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  دستورالعمل ثبت نام از پذيرفته شدگان براي كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ذيربط
  1387سال )دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل(در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  
 هـاي  دوره ( ميلـي  تك  تحصيالت  ورودي  آزمون  تحصيلي  مختلف هاي  رشته   شدگان  پذيرفتهدرخصوص  ،    احترام سالم و  با     

 از   نـام    ثبـت    را بـراي    مسئولين محترم آن موسسه آمـوزش عـالي          وسيله  ، بدين 1387  سال)   داخل  ارشد ناپيوسته   كارشناسي  
 .دارد مي  زير معطوف  نكات  به شدگان پذيرفته

   نمايند  ارائه  است  الزم  شدگان  پذيرفته  كه  مداركي-  الف
 و   ، درمــان  بهداشــت   يـا وزارت   و فنــاوري ، تحقيقــات  علـوم  مــورد تاييــد وزارت )   ليـسانس  (  كارشناســي  مــدرك اصـل -1

  .  آن  فتوكپي  باشد و يكبرگ قيد شده)  ليسانس ( كارشناسي   دوره  معدل در آن   كه فرهنگي   انقالب عالي  وياشوراي پزشكي آموزش
   گـواهي    اصل   است  باشند، الزم مي  ن )  ليسانس (   كارشناسي   مدرك   اصل  ارائه   قادر به    بدالئلي   كه   شدگاني   پذيرفته - 1تبصره

   را ارائـه     پيوسـت  14   شماره   فرم  يابا محتو )  ليسانس (  اخذ كارشناسي    محل   عالي   آموزش   ياموسسه  دانشگاه توسط  تاييدشده
ارت علوم ، تحقيقات و فناوري يـا وزارت بهداشـت،           كه در آن قيد شده باشد اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تاييد وز            نمايند

شدگان نهايي   اعالم اسامي پذيرفتهاطالعيهاين فرم در . (درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقالب فرهنگي مي باشد     
  .)نيز درج شده است منتشر گرديده، 4/6/87 كه در روز دوشنبه 1387آزمون تحصيالت تكميلي سال 

 مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش             كارشناسيگان مدرك معادل    ـ دارند 2تبصره  
 1386دل كارشناسـي سـال     در آزمون جامع دارندگان مدرك معـا       بايست  ميريزي كشور     برنامه پزشكي يا سازمان مديريت و    

 نـام    هنگـام ثبـت    اين قبيل داوطلبان الزم است    .شندبا حد نصاب نمره علمي الزم را كسب نموده          وقبل از آن شركت كرده و     
 خود را به همراه ساير مدارك الزم به دانـشگاه يـا مؤسـسه               شناسي كارنامة نتيجة آزمون جامع مدرك معادل كار       گواهي ويا 

  . آموزش عالي محل قبولي ارائه نمايند
 .  آن  صفحات  ازتمام  فتوكپي  و دو برگ  شناسنامه اصل-2
 . جاري  درسال  شده  تهيه3 × 4   رخ  تمام كس ع  قطعه شش-3

 صـادر     تحـصيلي    آنـان معافيـت      بـراي    عـالي    آمـوزش    موسـسه    در آن    نام   از ثبت    ضوابط پس    به   باتوجه   كه   برادراني - تبصره
  . نمايند  ارائه3 × 4   عكس  قطعه12گردد، بايد ميژ
   راهنمـاي   دفترچـه  4ه   در صـفح     منـدرج    عمـومي    وظيفه  مقررات 2-3 بند     به   را با توجه     وظيفه   نظام   وضعيت   كه  مدركي-4

 ). برادران براي(كند  مشخص 1387 سال ) داخل ناپيوسته ارشد كارشناسي هاي دوره( تكميلي تحصيالت  ورودي آزمون  يك شماره
 .   دولت كارمندان   براي  متبوع  قيد و شرط سازمان  و بدون  كتبي  يا موافقت  ساالنه  مرخصي حكم-5
   : سهميه رزمندگان -6

 انقالب اسالمي، بنياد جانبازان انقالب اسالمي و ستاد رسيدگي به امورآزادگـان تحـت               بنياد شهيد باتوجه به ادغام ارگانهاي     
رفتـه   پذي 6-3 الـي    6-1، پذيرفته شدگاني كه با امتيازهاي مربـوط در يكـي از بنـدهاي                و امور ايثارگران   بنياد شهيد عنوان  
اند در زمان ثبت نام ، ملزم به ارائه فرم و يا مدركي در رابطه با تاييد سهميه خويش نمي باشـند و مـالك عمـل بـراي                              شده

باشـد و   مـورد تاييـد مـي    بنياد شـهيد قبولي با عنـوان  نام ارگان در قسمت فايل اطالعات ثبت نام همان عنوان درج شده در  
 مـشخص مـي باشـند، هماننـد      فايل اطالعـات   با عنوان سهميه قبولي رزمندگان در         كه 6-4پذيرفته شدگان مندرج در بند      

اي رسمي از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقـالب اسـالمي و يـا وزارت جهـاد سـازندگي                     معرفي نامه سنوات قبل الزم است     
  . ارائه نمايند6 ـ 4مطابق رديف 

 الـي   6-1براي رديفهـاي    (امور ايثارگران     و بنياد شهيد وي  ضمناً شايان ذكر است چنانچه سهميه پذيرفته شده اي از س          
مورد تاييد قرار نگرفت مراتب از سوي اين سازمان تا قبل از شروع نيمسال دوم سال تحصيلي جاري براي جلوگيري و    ) 3-6

  .ممانعت از تحصيل اين دسته از پذيرفته شدگان به اطالع موسسه آموزش عالي ذيربط خواهدرسيد
   ضـوابط بـا سـهميه      براسـاس    بـاال كـه      درصد بـه   50   عزيز باجانبازي    جانبازان   و همسران    فرزندان  همچنين و زيزان ع جانباز-1-6

 .درج گرديده است بنياد شهيد ، سهميه قبولي آنان در فايل اطالعات  و در محل درج سهميه قبولي اند  شده  پذيرفته رزمندگان



  ٢

 و در محـل     اند   شده   پذيرفته   رزمندگان   ضوابط با سهميه     براساس   كه   آنان   وهمسران  دان فرزن   عزيز و همچنين     آزادگان -2-6
  . درج گرديده استبنياد شهيد ، سهميه قبولي آنان در فايل اطالعات درج سهميه قبولي 

 و در انـد   شـده   پذيرفتـه   رزمنـدگان    ضوابط با سـهميه      براساس   كه   آنان   و اسراء و همسران      عزيزشهدا، مفقودين   فرزندان-3-6
  . درج گرديده استبنياد شهيد ، سهميه قبولي آنان در فايل اطالعات محل درج سهميه قبولي 

 از    باامضاء ومهـر هريـك       جهادكشاورزي   و يا وزارت     اسالمي   انقالب   پاسداران   سپاه   از ستاد مشترك     رسمي   نامه  معرفي -4-6
   اجرايـي    نامـه    در آيـين     آن  گانـه 4  هـاي    و تبصره  1   ماده   به   باتوجه   باشد داوطلب   قيد شده    در آن    مذكور كه   ارگانهاي  روساي
 وسـاير شـرايط     عالي  آموزش  دانشگاههاوموسسات  به  بسيجي  داوطلب  وجهادگران  ورود رزمندگان   براي   ايجادتسهيالت  قانون
 حـداكثر    اسـت   الزم  مذكور   هاي  نامه  معرفي.باشد  مي  رزمندگان ميه از سه  مذكور واجد شرايط استفاده     نامه   در آيين   مندرج
 و يـا از      رزمنـدگان    در سـهميه     شـدگان   پذيرفتـه  توسط 1387-88  تحصيلي   سال   دوم   نيمسال   واحد براي    از انتخاب   تا قبل 
   براي   صورت   گردد، در غير اين      تحويل  عالي   آموزش   موسسه   آن   مذكور به    شدگان   از پذيرفته    هريك   ذيربط براي    ارگان  طريق

) 12/12/87 (1387 اسفندماهدوازدهم  حداكثرتا   آنان  نيايد و اسامي  عمل  به  نام ثبت  ازآنان جاري تحصيلي سال  دوم نيمسال
 .   است  ضميمه  پيوست  به6-4 فردي  امضاء و مهر تاييد كنندگان  و نمونه  نامه  معرفي  نمونهضمناً.  گردد  ارسال  سازمان  اين به
  ).  پيوست12 و 11   شماره  فرمهاي مطابق(
 از    دسـته    آن  بـراي )  ليـسانس  (  اخـذ كارشناسـي      محـل    عـالي    آمـوزش    يا موسسه    توسط دانشگاه    تاييد شده    گواهي  اصل-7

 28/2/1384  مـصوب تبه اول دوره كارشناسي     آموختگان ر  تسهيل ادامه تحصيل دانش     نامه  آيينمفاد     به  باتوجه   كه  داوطلباني
 ). پيوست 13   شماره  فرم مطابق(اند  شده  پذيرفته  اول  رتبه  با سهميه  و فناوري  ، تحقيقات   علوم وزارت

   آمـوزش   توسـط سـازمان    و پـرورش   آمـوزش   از سهميه  استفاده  براي  بر واجد شرايط بودن     مبني   رسمي   نامه   معرفي  ارائه-8
 مندرج در صـفحه     3مطابق نمونه فرم شماره     ( و پرورش    آموزش   در سهميه   شدگان   پذيرفته   براي   خدمت   محل  استان  وپرورش

 . )1387 آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال 2 دفترچه راهنماي شماره 6
  الزم معمول گرددبه دقت بررسي و در موعد مقرر اقدام    است  الزم  كه  مداركي-  ب

به اين كه ثبت نام و همچنين انجام ساير مراحل اين آزمون به صورت اينترنتي بوده است، لذا مقرر فرمايند بـه هنگـام                        نظر  
ثبت نام از پذيرفته شدگان، موارد ذيل يكايك توسط كارشناس مربوط مورد بررسي قـرار گرفتـه تـا اختالفـي در رابطـه بـا                        

گـردد، مخـصوصاً عكـس ارائـه شـده            داركي كه از پذيرفته شدگان اخذ مي      و اطالعات و م   فايل اطالعات   اطالعات مندرج در    
در صـورت   . عكس روي كارت، وجـود نداشـته باشـد        عكس موجود در فايل اطالعات و يا        توسط پذيرفته شده با قيافه وي و        

ه هـر گونـه     بديهي است چنانچـ   . مغايرت، براي انعكاس مراتب بر اساس توضيحات ذيل به موقع اقدام مقتضي معمول گردد             
مشكلي در اين رابطه با توجه به قصور كارشناسان آن مؤسسه آموزش عالي حاصل گردد، هيچ گونه مسووليتي متوجـه ايـن       

  .سازمان نخواهد بود
 مدرك كارشناسي و يا گواهي اشتغال به تحصيل سال آخر پذيرفته شده مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري يـا     -1

  .درمان وآموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقالب فرهنگي باشدوزارت بهداشت ، 
 در آزمـون    انـد   نـسته مي توا ) بدون توجه به نوع مدرك تحصيلي       (كليه فارغ التحصيالن دوره هاي كارشناسي مورد تاييد         -2

ي ، كـشاورزي و  ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل رشته هاي گروه علوم انساني ، علوم پايه ، فني و مهندس               
تحصيل در دوره كارشناسي ارشد منوط به قبولي در امتحانات ورودي و گذراندن دروس پـيش                .نام و شركت نمايند     هنر ثبت 

  .نياز به تشخيص گروه آموزشي مربوط بوده و هزينه دروس پيش نياز نيز توسط دانشجو پرداخت مي شود
 فوق مستثني هستند و عنوان منـدرج در مـدرك تحـصيلي             2س از بند    رشته هاي گروه پزشكي در دانشگاه تربيت مدر       -1تبصره

مورد قبول كه در ستون سوم جدول ) ليسانس(پذيرفته شدگان در ليست الزم است با نام رشته كارشناسي ) ليسانس(كارشناسي 
تحصيالت تكميلـي   شركت در آزمون ورودي     ) 1شماره  (دفترچه راهنماي    26صفحه  رشته هاي امتحاني گروه پزشكي مندرج در        

بديهي است از ثبت نام آن دسته از داوطلبان كه عنوان مندرج در مدرك تحـصيلي                . با رشته قبولي وي متناسب باشد      1387سال  
مورد قبول مغايرت دارد، ممانعت بعمل آمده و فهرست آنـان بـه             ) ليسانس(آنان با عنوان رشته كارشناسي      ) ليسانس(كارشناسي  

  . به اين سازمان ارسال گردد20/8/87از تحصيل حداكثر تا تاريخ همراه كپي مدرك فراغت 



  ٣

رشـته مـديريت سيـستم و        (1260 و 1152،  1103به توضيحات و شـرايط منـدرج در كـد رشـته هـاي امتحـاني                 -2تبصره
 كه در دفترچه راهنمـاي    ) آموختگان رشته مهندسي صنايع     موضوع مجاز نبودن به انتخاب اين رشته توسط دانش         ،وري بهره

نام آن دسـته      درج گرديده است نيز توجه شود و از ثبت         1387شركت در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال        ) 1شماره  (
 به  20/8/87تاريخ    حداكثرتا  باشند، ممانعت بعمل آمده و فهرست آنان با درج علت          از داوطلباني كه شرايط مربوط را دارا نمي       

  .اين سازمان اعالم گردد
كـد رشـته    از وشرط داشتن سه سال سابقه كار     ،  )رشته مديريت شهري   (1148كد رشته امتحاني    ازحبه   شرط مصا  -3تبصره

دفترچـه راهنمـاي     بايست بـدون توجـه بـه منـدرجات             حذف شده ومي   )وري رشته مديريت سيستم و بهره     (1260 امتحاني
كدرشـته هـاي امتحـاني از       در مـورد ايـن       )1شـماره   دفترچـه   ( 1387شركت درآزمون ورودي تحـصيالت تكميلـي سـال          

  .نام بعمل آيد شدگان ثبت پذيرفته
   نـام   از ثبـت   اسـت   شـوند، بـديهي    التحصيل  فارغ 31/6/87   حداكثر تاتاريخ    است   الزم فايل اطالعات    در     شدگان  پذيرفته-3

   ايـن    به   از تحصيل    فراغت  قيد تاريخ  با     آنان  آيدو فهرست   عمل  به  ممانعتشوند،   نمي  التحصيل   فارغ 31/6/87  تا تاريخ    كه  كساني
 . شود  ارسال سازمان
   اعـالم    زمـان    برسد ولي    اتمام   به   با موفقيت  31/6/87 تا     آنان   درسي   واحدهاي   كليه   كه   شدگاني   از پذيرفته    نام  ثبت-1 تبصره
  .  است مانعباشد،بال 30/9/87تا ) غير از انتخاب واحد(   هر علت  به  آنان از تحصيل فراغت
،    پيوسـت  15   تعهـد شـماره      طور مشروط و با اخذ فرم        به   آن  يك     و تبصره    فوق 3 بند     مشمول   شدگان   از پذيرفته  -2 تبصره
  التحـصيل   بـر فـارغ   مبنـي   گـواهي 30/11/87   تا تاريخ  است  الزم  شدگان   از پذيرفته    دسته  اين  است  بديهي. آيد   عمل   به  نام  ثبت
  را ارائـه   30/9/87  تاتـاريخ    شـدن    التحـصيل    و فـارغ   31/6/87   تاتاريخ   درسي   واحدهاي   كليه   ويااتمام 31/6/87 اريخ تا ت   شدن

  . گردد  ارسال  سازمان  اين  به  آنان  گردد و فهرست  تلقي»  يكن  لم كان«   آنان  قبولي  صورت نمايند، در غيراين
 بـر    آنـان )  ليسانس (  كارشناسي   در مدرك    مندرج   بايد با معدل   فايل اطالعات    در    شدگان  پذيرفته)  ليسانس (  كارشناسي  معدل-4

   اسـت   مقتـضي ضـمناً .  شـود   گـزارش   سـازمان   ايـن  به 20/8/87 حداكثر تا      نتيجه   مغايرت  درصورت باشد،     يكسان 20 تا 0  مبناي
  . گردد  مذكور اعالم  تا تاريخ  سازمان  اين بهت جداگانه به صور  مراتب وجود ندارد   خصوص  نيز در اين مغايرتي چنانچه
  زمـاني (انـد      شده   التحصيل   فارغ   قبل   در سنوات    كه فايل اطالعات  در     شدگان  پذيرفته)  ليسانس (  كارشناسي   معدل -1 تبصره

 4 تـا    0   برمبنـاي   آنـان )  ليـسانس (   كارشناسـي    در مدرك    مندرج  بايد با معدل  ) گرديد   مي   محاسبه 4 تا   0  برمبناي   معدل  كه
  . شود  گزارش  سازمان  اين  به20/8/87  حداكثر تا  نتيجه مغايرت در صورت.  باشد يكسان
 لغايـت  12/8/86زمـان ثبـت نـام      (نـام و شـركت در ايـن آزمـون            به هنگـام ثبـت       كه  شدگاني  از پذيرفته    دسته   آن -2 تبصره

  واحـدهاي    كـل    معـدل    اسـت   شوند، الزم   مي  التحصيل   فارغ 31/6/78و حداكثر تا تاريخ     اند   بودهآخر     سال  دانشجوي) 30/8/86
   مغـايرت    باشـد، درصـورت      يكـسان  فايل اطالعات    مربوط در      كل  با معدل  31/6/86 تاريخ تا 20 تا   0  اساس بر   آنان  گذرانده
  .د شو  گزارش  سازمان  اين  بهفوراً نتيجه

انـد،    براي آن دسته از داوطلباني كه دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در ايـن آزمـون شـركت نمـوده                        :استثناء  
 .التحصيلي دوره كارشناسي آنان، لحاظ گرديده است معدل اعالم شده از سوي موسسه آموزش عالي محل فارغ

   شـده    گذرانـده    واحـدهاي    معـدل    گواهي   ارائه   قادر به    نام  ت ثب   بهنگام   كه   فوق 2   تبصره   مشمول   شدگان  از پذيرفته -3 تبصره
   دوم   نيمسال   براي   نام   از ثبت    افراد مذكور بايد قبل      است  بديهي.  آيد   عمل   به   نام   طور مشروط بااخذ تعهد، ثبت      باشند،به  نمي
   نـام    از ثبـت     جاري   تحصيلي   سال   دوم   نيمسال   براي  صورت   نمايند، درغيراين    مربوط را ارائه     مدرك 1387-88  تحصيلي  سال
  . آيد عمل  به  ممانعت آنان
انـد     نمـوده    شـركت    آزمـون    در ايـن     ناپيوسـته    كارشناسـي    دوره   با مدرك    كه   شدگاني   از پذيرفته    دسته   آن  معدل-4 تبصره 
 باشد و   يكسانفايل اطالعات  در   مندرج  و با معدل به محاس  ذيل  فرمول  مطابق  است ، الزم)   كارشناسي كارداني به  هاي  دوره(

 در فايل اطالعات داراي معدل كـارداني    شدگان  ازپذيرفته  دسته اين . شود  گزارش  سازمان  اين   به  فوراً   نتيجه  مغايرت  درصورت
  .نيز مي باشند

  
  

   پيوسته نا  كارشناسي  دوره معدل +   كارداني  دوره معدل
2 

 معدل  اعمال شده براي داوطلب= 



  ٤

  : يادآوري مهم
فقط براي اطـالع مـي باشـد و بـراي بررسـي الزم اسـت       د دارد ،   كه در فايل اطالعات وجو    معدل موثر در گزينش علمي          

  .معدل ليسانس و يا معدل فوق ديپلم پذيرفته شدگان مد نظر قرار گرفته شود
   كـارت   روي عكـس و عكس موجود در فايـل اطالعـات  و يـا       وي   با قيافه    شده   توسط پذيرفته    شده   ارائه   عكس   است  الزم-5

 در  در صـورتيكه ناً ضـم .  شود  گزارش  سازمان  اين  به  محرمانه  صورت   به فوراً  ، نتيجه    مغايرت   در صورت   گردد و    تطبيق  ورودي
  .گردد  اعالمكتباً    وجود ندارد مراتب  هم  مغايرتي  هيچگونه  زمينه اين

 4صـفحه    در     مندرج   عمومي  ظيفه و   مقررات 2-3 بند     به   باتوجه   عمومي   وظيفه  بايد از لحاظ خدمت     مرد   شدگان  پذيرفته -6
  يكي1387سال  )   داخل   ارشد ناپيوسته    كارشناسي  هاي  دوره (  تكميلي   تحصيالت   ورودي   آزمون   يك   شماره   راهنماي  دفترچه

 .ازشرايط زير را دارا باشند
 .  خدمت  پايان كارت-1-6
 .   كامپيوتري  با فرم  صلح  زمان يم دا  معافيت  وياكارت  دايم  يا پزشكي كفالت   معافيت كارت-2-6
 .  ازآن  و قبل1354  متولد سال-3-6

 .   ازآن  و يا قبل1344   متولد سال  دامپزشكي  و رشته  پزشكي  گروه  هاي  رشته  التحصيالن  فارغ- تبصره
  . نام سپري نشده باشد  ثبتكه مهلت اعزام مندرج در آن در زمان   مهر غيبت  بدون  خدمت  به  آماده  دفترچه داشتن-4-6

تحصيل آنـان در دوره كارشناسـي   ت از فارغتاريخ  ماه از 6نام در دانشگاه مدت  شدگاني كه به هنگام ثبت  ـ پذيرفته 1تبصره  
  . شده باشد، نيازي به ارائه برگ اعزام به خدمت ندارندنسپري 
   اعـزام   خـدمت  بـه  شـود  مياعالم    انتظامي  نيروي  عمومي  وظيفه سازمان الزم است در تاريخي كه توسط       افراد     اين -2 تبصره
  تـرخيص وظيفـه     از خـدمت  در هر مرحله اي      ،شرايط وضوابط  بديهي است درصورت پذيرفته شدن و دارا بودن ساير           ،شوند

  . تلقي گردد» كان لم يكن «در غيراينصورت غايب محسوب شده و قبولي آنان . خواهند شد
   سـازمان  تواننـد  بـا       مـي    تكليف   تعيين  براي،  مي نمايند مشكلي مشاهده   ادارات آموزش    ،در اين ارتباط    كه  درمواردي :توجه
 سـازمان    اعـالم   بـه   باتوجـه   كـه   كـساني   نام   بايد از ثبت     است   يادآوري   به  الزم.  نمايند   مكاتبه   انتظامي   نيروي   عمومي  وظيفه
  .آيد  عمل  به اند ، ممانعت  نموده اند و غيبت  حاضر نشده  خدمت  به  اعزام  مقرر براي يخ  در تار  انتظامي  نيروي  عمومي وظيفه

 باشـند،  مـي    خدمت    در حين    ها كه    سازمانها و يا وزارتخانه      ارشد متعهد خدمت     و يا كارشناسي     كارشناسي   دوره   التحصيالن  فارغ-5-6
  . برسد  پايان به 31/6/87 مربوط تا   و يا وزارتخانه  سازمان  به آنان   تعهد خدمت  يا طرح  وظيفه  خدمت بايد دوران

بـا  و  )  ليسانس (  كارشناسي  در مقطع       وپرورش   آموزش  وزارتدر     متعهد خدمت    عمومي   وظيفه   از مشمولين    نام   ثبت - تبصره
ز انجام تعهد و شروع مجدد آن پس از پايان          ضمن منفك شدن ا    ذيربط     وزارتخانه   موافقت   ، درصورت    موضوعه   قوانين  رعايت

 .   است مذكور بالمانع  مورد نياز وزارت  رشته براييل صتح
 . د شو التحصيل فارغ، 31/6/1387   تاتاريخ  آخر كه  سال دانشجوي-6-6
 . مربوط  از يگان وافقت م  گواهي  با ارائه  ايران  اسالمي  جمهوري  و انتظامي  نظامي  در نيروهاي  رسمي  شاغل پرسنل-7-6
   تاييـد نمايـد كـه        قـم    علميـه    حـوزه    مـديريت    شـوراي   كه  شرطي  موردتاييد،به)  ليسانس ( كارشناسي  مدرك   دارنده  طلبه-8-6

 در   تحـصيل   بـه   اشـتغال   ضـمن   قـادر اسـت    و طلبه    نيست   در دانشگاه    تحصيل   براي  ، پوششي    در حوزه    وي  تحصيلي  معافيت
   بالمـانع   در دانـشگاه   وي  تحـصيل   به ، اشتغال  حوزه تحصيلي معافيت  كند،با همان  نيز تحصيل  در دانشگاه   آن   موازات  ، به   حوزه
   توانـد بـه     ديگـر نمـي      كند، مشمول    اعالم   يافته   را خاتمه   اي   طلبه   تحصيلي   معافيت   علميه   حوزه   هرموقع   است  بديهي .  است
  . شود  اعزام  خدمت  نمايد و بايدبه  استفاده  دانشگاه تحصيلي يت دانشجو از معاف عنوان
   هنگـام   بـه نمودنـد و      دريافـت مـي    مذكور را     بايد موافقتنامه نام در آزمون      قبل از ثبت     فوق 6-8 بند     افراد مشمول  - تبصره 

 .  نمايند  ارائه در دانشگاهقبولي 

 دوران خدمت وظيفه آنان به پايان 31/6/1387ناسي ارشد كه حداكثر تا      هاي كارشناسي و كارش     التحصيالن دوره    فارغ -9-6
  .برسد؛ با ارائه كارت پايان خدمت به هنگام قبولي در دانشگاه

 دوران خـدمت آنـان بـه پايـان     30/11/87هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد كه حـداكثر تـا    التحصيالن دوره فارغتبصره ـ  
  .انتخاب نمايند) در صورت وجود(ته محلهاي تحصيلي نيمسال دوم را  كدرشستندتوان برسد، منحصراً مي



  ٥

انـد     شـده    پذيرفتـه    وپرورش   آموزش   و يا سهميه     اولي   رتبه   و يا سهميه     رزمندگان   از سهميه    بااستفاده   كه  شدگاني  پذيرفته-7
  بديهي.  نمايند   ارائه   دستورالعمل   اين » الف«بند  از   8 و   7 ،   6  هايرديف   مربوط را مطابق     رسمي   نامه   مورد معرفي   بايدبرحسب

   لـم   كـان «   آنـان    و اخذ واحد ، قبولي       جاري   تحصيلي   سال   دوم   نيمسال   از شروع    مذكور قبل    گواهي   ارائه   عدم  درصورت  است
  . گردد  ارسال  سازمان  اين  براي12/12/87 افراد حداكثر تا   قبيل  اين  وفهرست  تلقي» يكن

شدگان مندرج در    و براي پذيرفته     جبهه   اند با ذكر مدت      شده   پذيرفته   رزمندگان   با سهميه    كه  شدگاني  پذيرفته  فهرست-1-7
 .  است  شده  مشخص در فايل اطالعات  بنياد شهيدعنوان ) از بند الف (6-3 الي 6-1بندهاي 

 .اند  شده  مشخص فايل اطالعات در  اول اند با ذكر رتبه  شده ذيرفته پ  اولي  رتبه  با سهميه  كه  شدگاني  پذيرفته فهرست-2-7
 .اند  شده مشخص فايل اطالعات اند با ذكر دبير در  شده   پذيرفته  وپرورش  آموزش با سهميه   كه  شدگاني  پذيرفته فهرست-3-7
  . مواد مخدر د به اعتيا  و عدم  قبولي  با رشته  متناسب  الزم  جسمي  از توانايي برخورداري-8
بـا عنايـت بـه اينكـه بررسـي          ( مي باشـد     2شدگاني كه در فايل اطالعات كد تعهد گزينش اخالقي آنان عدد               از پذيرفته  -9

  .ثبت نام با اخذتعهد بعمل آيد) عمومي آنان توسط هيات مركزي گزينش استاد ودانشجو در دست بررسي است صالحيتهاي
 اخـذ مـدرك دوره كارشناسـي     محل دانشگاه ويا موسسه آموزش عالي  نام داوطلبان، علمي با توجه به تاثير در گزينش        -10

پذيرفته شدگان در فايل اطالعات بايد با نام مندرج در مدرك فراغت از تحصيل كارشناسي آنـان يكـسان باشـد،                     ) ليسانس(
 . به اين سازمان گزارش شود20/8/87 نتيجه حداكثرتا تاريخ  درصورت مغايرت

    مهم ذكرات ت-  ج
  پذيرفتـه  )  ليـسانس  (   كارشناسـي    مـدرك    ويا عنـوان     اي   شناسنامه   مشخصات   كه   مقرر دارند درصورتي    خواهشمنداست-1

 در    منـدرج   بـا عنـوان    )  ليـسانس  (   كارشناسي   مدرك  ويا عنوان فايل اطالعات    در     مندرج   اي   شناسنامه   بامشخصات  اي  شده
 روز  10 حـداكثر     موارد كتباً    آيد و كليه     عمل   به   نام   ثبت  موقتاً   شده   باشد، از پذيرفته     داشته   مغايرت   ازتحصيل   فراغت  مدرك
 . شود  گزارش  سازمان  اين  مورد به ويكجا برحسب  نام  از ثبت پس

  . نمايند  اقدام  شدگان يرفته پذ  از خدمت  و ترخيص  نام  ثبت  به  ضوابط نسبت  با رعايت  است  الزم  آموزش  ادارت كليه-2
   در فرجـه     كـه    شـدگاني    از پذيرفتـه     دسـته    آن   تـرخيص    بـراي    انتظـامي    نيـروي    عمومي  وظيفهسازمان     كه   اين  نظربه: توجه
 لـذا    دارنـد ،     داوطلـب    رشـته    آزمـون    برگـزاري    تـاريخ   انـد، نيـاز بـه        شـده    اعزام   خدمت   به   آزمون   و بعد ازبرگزاري    ماهه  شش

   ورودي  آزمـون    جملـه    درج  گيـرد، ضـمن      مـي    صـورت    انتظامي   نيروي   عمومي   وظيفه   سازمان با   كه  مقررفرمايند در مكاتباتي  
   آزمـون    برگـزاري    و تـاريخ     امتحـاني    رشـته   ، نـام  1387  سـال  )  داخل  ارشد ناپيوسته   كارشناسي  هاي  دوره (  تكميلي  تحصيالت

  سازمان   مورد نظر را نيز به      داوطلب)   است   برگزار شده  1386   اسفندماه 4 تا 1  درروزهاي   امتحاني  هاي  كدرشته   كليه  آزمون(
  . فرمايند  اعالم  عمومي وظيفه

   اخذ شود  است  الزم  شدگان  از پذيرفته  كه  تعهداتي-د 
 مجـازي و يـا واحـد    ،حضوري  نيمه،عي، شبانهشدگان كد محلهاي تحصيلي غيرانتفا    به غير از پذيرفته   (   شدگان   پذيرفته  كليه
 در دانشگاهها     رايگان   آموزش   از مزاياي   مندي   بهره   براي   تقاضانامه   برگ   است  الزم) گردد  كه از آنان شهريه اخذ مي      الملل  بين

 ). پيوست19   شماره فرم( نمايند   كشور را تكميل عالي  آموزش وموسسات
 يـا     انعقـاد قـرارداد بـا وزارت         بـه    ضـوابط نـسبت      برطبق   است   ها ياسازمانها الزم     وزارتخانه  يه بورس   شدگان  پذيرفته-1تبصره
  . نمايند اقدام  ذيربط سازمان
براسـاس ضـوابط منـدرج دربخـش دوم دفترچـه           ) نوبـت دوم    (داراي دوره هاي شـبانه         موسسات   شدگان  پذيرفته-2تبصره

  .  مربوط  با ضوابط   مطابق  و2راهنماي شماره 
پذيرفته شدگان موسسات داراي دوره هاي نيمه حضوري ، براساس ضوابط مندرج در بخش سوم دفترچه راهنماي                 -3تبصره

  . و مطابق با ضوابط مربوط 2شماره 
 و مطـابق  2 ـ پذيرفته شدگان دانشگاه پيام نور، بر اساس ضوابط مندرج در بخش چهارم دفترچه راهنماي شـماره   4تبصره 

  .ربوطضوابط م
 ـ پذيرفته شدگان مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي بر اساس ضوابط مندرج در بخش پنجم دفترچـه   5تبصره 
  . مطابق ضوابط مربوط2شماره 



  ٦

هاي مجازي براساس ضوابط مندرج در بخش شـشم دفترچـه              داراي دوره  پذيرفته شدگان مؤسسات آموزش عالي     -6تبصره  
 .ربوط مطابق ضوابط م2شماره 

    ضمائم-هـ
  الفبـاء    حروف   و ترتيب    قبولي   محل   كد رشته    تفكيك   به   و در هر رشته      امتحاني   رشته   تفكيك   به   شدگان   پذيرفته   اسامي  ليست-1

  .متعاقباً و به طريق مقتضي ارسال خواهد شد
  .طريق مقتضي ارسال خواهدشد متعاقباً و به  داوطلبي  شماره  سورت  به  شدگان  پذيرفته  ورودي كارتهاي-2
   كارشناسـي   هـاي   دوره (  تكميلـي    تحـصيالت    ورودي   آزمون   مختلف   هاي  رشتهنهايي     شدگان   از پذيرفته    نام   ثبت  اطالعيه-3

 .كه در فايل اطالعات وجوددارد 1387  سال) ارشدناپيوسته
 )  ليـسانس  (   كارشناسـي    مـدرك    اصـل    ارائـه    قـادر بـه     ئلـي  دال   به   كه   شدگاني   براي پذيرفته    گواهي   مخصوص   فرم  نمونه-4

  ).14شماره فرم( باشند نمي
 )16   شماره فرم (  رايگان  آموزش  از مزاياي  مندي  بهره  براي  تقاضانامه  فرم نمونه-5
و 11  شـماره   هـاي   نامـه   معرفـي  نمونه(» الف«بند  6-4    در رديف  مندرج   از سهميه   كنندگان  استفاده  مربوط به    هاي  نامه  معرفي  نمونه-6

12.(  
 مـذكور    گـواهي   ارائـه   خواهند شد و قادر به  التحصيل  فارغ31/6/87  در تاريخ  كه   شدگاني   اخذ تعهد از پذيرفته      فرم  نمونه-7

 )15  شماره فرم(باشند  نمي  نام ثبت بهنگام
 )13   شماره فرم (  عالي  آموزش  دانشگاههاوموسسات كارشناسي   مقطع  اول  رتبه التحصيالن  تاييد فارغ  فرم نمونه-8
 كـه   1387  سال)   داخل   ارشد ناپيوسته    كارشناسي  هاي  دوره (  تكميلي   تحصيالت   ورودي   آزمون 2 و   1   شماره   راهنماي  دفترچه-9

 .در فايل اطالعات وجود دارد
 دستور   ، خواهشمنداست    عالي   آموزش   موسسه   آن   محترم   و همكاران   جناب   آن   براي   الهي   توفيق   آرزوي   ضمن  درپايان        

  S-NA٥/٦.د گرد  مبذول  كافي  دقت  ذكر شده موارد فرمايند دربررسي
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