
  نامثبت براي الزم مدارك -د

 درمان ،بهداشت يا وزارت و فناوري ، تحقيقاتعلوم ( مورد تاييد وزارت)ليسانس كارشناسي تصوير مدرك و يك برگ صلا .1

 .باشد ( قيد شده)ليسانس كارشناسي دوره معدل در آن كه فرهنگي انقالب عاليو يا شوراي  پزشكي و آموزش

 تاييد شده گواهي اصل است باشند، الزم( نميكارشناسي )ليسانس مدرك اصل ارائه قادر به داليلي به كه شدگانيپذيرفته  -1تبصره 

 ي( با محتوي فرم ذيل اين اطالعيه )اين فرم از دانشگاهها)ليسانس اخذ كارشناسيمحل  عالي آموزش يا موسسه توسط دانشگاه

 .نمايند محل قبولي قابل دريافت است( را ارائه

مورخ )  شدگاني كه در زمان اعالم نتايج اوليه و تكميل فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي اينترنتيآن دسته از پذيرفته  -2تبصره 

دانشجوي سال آخر  شوند،التحصيل ميفارغ 01/32/59و حداكثر تا تاريخ  انددانشجوي سال آخر بوده(  03/30/59لغايت  62/30/59

اين آزمون كه ميانگين ( 1دفترچه راهنماي )شماره  05فرم معدل دانشجويان سال آخر مندرج در صفحه  شناخته شده و الزم است

التحصيلي دوره كارشناسي توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ 03/11/59تا تاريخ ( 63( تا )3) كل واحدهاي گذرانده آنان براساس

 .نام به محل قبولي ارائه نمايندور درج و پس از تاييد مسوول ذيربط آن را در زمان ثبتدر فرم مذك

نامه شركت دارندگان آيين»باشند الزم است واجد شرايط مفاد داراي مدرك تحصيلي معادل مي كه شدگانيپذيرفته -3تبصره 

شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم،  19/9/56مورخ  599مصوب جلسه « مدارك معادل و غيررسمي در آزمونهاي مقاطع باالتر

توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاهها و   65/39/56مورخ  33200/6طي بخشنامه شماره  كه و فناوري تحقيقات

 .موسسات آموزش عالي ابالغ گرديده، باشند

اند، معدل فارغ عنوان رتبه اول در اين آزمون شركت نموده آن دسته از داوطلباني كه دانشجوي سال آخر بوده و به  :استثناء

التحصيلي دوره كارشناسي آنان، لحاظ گرديده و الزم است مطابق عالي محل فارغالتحصيلي اعالم شده آنان از سوي موسسه آموزش 

 .بند يك فوق و يا تبصره آن عمل نمايند

 آنها صفحات از تمام فتوكپي و كارت ملي و دو سري شناسنامه اصل  .6

 جاري در سال شده تهيه 0×9 رخ تمام عكس قطعه هشت  .0

 سهدر موس ناماز ثبت ضوابط پس به با توجه كه برادراني منحصراً براي جاري در سال شده تهيه 0×9 رخ تمام عكس قطعه 16  تبصره

 .گرددادر ميص تحصيلي معافيت آنان ، برايعالي آموزش

 شماره راهنماي دفترچه 0در صفحه  مندرج «عمومي وظيفه مقررات»بند  به را با توجه وظيفه نظام وضعيت كه مدركي  .9

 (برادران كند )براي مشخص 1059( سال ارشد ناپيوسته كارشناسي هاي)دوره تكميلي تحصيالت ورودي آزمون يك

 دولت كارمندان براي متبوع قيد و شرط سازمان و بدون كتبي يا موافقت ساالنه مرخصي حكم .9

توسط ارگانهاي  1059-52 تحصيلي سال دوم نيمسال واحد براي از انتخاب حداكثر تا قبل است الزمذيل  هاينامهمعرفي  .2

اني نام داوطلباز ثبت در غير اينصورتارسال شده باشد،  قبولي محل عالي آموزش موسسه از محل مربوط صادر و به ذيربط

 خواهد آمد و قبولي عمل به ممانعت جاري تحصيلي سال دوم نيمسالدر موعد مقرر واصل نشده باشد، براي كه فرم آنان 

 .گرددمي تلقي« يكن لم كان» آنان

 موسسه ذيربط بطور يكجا به توسط ارگانهاي 2-1رديف  مربوط به هاي گواهي، شده انجام هاي هماهنگي براساس  -تبصره

 .خواهد شد ارسال شدگان پذيرفته قبوليمحل  عاليآموزش



 جهاد كشاورزي با امضاء و )نيروي مقاومت بسيج( و يا وزارت اسالميانقالب  پاسدارانسپاه  از ستاد مشتركرسمي نامه معرفي 1.2

 اجرايي نامهدر آيين آن گانه 9 هايو تبصره 1 ماده به باتوجه باشد داوطلب قيد شدهدر آن  مذكور كه ارگانهاي از روساي مهر هريك

 ندرجم و ساير شرايط عالي آموزش دانشگاهها و موسسات به بسيجي داوطلب و جهادگران ورود رزمندگان براي ايجاد تسهيالت قانون

 .باشدمي رزمندگان از سهميه مذكور واجد شرايط استفاده نامهدر آيين

اند و ارگان صادر كننده فرم آنان به ترتيب بنياد شهيد و شدهايثارگران و رزمندگان پذيرفته  داوطلبانيكه با استفاده از سهميه 2.6

ربط نامي از سوي ارگان ذينام نيازي به ارائه تائيديه سهميه ثبتزمان ثبتباشد، در امور ايثارگران و يا ستاد كل نيروهاي مسلح مي

 .باشدندارند و مالك تائيد سهميه آنان همان عنوان سهميه درج شده در فايل قبولي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مي

با  كه از داوطلباني دسته آن ( براي)ليسانس اسياخذ كارشن محل عالي آموزش يا موسسه توسط دانشگاه تاييد شده گواهي اصل . 3

 استعدادهاي هدايت شوراي  9/9/1050 مورخ  33553/61نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان به شماره آيين مفاد به توجه

 .اندشده پذيرفته اول رتبه با امتياز فناوري و تحقيقات ،علوم وزارت درخشان

  مهم تذكرات -هـ

نام منحصراً در تاريخهاي اعالم شده توسط هر دانشگاه و با ارائه نام الزامي است و ثبتـ حضور شخص پذيرفته شده جهت ثبت1

  .پذيردمدارك كامل مندرج در اين اطالعيه صورت مي

مراحل  ، و يا درنموده اعالم سازمان در آزمون به نام براي شركتقبالً در زمان ثبت كه بايد با معدلي شده پذيرفته ليسانس ـ معدل6

نام قطعي آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند )معدل باشد، بديهي است از ثبت بعد اصالح نموده است، يكسان

 .مندرج در مدرك آنان كمتر از معدل اعالم شده به اين سازمان باشد( خودداري خواهد شد

نامي ارسالي به كليه دانشگاهها و موسسات پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي ينكه در دستورالعمل ثبتنظر به ا  -0

داراي مغايرت معدل )معدل مندرج  ابالغ گرديده است تا از پذيرفته شدگاني كه 1059هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته( سال )دوره

نام باشند، صرفاً ثبتمي( الم شده در اطالعات ارسالي از طرف داوطلبان به اين سازمان باشددر مدرك تحصيلي آنان كمتر از معدل اع

به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نموده و مدارك الزم  موقت و مشروط بعمل آيد، لذا ضرورت دارد اين دسته از پذيرفته شدگان

موقت از آنان بعمل آمده و بررسي الزم در مدارك و مستندات ارائه شده  نامتا ثبت مندرج در اين اطالعيه را به آنجا ارائه نمايند

بايست وضعيت نهايي خود را تا پايان آبان ماه از دانشگاه محل قبولي مي باشندصورت گيرد. داوطلباني كه داراي مغايرت معدل مي

توانند از طريق چنانچه در اين رابطه سوالي دارند ميدرصورت لزوم  .پيگيري نموده و از مراجعه به اين سازمان جداً خودداري نمايند

ن اي غير از سايت اين سازمابخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان اقدام نمايند. بديهي است به مراجعات حضوري و هر نوع مكاتبه

 .پاسخ داده نخواهد شد

 يتلق« يكن لم كان» نخواهد آمد و ضمن عمل به نام، ثبتنشوند التحصيلفارغ  01/32/59 تا تاريخ حداكثر كهشدگاني ـ از پذيرفته9

 .رفتار خواهد شد با آنان مقررات طبق آنان قبولي شدن

و يا  نموده را كتمان حقايق داوطلبي گردد كه مشخص (، چنانچهتحصيل ، پذيرش و يا هنگامناماز آزمون )ثبت ـ در هر مرحله9

 .رفتار خواهد شد با وي مقررات لغو و طبق وي باشد، قبوليارائه و واجد شرايط نمي اطالعات غلطي

 


