مدارک الزم جهت درخصوص ثبت نام پذيرفتهشدگان نهايي در آزمون سراسري سال 1395
با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال ضمن عرض تبریک عید سعیدغدیرخم و با عرض تبریک و تهنیت به خواهران و برادران
عزیزي كه در آزمون سراسري سال  1395پذیرفته شده و آماده گام نهادن به عرصه وسیع علم اندوزي و خدمت به مردم شریف میهن
مان مي شوند ،بدین وسیله به اطالع مي رساند اسامي پذیرفته شدگان نهایي رشته هاي مختلف تحصیلي دوره هاي روزانه ،نوبت دوم
(شبانه) ،دانشگاه پیام نور ،پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي ،موسسات غیرانتفاعي و غیردولتي ،رشته
هاي تحصیلي مجازي ،پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور و همچنین اسامي پذیرفته شدگان
مرحله پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلي براي دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالي غیرانتفاعي و غیردولتي ،دانشگاه پیام نور و دوره
هاي مجازي در سال تحصیلي  1395-96كه گزینش آنها به روش متمركز صورت گرفته است ،جمعاً به تعداد  398832نفر در
پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org :قرار گرفته است.
ضمناَ زمان ثبت نام در یکي از روزهاي شنبه  1395/06/03لغایت  1395/07/05از ساعت  8:30الي  15مي باشد.
تبصره :از آنجا كه سپاه پاسداران انقالب اسالمي نتیجه فهرست معرفي شدگان چندبرابر ظرفیت اعالم شده در دهه اول شهریور ماه را به
این سازمان اعالم ننموده است ،لذا وضعیت علمي كلیه داوطلباني كه نسبت به انتخاب كدرشته محلهاي بورسیه سپاه پاسداران انقالب
اسالمي اقدام نموده اند با توجه به ضوابط و اولویت كدرشته هاي انتخابي بررسي و براي قبول شدگان (با درنظر گرفتن توضیحات بند
الف و ب فوق) كد  22اعالم شده است.
تذكر مهم :كلیه داوطلبان فوق (داوطلباني كه براي آنان يكي از كدهاي  21 ،20 ،18 ،15 ،14 ،12 ،17 ،11و  22اعالم
شده است) الزم است براساس برنامه زماني كه در اطالعيه روز يكشنبه مورخ  1395/07/04از طریق پایگاه اطالع رساني این
سازمان منتشر خواهد شد ،براي مصاحبه به آدرس محل اعالم شده در اطالعیه مراجعه نمایند .بدیهي است عدم مراجعه براي شركت در
مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته هاي مذكور به منزله انصراف از رشته ذیربط تلقي مي گردد و آن دسته از داوطلباني كه داراي كد
قبولي دیگري مي باشند مي توانند در كدرشته قبولي اعالم شده ثبت نام نموده و به ادامه تحصیل بپردازند .الزم به تاكید است آن دسته
از داوطلباني كه در كد رشته قبولي دیگري نام آنان اعالم شده ،در صورتي كه در مراحل مصاحبه و گزینش شركت نموده و پس از
تایید در ردیف پذیرفته شدگان نهایي رشته جدید قرار بگیرند ،قبولي آنها در كدرشته اعالم شده قبلي (رشته اي كه هم اكنون اعالم
شده) باطل خواهد شد.
الف) مدارک مورد نياز براي ثبت نام از پذيرفته شدگان:
هر يك از پذيرفته شدگان (با اعمال نمره و سوابق تحصيلي و يا منحصراً سوابق تحصيلي) مي بايست بر حسب
موردهاي مندرج در جدول ذيل مدارک الزم را براي ثبت نام در موسسه آموزش عالي قبولي تهيه و تحويل
نمايد.

ردیف

مورد (دیپلم یا مدرك
تحصیلي)

ارائه مدرك  +دو نسخه تصویر تأییدیه
اصل یا گواهي مدرك تحصیلي دوره چهار ساله یا

1-1

دوره شش ساله و یا هنرستان با مهر و امضاء مدیر
دبیرستان و یا هنرستان با درج نوع دیپلم ،بخش و
شهرستان محل اخذ دیپلم
گواهي تحصیلي سال ما قبل و 2سال ماقبل دیپلم با

2-1

نظام قدیم آموزش متوسطه درج بخش و شهرستان محل تحصیل با مهرو امضاء
مدیردبیرستان و یا هنرستان با درج بخش و شهرستان
سال ماقبل و 2سال قبل ازدیپلم
اصل گواهي یا كارنامه تحصیلي دیپلم نظام قدیم با

3-1

امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش
پرورش

توضیح و موارد بررسي
 بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم،سال ماقبل و دوسال ماقبل دیپلم مي
بایست با سه سال تحصیل مندرج در
لیست یکسان باشد.
 تاریخ اخذ دیپلم در هر یک از رشتههاي تحصیلي نیمسال اول و دوم باید
حداكثر تا پایان  95/6/31باشد.
رشته هاي تحصیلي گزینش صرفاً
براساس سوابق تحصیلي (معدل كتبي)

اصل مدرك یا گواهي پایان دوره پیش دانشگاهي با
1-2

مهر و امضاء مدیر مركز پیش دانشگاهي با درج رشته
تحصیلي ،بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پیش
دانشگاهي
اصل كارنامه تحصیلي دوره پیش دانشگاهي (ریاضي  -تاریخ اخذ دوره پیش دانشگاهي در هر
فیزیک ،علوم تجربي ،علوم انساني ،علوم و معارف یک از رشته هاي تحصیلي نیمسال اول و
اسالمي و هنر) در هر یک از سال هاي  1391الي دوم باید حداكثر تا پایان  95/6/31باشد.
نظام جدیدآموزش متوسطه  1395با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و  -بخش و شهرستان محل اخذ مدرك
پرورش

دوره پیش دانشگاهي ،اخذ دیپلم و سال

اصل مدرك یا گواهي دیپلم متوسطه نظام جدید با ماقبل از دیپلم مي بایست با سه سال
2-2

مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج بخش تحصیل مندرج در لیست یکسان باشد.
و شهرستان محل اخذ مدرك
اصل مدرك و یا گواهي سال ما قبل دیپلم با مهر و

3-2

امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج بخش و
شهرستان محل اخذ مدرك

اصل كارنامه تحصیلي دیپلم متوسطه نظام جدید
(ریاضي فیزیک ،علوم تجربي ،علوم انساني و علوم و
معارف اسالمي) در هر یک از سال هاي  1384الي

4-2

 1393با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و
پرورش

داوطلباني كه متقاضي ترمیم نمرات
دروس امتحان نهایي سال سوم خود بوده
اند الزم است كارنامه ترمیم و ارتقاي
نمره دروس امتحان نهایي
با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان
آموزش و پرورش را ارائه نمایند.
در خصوص دارندگان مدرك معادل
مفاد بخشنامه شماره  2/77633مورخ
 92/5/28معاونت آموزشي وزارت متبوع
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مدرك معادل كارداني ویژه اصل مدرك و یا گواهي دانش آموختگي در دوره ي مالك عمل بوده و بررسي هاي الزم مي
دانشجویان اخراجي و انصرافي معادل

بایست براساس این بخشنامه صورت
گیرد .ضمنا قبولي پذیرفته شدگان داراي
مدرك معادل كه مشمول مفاد بخشنامه
مذكور نمي باشند ،لغو خواهد شد.

دارندگان مدرك كارداني
4

دانشگاه ها و موسسات آموزش اصل و یا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق دیپلم)
عالي

تاریخ اخذ مدرك كارداني حداكثر تا
تاریخ 95/6/31
پایان طرح نیروي انساني تاریخ 95/6/31
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دارندگان مدرك كارداني
گروه آموزشي پزشکي

اصل و یا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق دیپلم)
اصل و یا گواهي مدرك كارداني پیوسته آموزشکده
هاي فني و حرفه اي وابسته به وزارت آموزش و
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دارندگان مدرك كارداني پرورش
پیوسته

براي رشته هاي تحصیلي نیمسال اول و یا
 95/11/30براي رشته هاي تحصیلي
نیمسال دوم باشد.
با قید تاریخ اخذ مدرك كارداني
حداكثر تا  95/6/31و شرط معدل براي
ثبت نام مالك نمي باشد

اصل یا گواهي تحصیلي سال اول ،دوم و سوم
7

8

دارندگان مدرك كارداني دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و --------------
پیوسته

یا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك

كارمندان دولت

اصل حکم مرخصي ساالنه یا موافقت رسمي و بدون
قید و شرط
گواهي اشتغال به كار براي كاركنان رسمي ،پیماني،
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فرزندان كارمندان دولت

شاغلین و بازنشستگان وزارتخانه هاي علوم ،تحقیقات
و فنآوري و بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکي و
سایر موسسات آموزشي تابعه

-------------براي استفاده از تسهیالت تصویب نامه
شماره  22693ت  19834هـ مورخ
 1377/5/19هیات وزیران در یکي از
رشته هاي تحصیلي مقاطع كارداني و
كارشناسي دوره نوبت دوم ( شبانه )

كاركنان رسمي وزارت علوم،
تحقیقات و فنآوري و دانشگاه
10

ها و موسسات آموزشي و

اصل حکم استخدامي و یا گواهي رسمي مشمول

پژوهشي وابسته پذیرفته شده در سازمان مدیریت وبرنامه ریزي كشور
رشته هاي تحصیلي نوبت دوم

حداكثر سن  35 ،سال تمام به هنگام ثبت
نام در آزمون سراسري بوده است در
غیراینصورت قبولي آنان لغو مي شود

(شبانه)
كاركنان دانشگاه ها و دانشکده
11

هاي علوم پزشکي پذیرفته شده
در رشته هاي تحصیلي نوبت
دوم (شبانه)

اصل گواهي مبني برداشتن شرایط بومي و همچنین
داشتن حداقل سه سال سابقه یکي ازانواع استخدام محدودیتي از لحاظ سن ندارند.
دراستان محل قبولي

آموزگار دیپلمه رسمي (قطعي  ،معرفي نامه رسمي از وزارت آموزش و پرورش (فرم
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آزمایشي و پیماني) وزارت سهمیه آموزگاران -شماره  )3با امضاء و مهر رئیس رشته تحصیلي قبولي :راهنمایي و مشاوره
آموزش و پرورش

آموزش و پرورش ناحیه یا منطقه شهرستان ذیربط
 -1معرفي نامه مبني بر داشتن  3سال خدمت اعم از
دولتي یا غیردولتي به عنوان بهیار در استان محل
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بهیاران پذیرفته شده در رشته
پرستاري

خدمت اشتغال با تایید دفتر پرستاري محل خدمت.
 -2ارائه مدرك دیپلم بهیاري نظام قدیم آموزش رشته تحصیلي قبولي :پرستاري
متوسطه و یا دپیلم بهیاري نظام جدید آموزش متوسطه
به اضافه مدرك پیش دانشگاهي (حداكثر تا تاریخ
 95/6/31اخذ شده باشد)
كدرشته هاي مندرج در دفترچه هاي انتخاب رشته
تحصیلي:
 -علوم ریاضي و فني (صفحات  47تا )49
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سهمیه مناطق محروم

 علوم تجربي (صفحه )59 علوم انساني (صفحات  31و )32 هنر (صفحه  18و )19 زبان هاي خارجي (صفحه )28كدرشته هاي مندرج در دفترچه هاي انتخاب رشته
تحصیلي:

سهمیه داوطلبان شهرستانهاي - :علوم ریاضي و فني (صفحات  47تا )49
15

اهر ،ورزقان و هریس (استان  -علوم تجربي (صفحه )59
آذربایجان شرقي)

 علوم انساني (صفحات  31و )32 هنر (صفحه  18و )19 -زبان هاي خارجي (صفحه )28

پذیرفته شده مي بایست بومي یکي از
استان هاي :ایالم ،بوشهر ،چهارمحال و
بختیاري ،سیستان و بلوچستان ،كردستان،
كرمانشاه ،كهگیلویه و بویراحمد ،لرستان
و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در
دفترچه راهنماي شماره  2باشد.
 بومي یکي از بخش هاي شهرستانهاي ذیربط
 محل اقامت و سال دو یا سوم و پیشدانشگاهي در یکي از بخش ها و یا
شهرستان هاي ذیربط باشد.
 -تاییدیه فرمانداري

كدرشته هاي تحصیلي مندرج در دفتر چه شماره  2كه
16

سهمیه داوطلبان شهرستان

در قسمت توضیحات قید گردیده ،پذیرفته شده مي

ابوموسي در استان هرمزگان بایست بومي یکي از بخش هاي استان هاي ذیربط
باشد
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كلیه پذیرفته شدگان

18

كلیه پذیرفته شدگان
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كلیه پذیرفته شدگان

اصل شناسنامه به انضمام  3نسخه تصویر از تمام
صفحات
اصل كارت ملي به انضمام سه برگ تصویر پشت و
روي
 8قطعه عکس تمام رخ  3×4تهیه شده در سالجاري

مالك بومي بودن :ارائه گواهي سکونت
مستمر به مدت  3سال در شهرستان
ابوموسي
---------------------------------------با توجه به یکي از بند هاي مقررات
وظیفه عمومي مندرج در صفحه 35
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كلیه پذیرفته شدگان (برادران) مدرك وضعیت نظام وظیفه

دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در
آزمون سراسري (دفترچه شماره یک)
سال 1395
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كلیه پذیرفته شدگان

اصل وكپي دفترچه بیمه (درصورت دارا بودن) اعم از --------------
خدمات درماني ،تامین اجتماعي ،ارتش و...

