١٤٠٠/٤/٣١ باشد، 
با معدل ثبت شده در فایل اطالعات یکسان باشد این دسته از افراد شامل مغایرت معدل نمیباشند و ادامه 

تحصیل آنان در صورت دارا بودن سایر شرایط و ضوابط از نظر این سازمان بالمانع می باشد.
استثناء: برای آن دسته از متقاضیانی که دانشجوی سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در این آزمون 
شرکت نمودهاند، معدل فارغ التحصیلی اعالم شده از سوی موسسه آموزشعالی محل فارغالتحصیلی دوره 

کارشناسی آنان، لحاظ گردیده است. 
٤-۶- از پذیرفتهشدگان مشمول بند ٥-٤- که بهنگام ثبتنام قادر به ارائه گواهی معدل واحدهای گذرانده 
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شده نمیباشند، به طور مشروط با اخذ تعهد، ثبتنام به عمل آید. بدیهی است افراد مذکور باید قبل از 
تاریخ ١٤۰۰/٨/٣۰ مدرک مربوط را ارائه نمایند، در غیر این صورت ثبتنام آنان لغو و از ادامه تحصیل 

ایشان ممانعت به عمل آید و اسامی آنها به این سازمان ارسال شود.
٤-٧- برای آن دسته از پذیرفتهشدگانی که با مدرک دوره کارشناسی ناپیوسته در این آزمون شرکت 
نمودهاند (دورههای کاردانی به کارشناسی)، معدل دوره کاردانی آنان نیز در فایل اطالعات ارسالی درج شده 
است که الزم است معدل هر دو مقطع آنان با معدلهای مندرج در فایل اطالعات یکسان باشد و در صورت 
مغایرت (چنانچه معدل مندرج در مدرک متقاضی کمتر از معدل ثبت شده در فایل اطالعات میباشد) با اخذ 

مدارک الزم از آنان ثبتنام موقت و مشروط شده و مطابق بند ٤ فوق با آنان رفتار شود.
٤-٨-پذیرفتهشدگانی که دارای مدرک کارشناسی علوم قرآن و حدیث صادره از وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری میباشند باید گواهی معدل کارشناسی خود را که دارای امضا و مُهر معاونت فنی و آماری سازمان 

سنجش آموزش کشور میباشد، در زمان ثبتنام به دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند.
یادآوري مهم: معدل موثر در گزینش علمی که در فایل اطالعات وجود دارد، فقط برای اطالع میباشد و برای 

بررسی الزم است معدل لیسانس و یا معدل فوقدیپلم پذیرفتهشدگان مدنظر قرار گرفته شود.
۵- الزم است عکس ارائه شده توسط پذیرفته شدگان با چهره وی و عکس موجود در فایل اطالعات و یا 
عکس روی فرم اطالعات قبولی پذیرفتهشدگان تطبیق شود و در صورت مشاهده مغایرت، از متقاضی به صورت 
مشروط ثبتنام بعمل آمده و نتیجه فوراً به صورت محرمانه به همراه فرم تکمیل شده شماره ٥ (حاوی نمونه 
دستخط و امضاء و اثر انگشت دانشجو پیوست این دستورالعمل) و همچنین یك قطعه عکس و تصویر شناسنامه 
و کارت ملی فرد به این سازمان گزارش شود. ضمناً در صورتیکه در این زمینه هیچگونه مغایرتی هم وجود 

نداشت نیز مراتب حداکثر تا تاریخ ١٤٠٠/٩/١٥ کتباً اعالم شود.
۶- پذیرفتهشدگان مرد باید از لحاظ خدمت وظیفه عمومی با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج 
در صفحات ١٩ و ٢٠ دفترچه راهنمای شماره یك آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
١٤٠٠ یکی از شرایط ذکر شده را از لحاظ وضعیت مشمولیت و مقررات وظیفه عمومی دارا باشند، در غیر 

اینصورت مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود.
توجه: در مواردي که ادارات آموزش مشكلی در رابطه با مقررات وظیفه عمومی مشاهده 
مینمایند، براي تعیین تكلیف میتوانند با سازمان وظیفه عمومی نیروي انتظامی مكاتبه نمایند. 
الزم به یادآوري است باید از ثبتنام کسانی که با توجه به اعالم سازمان وظیفه عمومی نیروي 

انتظامی در تاریخ مقرر براي اعزام به خدمت حاضر نشدهاند و غیبت نمودهاند، ممانعت بعمل آید.
٧- پذیرفته شدگانی که با استفاده از امتیاز رتبه اولی پذیرفته شدهاند باید معرفی نامه رسمی مربوط را 
مطابق ردیف ٧ از بند «ب» این دستورالعمل ارائه نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذکور قبل 
از شروع نیمسال دوم سال تحصیلی جاری و اخذ واحد، قبولی آنان باطل تلقی و فهرست این قبیل افراد تا قبل 
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از شروع نیمسال دوم سال تحصیلی جاری و اخذ واحد به این سازمان ارسال شود. الزم به توضیح است فهرست 
پذیرفته شدگانی که با امتیاز رتبه اولی پذیرفته شدهاند با ذکر رتبه اول در فایل اطالعات مشخص شدهاند.

٨- برخورداری از توانایی جسمی الزم متناسب با رشته قبولی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
د) شرایط و ضوابط ثبت نام اتباع خارجي:

ضوابط پذیرفتهشدگان اتباع خارجی در صفحات ٢١ و ٢٢ دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون 
ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ١٤٠٠ (دفترچه شماره ١) درج گردیده و الزم است دانشگاهها 

و مؤسسات آموزش عالی، در زمان ثبتنام از پذیرفتهشدگان دقت الزم مبذول فرمایند.
رشتههاي ممنوعه براي متقاضیان اتباع غیرایرانی

 پذیرش اتباع غیرایرانی در رشتههایی که منجر به ایجاد تعهدات استخدامی برای جمهوری اسالمی ایران 
نماید و همچنین رشتههای تحصیلی: فیزیك اتمی، فیزیك هستهای، فیزیك مولکولی (پالسما)، فیزیك ذرات 
بنیادی، مهندسی پالسما، مهندسی ایمنی (گرایش بازرسی فنی و حفاظت هواپیما)، مهندسی تعمیر و نگهداری 
(هلیکوپتر و هواپیما)، مهندسی هوا و فضا، مهندسی هوانوردی (خلبانی، ناوبری هواپیما،تعمیر و نگهداری 
هواپیما، خلبانی هلیکوپتر و مراقبت پرواز)، علوم نظامی، الکترونیك هواپیمایی، تعمیر و نگهداری هواپیما، 
مخابرات هواپیما، مراقبت پرواز، فناوری اطالعاتIT  (گرایش مخابرات امن)، مهندسی فناوری ماهواره و 

مهندسی کامپیوتر (گرایش رایانش امن) ممنوع میباشد.
مناطق ممنوعه براي انتخاب محل تحصیل اتباع غیرایرانی

 هر یك از اتباع غیرایرانی که متقاضی شرکت در آزمونهای سراسری میباشند، منحصراً میبایست واجد 
شرایط و ضوابط اعالم شده در دفترچههای راهنمای هر یك از آزمونهای ذیربط باشند و در زمان انتخاب رشته، 
محل تحصیل خود را با توجه به شرایط و ضوابط مربوط انتخاب نموده باشند. شایان ذکر است اتباع غیرایرانی 
مقیم، مجاز به انتخاب رشته در مناطق ممنوعه نمیباشند؛ بدیهیاست در صورت پذیرش و اعالم قبولی 
متقاضیان غیرایرانی در رشتهها و مناطق ممنوعه، پذیرش آنان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی آن 
مناطق، «باطل» تلقی گردیده و امکان بررسی جهت رشتههای مناطق مجاز به هیچ عنوان مقدور نمیباشد و 

از ثبتنام آنان ممانعت بعمل میآید.
تبصره : آن دسته از اتباع غیرایرانی که دارای "دفترچه مخصوص مدرک اقامت ویژه" صادره از سوی 
پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی میباشند، محدودیتی برای تردد و یا سکونت در 

هیچیك از شهرها و یا مناطق کشور را ندارند.
ضمناً جدول مناطق ممنوعه براي تردد و اقامت اتباع غیرایرانی ضمیمه میباشد(فرم شماره ۶).

هـ - كدهاي تعهد گزینش:
١- پذیرفتهشدگانی که در فایل اطالعات، کد تعهد صالحیت عمومی آنان عدد ١ است صالحیت عمومی 

آنان توسط هیات مرکزی گزینش دانشجو مورد تایید قرار گرفته و قبولی آنان قطعی میباشد.
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١٤٠٠/٠٧/٢٧

٥٨٨٠٦
دارد

تاریخ:
شماره:
پیوست:

٢ - پذیرفتهشدگان که در فایل اطالعات، کد تعهد صالحیت عمومی آنان عدد ٢ میباشد، صالحیت عمومی 
آنان توسط هیات مرکزی گزینش به صورت قبول مشروط و با اخذ تعهد اعالم شده است و الزم است نسبت 

به تکمیل فرم تعهد در کمیته انضباطی دانشگاه اقدام نمایند. در غیراینصورت قبولی آنها باطل خواهد بود.
دستورالعمل ثبت نام از دانشجویان قبول مشروط و با اخذ تعهد:

به منظور وحدت رویه و جلوگیری از مشکالت بعدی الزم است که نسبت به رعایت نحوه ثبتنام و ادامه 
تحصیل پذیرفته شدگانی که با کد «٢» مشخص شدهاند با توجه به شرح ذیل اقدام شود. شایان ذکر است که 
ثبت نام و ادامه تحصیل این دسته از پذیرفته شدگان صرفاً منوط به سپردن تعهد در کمیته انضباطی دانشگاه 

است و در غیر اینصورت دانشگاهها مجاز به ثبت نام از آنان نمیباشند.
 ١-دانشجویانی که با کد «٢» به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی معرفی شدهاند، صالحیت عمومی آنها 
از طرف هیأت مرکزی گزینش دانشجو بصورت «قبول مشروط و با اخذ تعهد » مورد تأیید قرار گرفتهاست، لذا 

ادامه تحصیل این گروه از دانشجویان منوط به سپردن تعهد در کمیته انضباطی دانشگاه ذیربط است.
٢- اداره آموزش دانشگاه باید نخست این گروه از دانشجویان را برای سپردن تعهد به کمیته انضباطی 

معرفی نماید تا در کمیته مذکور فرم تعهد را تکمیل نمایند.
    ٣- پس از تکمیل فرم توسط دانشجو، کمیته انضباطی دانشگاه ضمن تأیید مراتب، باید فرم تعهد را به 

عنوان مجوز ثبتنام به اداره آموزش دانشگاه ارسال دارد.
    ٤- اداره آموزش پس از وصول تعهد مذکور مجاز است که از دانشجو ثبتنام بعمل آورد.

    ٥- انجام ثبتنام قبل از اخذ تعهد ممنوع است.
    ٦- اداره کل آموزش دانشگاه باید پس از انجام ثبتنام، نســخهای از فرم تعهد را برای درج در پرونده 

دانشــجو به دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش دانشجو این سازمان ارسال دارد.
   ٧- چنانچه دانشجویانی به موضوع تعهد معترض باشند، باید پس از سپردن تعهد و انجام ثبتنام، اعتراض 
خود را به هیأت مرکزی گزینش دانشجو ارسال دارند تا پرونده صالحیت عمومی آنان مجدداً مورد بررسی قرار 

گیرد.
ضمناً فرم تعهد نامه در انتهاي دستورالعمل به ضمیمه میباشد.

و- بررسي مغایرت در مشخصات شناسنامهاي و مدارک تحصیلي پذیرفتهشدگان:
١- خواهشمنداست مقررنمایند در صورتی که مشخصات شناسنامهای مندرج در لیست یا اطالعات ارسالی 
پذیرفتهشدگان با اصل شناسنامه پذیرفته شده مغایرت داشته باشد (با توجه به جدول و بندهای ذیل)، از آنان 
ثبتنام بعمل آید و همه موارد کتباً حداکثر تا تاریخ ١٤٠٠/٩/١٥ به تفکیك موضوع و به صورت یکجا برحسب 

مورد به این سازمان گزارش شود.
٢- موارد مشروحه ذیل به عنوان مغایرت در مشخصات شناسنامهای با مندرجات لیست و یا مدارک ارسالی 
محسوب نمیگردد. لذا الزم است که موارد ذیل رأساً از سوی آن مؤسسه آموزش عالی در لیست و مدارک 

ارسالی تصحیح شود.
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١٤٠٠/٠٧/٢٧

٥٨٨٠٦
دارد

تاریخ:
شماره:
پیوست:

مواردمندرج درلیست موارد مندرج در شناسنامه و یا مدارک ارائه شده
اسما همزه در آخر اسامی پذیرفتهشدگان مثل اسماء
ازیتا مد در اسامی پذیرفتهشدگان مثل آزیتا
٢ کلمه موالید در شماره شناسنامه مثل ٢ موالید

٥٥٧٩١٨٥٩ صفر (سمت چپ قبل از عدد) در کد ملی و یا شماره شناسنامه و یا خط 
فاصله بین اعداد ( ٩-٥٧٩١٨٥-٠٠٥)

محمد عالمت تشدید «   » در اسامی پذیرفتهشدگان مثل محمّد
------------- نام پدر (در صورتی که مشخصات سجلی و چهره مطابقت داشته باشد)

ز- تذكرات مهم:
همه ادارات آموزش الزم است با رعایت ضوابط نسبت به ثبتنام و ترخیص از خدمت پذیرفتهشدگان اقدام 

نمایند.
توجه: نظر به این که سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی برای ترخیص آن دسته از پذیرفتهشدگانی که 
در فرجه یکساله و بعد از برگزاری آزمون به خدمت اعزام شدهاند، نیاز به تاریخ برگزاری آزمون رشته متقاضی 
دارند، لذا مقرر فرمایند در مکاتباتی که با سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی صورت میگیرد، ضمن درج 
جمله آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ١٤٠٠، نام رشته امتحانی و تاریخ برگزاری آزمون 
(آزمون همه کدرشتههای امتحانی در روزهای ٦، ٧ و ٨ مرداد ماه ١٤٠٠ برگزار شده است) متقاضی مورد نظر 

را نیز به سازمان وظیفه عمومی اعالم فرمایند.
ح- تعهداتي كه از پذیرفتهشدگان الزم است اخذ شود

همه پذیرفتهشدگان (به غیر از پذیرفتهشدگان کدرشته محلهای تحصیلی غیرانتفاعی، نوبت دوم (شبانه)، 
پیامنور، مجازی و یا پردیس خودگردان که از آنان شهریه اخذ میشود) الزم است برگ تقاضانامه برای 
بهرهمندی از مزایای آموزش رایگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور را تکمیل نمایند. (فرم شماره 

٤ پیوست)
تبصره - پذیرفته شدگان بورسیه وزارتخانهها یا سازمانها الزم است طبق ضوابط نسبت به انعقاد قرارداد 

با وزارت یا سازمان ذیربط اقدام نمایند.
ط-اعالم وضعیت ثبتنام شدگان در دانشگاهها به این سازمان

براساس مصوبه جلسه مورخ ۹٨/٤/٢۹ شوراي معاونان وزارت عتف درخصوص اعالم وضعیت 
ثبتنام شدگان قطعی به این سازمان، الزم است دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نسبت به 
اجراي موارد ذیل در پورتال بین دانشگاهی حداکثر تا تاریخ ١٤۰۰/٨/٢۵ اقدام الزم را بعمل آورند.



11

١٤٠٠/٠٧/٢٧

٥٨٨٠٦
دارد

تاریخ:
شماره:
پیوست:

١- دانشگاه باید از سیستم ثبت نامی خود از ثبت نام شدگان قطعی فایلی با ساختار ذیل استخراج و در 
پورتال سازمان سنجش بارگذاری نماید.

١-١-  شماره پرونده اختصاص یافته توسط این سازمان.
١-٢- شماره داوطلبی اختصاص یافته توسط این سازمان

١-٣- شماره دانشجویی تخصیص یافته به متقاضی توسط دانشگاه
١-٤- کد رشته محل قبولی متقاضی که در آن رشته در دانشگاه ثبت نام نموده است

٢- پس از بارگذاری فایل، اطالعات متقاضیان در پورتال نمایش داده می شود و امکان جستجوی اطالعات 
متقاضیان برای کاربران میسر می باشد. 

٣- در پورتال امکان ثبت موردی اطالعات متقاضیانی که به هر دلیل در فایل بارگذاری شده وجود نداشته 
و یا احتمال اضافه شدن بصورت موردی باشد (مواردی که بصورت نامههای معرفی جداگانه به 

دانشگاهها ارسال میشود) پیشبینی شده است.
٤- در پورتال امکان بارگذاری اطالعات متقاضیان در چند مرحله وجود دارد.

٥- امکان حذف اطالعات قبولی متقاضیان به هر دلیل (انصراف بعد از ثبتنام، مغایرت و ...) در پورتال 
پیشبینی شده است.

ي- ضمائم
به استحضار میرساند فایل اطالعات پذیرفتهشدگان به همراه همه موارد ذیل از طریق پورتال این سازمان 
قابل بهرهبرداری میباشد. ضمناً مقرر فرمایند اطالعات مذکور فوراً از روی پورتال سازمان دریافت و در محل 
دیگری ذخیره شود، بدیهی است در غیراینصورت، پس از حذف این فایلها از پورتال به هیچوجه بصورت جداگانه 

به دانشگاهها ارسال نخواهد شد.
١- فایل اسامی پذیرفتهشدگان و راهنمای ساختار اطالعات این فایل. 

٢- فایل فرم اطالعات قبولی پذیرفتهشدگان. (متعاقباً بارگذاری خواهد شد)
٣- فایل نمونه فرم مخصوص گواهی برای پذیرفتهشدگانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی 

(لیسانس) نمیباشند (فرم شماره ٢).
٤- فایل نمونه فرم تقاضانامه برای بهرهمندی از مزایای آموزش رایگان (فرم شماره ٤).

٥- فایل نمونه فرم اخذ تعهد از پذیرفتهشدگانی که در تاریخ ١٤٠٠/٧/٣٠ فارغالتحصیل خواهند شد و قادر 
به ارائه گواهی مذکور به هنگام ثبتنام نمیباشند (فرم شماره ٣).

٦- فایل نمونه فرم تایید فارغالتحصیالن رتبه اول مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات (فرم شماره ١).
    ٧- فایل فرم مغایرت عکس متقاضی با چهره عکس الصاق شده بر روی فرم اطالعات قبولی (فرم شماره ٥). 

    ٨- رشته ها و مناطق ممنوعه برای تحصیل اتباع خارجی (فرم شماره ٦). 
    ٩- فرم تعهد نامه برای پذیرفته شدگانی که قبولی آنان از سوی هیات مرکزی گزینش دانشجو به صورت 

قبول مشروط و با اخذ تعهد اعالم شده است.
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١٤٠٠/٠٧/٢٧

٥٨٨٠٦
دارد

تاریخ:
شماره:
پیوست:

یادآوري
١- رعایت مفاد این دستورالعمل ثبتنامی به هنگام ثبتنام از پذیرفتهشدگان از حساسیت خاصی برخوردار 
میباشد، لذا خواهشمند است مقرر فرمایند نکات ذیل را مد نظر بیشتری قرار داده تا قبل از شروع به تحصیل، 
وضعیت پرونده ثبتنامی پذیرفتهشدگان از هر جهت روشن و مدارک آنان تکمیل شده باشد تا شاهد نقص 
پرونده در مرحله تحصیل و یا تسویه حساب برای فراغت از تحصیل دانشجویان «از جمله کمبود مدارک 
ثبتنامی، داشتن مغایرت معدل، عکس و یا مطابق نبودن مشخصات دانشجو با لیست قبولشدگان» نباشیم. 
بدیهی است هر گونه قصور و تأخیر در گزارش موارد مربوط، به این سازمان غیرقابل قبول بوده و مسئولیت 
پاسخگویی و هرگونه تبعات ناشی از آن مستقیماً متوجه دانشگاه محل قبولی میباشد. بخصوص در موارد ذیل:
٢- کنترل، بررسی و مطابقت در مدارکی که از سوی پذیرفتهشدگان ارائه میشود با اطالعاتی که از سوی 
این سازمان از طریق پورتال ارسال میشود از جمله مدارک تحصیلی، عکس با چهره متقاضی و به ویژه معدل 
فارغالتحصیلی و یا میانگین واحدهای گذرانده شده تا تاریخ ٩٩/١١/٣٠ برای دانشجویان سال آخر دوره 

کارشناسی. 
٣- ثبت نام موقت و مشروط از پذیرفتهشدگانی که دارای مغایرت معدل میباشند (معدل مدرک ارائه شده 
کمتر از معدل مندرج در فایل ها و لیستها میباشد) و ارسال اطالعات مربوط بر طبق مفاد دستورالعمل 

ثبتنامی به این سازمان و پیگیری نتیجه آنها تا پایان آبان ماه. 
همه مغایرتهای مشاهده شده (موضوع بندهای «ج» و «و» این دستورالعمل) که مربوط به واحدها و مراکز 
دانشگاههای پیام نور و آزاد اسالمی میباشد، میبایست ابتدا به سازمان مرکزی این دانشگاهها ارسال شده، 
سپس با تجمیع این اطالعات و مغایرت ها بصورت یکجا و متمرکز از سوی این دانشگاهها تا تاریخهای تعیین 

شده به این سازمان اعالم شود.

رونوشت:
رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی برای استحضار و دستور اقدام الزم برای رعایت مفاد این دستورالعمل. -



 

 

 

 

 ،علوم وزارت به وابسته عالي آموزش دانشگاهها و موسسات كارشناسيدوره  اول رتبه التحصيالنتاييد فارغ فرم

نامه پذيرش آيين»مفاد  ارشد در اجراي كارشناسي در مقطع تحصيل ادامه براي آنان منظور معرفي به و فناوري تحقيقات

 5/5/1393 مورخ 77897/21به شماره هاي كارشناسي)پيوسته و ناپيوسته( با آزمون استعدادهاي درخشان در دوره

كارشناسي  مقطع ورودي در آزمون شده پذيرفته «شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري

 1400 سال ارشد ناپيوسته
 

 

  :  به

 

  از : 

 

 

  

 

 

   : شناسنامهمارهش به : متولد سال   آقاي/خانم شود كهمي گواهي وسيلهينبد      

              تاريخردنيمسال    واحددر      تعداد و با گذراندن گرديده تحصيل به مشغول   ر تاريخد

 اول با احراز رتبه عالي آموزش موسسه ( از اين)ليسانس كارشناسي در مقطع    تحصيلي در رشته

 .است شده التحصيلفارغ

 

 د. باشمي       20تا  0 بر مبناي نامبرده كل معدل

 

 است ديگريارزشو فاقد هرگونه صادر گرديده           آناطالعفقط برايفرماينذكراستبه الزم

 

 

  آموزشي امضاءومهرمعاون محل

 

 

 

 

 

 1 شماره فرم 

 دانشگاه

 عالي آموزش موسسه

 دانشگاه

 عالي آموزش موسسه

 اعشار   صحيح

 دانشگاه

 عالي آموزش موسسه

 بسمه تعالي
 تاريخ :

 شماره :



 

 مدرك اصل ارائه قادر به داليلي به كه شدگانيپذيرفتهبراي آندسته از و معدل نمونه فرم مدرك كارشناسي 

 1400سال  درآزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته باشند( نمي)ليسانس كارشناسي
 

 
 

 

دانشگاه / موسسه آموزش عالي :  به   

 

 از :  دانشگاه / موسسه آموزش عالي 
 

 

 تاريخ در      برادر /رساند خواهرمي اطالع به بدينوسيله

 زش عالي آمو موسسه اين از                                درمقطع      رشته در
 

 

 باشد.مي                                        معدل كل ليسانسو خواهدشد  /است شده فارغ التحصيل 
 

 

اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگي، يا وزارت علوم،  ذكر است به الزمضمنًا            

 آموزش موسسه آن اطالع فقط براي فرم اينفناوري و يا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي بوده و  تحقيقات و

 د .باشمي ديگري ارزش و فاقد هرگونه است صادر گرديده عالي

 

عالي آموزش موسسه امورآموزشي امضاء ومهر مسوول محل
  

 
التحصيل رتبه اول از سوي آن موسسه آموزش عالي به اين سازمان معرفي شده، همان معدل اي كه به عنوان فارغشدهمعدل پذيرفته  : استثناء

 . فراغت از تحصيل وي درج گردد
 
 

شگاهها -1  مهم :هاي تذكر سات و دان س صيليفارغ محل عالي آموزش مو سته آن التح صيل  كه شدگاني از پذيرفته د  فردمدرك فراغت از تح
شد الزم فاقد معدل ميمذكور  ست اين فرم نيز تكميل گردد. با سته آنبراي  -2ا كه در زمان اعالم نتايج اوليه و تكميل فرم  شدگاني از پذيرفته د

صي شته هاي تح شجوي( اين آزمون، 13/6/1400لغايت  10/6/1400لي اينترنتي )مورخ انتخاب ر شدهآخر  سال دان  تاريخ تاحداكثر و  شناخته 
شييدگاني كه پذيرفته -3دفترچه شييماره ير را تكميل و ارا ه نمايند.  78فرم مندرج در صييهحه  اسييتالزم د،نشييومي التحصيييلفارغ 30/7/1400

شناسي( ميفارغ سته )از مقطع كارداني به كار شناسي ناپيو شجوي سال آخر دوره كار صيل و يا دان شند و مدرك آنان نيز فاقد معدل ميالتح شد با با
سال آخر  شجويان  ضميمه اين برگه و يا دان صيل دوره كارداني خود را نيز به  ست مدرك فراغت از تح سي ناپيالزم ا شنا سته كار فرم مندرج در و

التحصييييل فارغ 31/4/1400ريخ افرادي كه تا تا -4و آنها را به دانشيييگاه محل قبولي ارا ه نمايند. را نموده دفترچه راهنماي ثبت نام  78صيييهحه 
التحصيييل نام در اين آزمون فارغ آن دسييته از داوبلباني كه در زمان ثبت -5 التحصيييلي خود را ارا ه نمايند.فارغ گواهي موقتبايسييت مياند شييده

سه محل قبولي در زمان ثبت نام اوليه و يا حداكثر تابوده س ساير مدارك ثبت نامي به مو صيل را به همراه  صل مدرك فراغت از تح ست ا  اند، الزم ا
چنانچه  -6. آنان نيز جلوگيري خواهد شد دوم سال تحصيلي جاري ارا ه نمايند. بديهي است در غيراينصورت از ادامه تحصيل قبل از شروع نيمسال

سته  سي پيو شنا سال آخر دوره كار شجويان  شده )معدل مندرج در اين فرم، يا فرم معدل دان سته و يا مدارك يا مغايرتي بين معدل پذيرفته  ناپيو
از پذيرفته داوبلب( و معدل ارا ه شده به اين سازمان كه در ابالعات پذيرفته شدگان موسسه محل قبولي نيز درج شده است، وجود داشته باشد، 

 نام به عمل خواهد آمد تا وضعيت وي بررسي شود.شده بطور موقت ثبت

 
 

 

 

 

     كارشناسي پيوسته           

 كارشناسي ناپيوسته           

 بسمه تعالي 

 تاريخ :

 شماره : 

اعشار      صحيح

 2فرم شماره
 



 

 

 

 
 

 

 آخر كه سال )دانشجويان كارشناسي آخر دوره ترم دانشجويان از تحصيل تعهد فراغت فرم

  ورودي آزمون در شده پذيرفته شوند(مي التحصيلفارغ 30/7/1400 تاريخ تا

 1400 سال ناپيوسته ارشد كارشناسي هايدوره
 
 
 

 رياست محترم 

 

 :از صادره  : شناسنامه شماره به : متولد سال    : اينجانب

 كارشناسي دوره ورودي آزمون            : در رشته شده پذيرفته   فرزند:

بطور  30/7/1400 و حداكثر تا تاريخ امآخر بوده سال دانشجوي دارد كهمي اعالم وسيله، بدين1400 سال ارشد ناپيوسته

كه مورد تاييد شوراي عالي انقالب خود را  از تحصيل فراغت گواهي كه نمايمشد و تعهد مي خواهم التحصيلفارغ كامل

 30/9/1400حداكثر تا باشد را آموزش پزشكي مي فناوري و يا وزارت بهداشت، درمان و فرهنگي، يا وزارت علوم، تحقيقات و

 . و رسيد اخذ نمايم تحويل عالي آموزش موسسه اين آموزش كل اداره اخذ و به التحصيليفارغمحل عالي آموزش از موسسه

 و واحد          تعداد به جمعاً 30/11/99تا  اينجانب دهـش دهـذرانـگ ايـداد واحدهـتع هـك مـايـنميـم المـاع اًـضمن     

 

     .باشدمي                             20تا  0مذكور برمبناي واحدهاي كل معدل  

 
  

 ،كه مورد تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگيخود را  از تحصيل فراغت گواهي 30/9/1400 تا تاريخ چنانچه است بديهي        

تا  شدن التحصيلبر فارغ مبني) ،درمان وآموزش پزشكي مي باشد ،فناوري و يا وزارت بهداشت تحقيقات و ،يا وزارت علوم

 تحويل عالي آموزش موسسه اين آموزش كل اداره به را (برگ در اين شده درج و معدل واحدها عداد كلو ت 30/7/1400

 .ارمند اعتراضي هيچگونهگردد و حق تلقي «يكن لم كان»اينجانب  ، قبوليننمايم
 
 

 : داوطلب خانوادگي و نام نام

 : تكميل تاريخ

 :امضاء محل

 

 

 

 

 

 

 

  

 3فرم شماره

 دانشگاه

 عالي آموزش موسسه

 حيحاعشار  ص



 

 

 

 
 

 «كشور عاليآموزشدردانشگاههاوموسساترايگانآموزشازمزايايمنديبهرهبرايتقاضانامهبرگ»

  ورودي در آزمون دوره روزانه شدگان پذيرفته براي

 1400سال  ارشد ناپيوسته كارشناسي دوره

 

 
 

 رياست محترم 

 

 
 

   :شناسنامه شماره به  : متولد سال    : اينجانب         

 : در رشته شده پذيرفته   فرزند:   :از صادره

 قانوني از اليحه كامل با اطالع كه 1400 سال ارشد ناپيوسته كارشناسي دوره ورودي آزمون

در  كه ايراني و جوانان اطفال تحصيل و امكانات وسائل تامين قانون و هشت مواد هفت اصالح

 و قبول است رسيده تصويببه ايران اسالمي جمهوري انقالب شوراي 12/3/59 مورخ جلسه

 ارشد از مزاياي كارشناسي دوره تحصيل در طول مند هستمعالقه خود، و وظايف تكاليف

از  استفاده مدت برابر كه نمايمو تعهد مي نموده مذكور استفاده قانون طبق رايگان آموزش

مقرر  و فناوري ، تحقيقاتعلوم وزارت كه ايدر هر موسسهدر صورت نياز  رايگان تحصيالت

 . نمايم نمود، خدمت

 .نمايندثبت مقررات را طبق اينجانب دستور فرمائيد نام خواهشمند است         
 

 

 :امضاء دانشجو

 : تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

   

 4 فرم شماره

 دانشگاه

 عالي آموزش موسسه



 

 
 

 
 

 
 

 

 سمه تعالياب
 

 

هاي ورودي دورهدر آزمون  مغايرت عكس داوطلب با چهره عكس الصاق شده بر روي فرم اطالعات قبوليفرم 
 1400سال  ارشد ناپيوستهكارشناسي 

 
 (بايست توسط شخص دانشجو تكميل گردداين فرم مي)

 

 نام و نام خانوادگي:

 

 نام پدر:

 

 سال تولد:

 

 شماره شناسنامه:

 

 كد ملي:
 

 شماره داوطلبي:

 
 

 اظهارات داوطلب: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
نشاني: 

................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

 ....................................................................تلفن تماس: 
 
 

 اثر انگشت داوطلب: امضاي داوطلب:
 
 
 
 
 

 
 به منظور بررسي به اين سازمان ارسال گردد. رسماً يك قطعه عكس ارائه شده در زمان ثبت ناماين فرم الزم است پس از تكميل و امضاي داوطلب، به همراه 

  

  5ه فرم شمار



 

 
 

 
 

 
 

 

 تردد و اقامت اتباع غيرايرانيجدول مناطق ممنوعه براي 
 مناطق ممنوعه استان نام استان

 .باشدممنوع مي (بغير از شهرستان تبريز) اقامت اتباع افغاني در سطح استان آذربايجان شرقي

 آذربايجان غربي
استان ممنوع  غيرايراني در شهرهاي مرزي اتباع سايرو  (بغير از شهرستان اروميه)اقامت اتباع افغاني در سطح استان 

 .باشدمي

 اردبيل
هاي پارس آباد، بيله سوار، عراقي در شهرستان و اقامت اتباع  (بغير از شهرستان اردبيل) اقامت اتباع افغاني در سطح استان

 .باشدگرمي، مشكين شهر و نمين ممنوع مي

 اصفهان
 گلپايگان، ،نائين دهاقان، چادگان، خوانسار، فريدن، فريدون شهر، سميرم، هاي نطنز،اقامت اتباع افغاني در شهرستان

 .باشدمي ممنوع اردستان وبخش ابوزيدازشهرستان آران وبيدگل خوروبيابانك،

 .باشداقامت اتباع غيرايراني در كل استان بالمانع مي البرز

 ايالم
هاي مهران، دهلران غيرايراني در شهرستاناتباع  سايرو اقامت  (بغير از شهرستان ايالم)اقامت اتباع افغاني در سطح استان 
 .باشدو شهرهاي مرزي استان ممنوع مي

 .باشدگناوه ممنوع مي هاي ديلم واقامت اتباع افغاني در شهرستان بوشهر

 باشد.بالمانع مي (براي اتباع افغاني شهرداري تهران 13در منطقه خجير منطقه  به استثناء)اقامت اتباع غيرايراني در كل استان  تهران

چهارمحال و 
 بختياري

 .باشدممنوع مي (بغير از شهرستان شهركرد)اقامت اتباع افغاني در سطح استان 

 خراسان جنوبي
نهبندان، سربيشه، درميان، قائن، زيركوه، فردوس، سرايان و طبس ممنوع  هاي مرزيدر شهرستان غيرايرانياقامت كليه اتباع 

بغير از )عراقي در سطح استان  هاي خوسف و بيرجند مجاز است. اقامت اتباعهرستانشاقامت اتباع افغاني در   شد.بامي
 .باشدممنوع مي (شهرستان بيرجند

 .باشدجام، قوچان، تايباد، خواف، سرخس، كالت نادري و درگز ممنوع مي هاي مرزي تربتاقامت اتباع افغاني در شهرستان خراسان رضوي

 .باشدمي ممنوع  (بغير از شهرستان بجنورد) اقامت اتباع افغاني و عراقي در سطح استان ان شماليخراس

 خوزستان
هاي در شهرستان غيرايرانيوتردد ساير اتباع واقامت (هاي اهوازوگتوندبغيرازشهرستان)درسطح استان اقامت اتباع افغاني

 .باشدآزادگان ممنوع ميآبادان،خرمشهرودشت
 .باشدبالمانع مي هاي آبادان و خرمشهردارنده گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستان غيرايرانياقامت اتباع  :تبصره

 زنجان
هاي زنجان و خدابنده براي و صرفاً شهرستان باشدممنوع مي (بغير از شهرستان زنجان)اقامت اتباع افغاني در سطح استان 

 .باشداقامت اتباع عراقي مجاز مي

 سمنان
ورودي قصر بهرام، مركز آمايش معراج يك و منطقه دامغان از جاده جندق  در منطقه گرمسار و غيرايرانياتباع و اقامت  تردد

  .باشدهاي شاهرود و دامغان ممنوع ميآمايش سراج و اقامت اتباع افغاني در شهرستان به طرف مركز

سيستان و 
 بلوچستان

هاي در شهرستان غيرايرانياتباع ساير اقامت و تردد  و (بغير از شهرستان زاهدان)در كل استان اقامت اتباع افغاني و عراقي 
 .باشدراوان و چابهار ممنوع ميس ايرانشهر، هاي خاش،شهرستان هاي مرزيزابل، هيرمند، زهك و نيز بخش

 .باشدني ريز ممنوع ميخنج و فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مُهر، رستم،  هاي فيروزآباد،اقامت اتباع افغاني در شهرستان فارس

 .باشدممنوع مي (بغير از شهرستان قزوين)اقامت اتباع افغاني در كل استان  قزوين

 .باشداقامت اتباع غيرايراني در كل استان بالمانع مي قم

 كردستان
در بخش مركزي شهرستان سقز  غيرايراني اتباع سايرو اقامت  (تان سنندجبغير از شهرس)اقامت اتباع افغاني در سطح استان 

 .باشدمرزي استان )به استثناي مهمانشهرها( ممنوع مي هاي بانه و مريوان و همچنين شهرهايو شهرستان

 كرمان
فارياب، نرماشير، كهنوج، جيرفت، بافت، منوجان، قلعه گنج، بم، فهرج، رودبار،  هاي عنبرآباد،اقامت اتباع افغاني در شهرستان

 .باشدممنوع مي (بغير از شهرستان كرمان)و ريگان و همچنين اقامت اتباع عراقي در سطح استان  انار

 كرمانشاه
در شهرهاي مرزي استان  غيرايراني اتباع ساير اقامت و (بغير از شهرستان كرمانشاه)اقامت اتباع افغاني در سطح استان 

 .باشدممنوع مي

و  كهگيلويه
 بويراحمد

 .باشدممنوع مي (بغير از شهرستان ياسوج)اقامت اتباع افغاني در سطح استان 

 .باشدممنوع مي (بغير از شهرستان گرگان و گنبد) اقامت اتباع افغاني در كل استان گلستان

 .باشدممنوع مي (بغير از شهرستان رشت)اقامت اتباع افغاني در سطح استان  گيالن

 .باشدممنوع مي (آبادبغير از شهرستان خرم)اقامت اتباع افغاني در سطح استان  لرستان

 .باشدممنوع مي (بغير از شهرستان ساري)اقامت اتباع افغاني در سطح استان  مازندران

 مركزي
زرنديه، كميجان و خنداب تفرش، فراهان، فرمهين، خمين، شازند، محالت،  هاي آشتيان،اقامت اتباع افغاني در شهرستان

 .باشدممنوع مي

 باشد. هاي ابوموسي و جاسك ممنوع مياقامت اتباع غيرايراني صرفاً در شهرستان هرمزگان

 .باشدممنوع مي (بغير از شهرستان همدان)اقامت اتباع افغاني در سطح استان  همدان

 .باشدممنوع ميو بافق  هاي خاتماقامت اتباع افغاني صرفاً در شهرستان يزد

 6 شماره فرم 



 


