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 فصل اول                                                                                        )96تكميل ظرفيت آبان ماه (پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي  نام ثبت

  نام ثبت  1 صفحه  فصل اول
  

  باسمه تعالي
  

  فصل اول
  م و انتخاب رشتهنا شرايط و ضوابط ثبت ،توضيحات

   مهــدمق
  مناسـب   افـراد، توزيـع    تـرين  شايسـته   انتخـاب  ، بـه منظـور  هاي قبلـي ايـن سـازمان    پيرو اطالعيه،  خداوند متعال  درگاه  به  با حمد و سپاس     

و   تحصـيلي   هـاي  رشته  به  داوطلبان  هدايت ، كنندگان شركت  براي  شرايط مناسب ايجاد نياز كشور، مورد  تحصيلي  هاي رشته در  شدگان پذيرفته
انتخـاب رشـته بـراي شـركت در      و  نام ضوابط ثبت ، شرايط و گذشته  از تجارب  گيري با بهره مستعد و افراد  به  عالي  آموزش  امكانات  تخصيص
و مؤسسات آموزش عـالي   ها دانشگاه و پرديس خودگردانمجازي  ،)شبانه(هاي روزانه، نوبت دوم  در دورههاي تحصيلي  رشتهبرخي از گزينش 

  :اي از نكات مهم خالصهابتدا . دگرد مي  اعالم  ذيل  شرح  به 1396-97سال تحصيلي  دومبراي نيمسال ) تحصيليصرفاً بر اساس سوابق (
  :نكات مهم

دارا بودن ديـپلم نظـام قـديم و يـا      ياو  30/10/1396حداكثر تا تاريخ  دانشگاهي پيش مدركو يا اخذ  دانشگاهي پيش دارا بودن مدرك -1
بـراي كليـه داوطلبـان    اي  هاي فني و حرفـه  ها و مؤسسات آموزش عالي و كارداني پيوسته آموزشكده دانشگاه)  ديپلم  فوق(  كارداني  مدرك

 .الزامي است
و   فنـي   هـاي  آموزشـكده   پيوسـته   كـارداني   مـدرك   دارندگانها و مؤسسات آموزش عالي و  دانشگاه) فوق ديپلم(دارندگان مدرك كارداني  -  تبصره

) فـوق ديـپلم  ( در مقطـع كـارداني   30/10/1396 حداكثر تا  مذكور كه  از داوطلبان  دسته  آن  و همچنين  پرورش و  آموزش  وزارت  اي حرفه
  . را خواهند داشت اين مرحلهدر   و شركت  نام ثبت  حق ،شوند مي  التحصيل فارغ

نـام و شـركت در ايـن     باشند حق ثبـت  دانشگاهي و يا مدرك كارداني مي فاقد مدرك پيشاي و كاردانش كه  دارندگان ديپلم فني و حرفه -2
 .انتخاب رشته بعنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شدنام و  مرحله را ندارند و در صورت ثبت

رشـته منحصـراً از طريـق     نام و انتخاب ثبت .باشد مي 11/9/1396شنبه  لغايت روز  4/9/1396شنبه  نام و انتخاب رشته از روز  زمان ثبت -3
بايست قبـل از اقـدام بـه     داوطلبان مي. پذيرد مي انجام www.sanjesh.org :سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني

شود  آن كه در سايت اينترنتي سازمان درج مي هاي بعدي اطالعيهو ) جداول متون و (نام و انتخاب رشته به مطالعه دقيق دفترچه راهنما  ثبت
 .درشته نماين نام و انتخاب و آگاهي از شرايط و ضوابط، مبادرت به ثبت

هـاي   ديپلمه(، صورت خواهد گرفت؛ لذا كليه متقاضيان )معدل ديپلم(سوابق تحصيلي نظر به اينكه گزينش دانشجو در اين مرحله بر اساس  -4
بايسـتي  ) باشـند  كارداني ميدانشگاهي و يا  پيشاي و كاردانش كه داراي مدرك  هاي فني و حرفه نظام قديم، نظام جديد و همچنين ديپلمه

 .نام اينترنتي درج نمايند كتبي خود را بصورت صحيح در تقاضانامه ثبتكل و يا معدل معدل 
 13و  12بنـدهاي  وطلبان ديپلمه نظام قديم و نظام جديد بايستي معدل كـل و معـدل كتبـي ديـپلم متوسـطه خـود را عينـاً در        دا :1تبصره 

  .نام درج نمايند تقاضانامه اينترنتي ثبت
باشـند و فاقـد معـدل كتبـي در      دانشگاهي و يا كارداني مـي  اي و يا كاردانش كه داراي مدرك پيش داوطلبان ديپلمه فني و حرفه: 2تبصره 

 .نام درج نمايند تقاضانامه اينترنتي ثبت 31و  12بندهاي ديپلم، بايستي معدل كل ديپلم متوسطه خود را عيناً در 
اعـالم شـده در   معـدل كتبـي   كـل و يـا     كتبي واقعي و معـدل كل و يا ر صورت مغايرت معدل داوطلبان توجه داشته باشند د :تذكر مهم* 

 . گردد نام پذيرفته شدگان ممانعت بعمل آمده و قبولي آنها لغو مي نام، از ثبت تقاضانامه ثبت
دهند، رعايت موارد به شرح ذيل  انجام مي ها نت نام و انتخاب رشته خود را از طريق مراجعه به كافي داوطلبان ثبتاز  با توجه به اينكه برخي -5

 :نام از سوي داوطلبان الزامي است در زمان ثبت
هاي انتخـابي، تهيـه فايـل عكـس بـا رعايـت        نويس تقاضانامه و همچنين كدرشته محل قبل از مراجعه به كافي نت، نسبت به تكميل پيش) الف

 .اقدام نمايند )همين دفترچه راهنما 5ه صفح( »ج«بند شده در توضيحات داده 
و قبل از تاييد نهايي، اطالعات بايـد از سـوي داوطلـب     است در زمان ورود اطالعات حضور داوطلب براي كنترل اطالعات و عكس، الزامي) ب

تهيـه يـك بـرگ پرينـت      نام و انتخـاب رشـته   ثبتكنترل و در صورت نياز به اصالح، اقدام الزم در اين خصوص صورت پذيرد و در پايان 
 .اطالعات براي كنترل و نگهداري در پرونده شخصي داوطلب الزامي است

بـديهي اسـت عـدم ارائـه      .الزامي اسـت از سيستم رقمي  16يري پيگكدرقمي و  7شماره پرونده دريافت  نام و انتخاب رشته ثبتدر پايان ) ج
نـام و انتخـاب    باشد و بايستي كليـه مراحـل ثبـت    نام و انتخاب رشته كامل مي منزله عدم ثبته ب ،كدپيگيري توسط سيستمشماره پرونده و 

 .رشته از ابتدا تكرار شوند
 .دننزد خود نگهداري نماي) 96سال  ماه  بهمنپايان (را تا پايان كليه مراحل خود نام  ثبت كدپيگيري و شماره پروندهسريال كارت اعتباري، ) د

  جدول زمان بندي مراحل مختلف
  تاريخ  موضوع

  11/9/96لغايت       4/9/96 .اينترنتيو انتخاب رشته   نام ثبت
  11/9/96لغايت       4/9/96  .)نام همزمان با ثبت( نامي داوطلبان بر روي سايت سازمان براي مشاهده يا ويرايش استقرار اطالعات ثبت

  1396ماه  وم ديسي  دهه  .اعالم نتايج بر روي سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور
  .مطالعه و پيگيري نمايندهاي مندرج در سايت اينترنتي سازمان را نيز  عالوه بر نشريه پيك سنجش، اطالعيهشود  به داوطلبان توصيه مي



 فصل اول                                                                                        )96تكميل ظرفيت آبان ماه (پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي  نام ثبت

  نام ثبت  2 صفحه  فصل اول
  

  : مهم  تذكرات
هـاي درج شـده در دفترچـه بـر      شركت ننموده و متقاضي شركت در اين مرحله از پذيرش رشـته  1396داوطلباني كه در آزمون سراسري سال 

نسـبت بـه   ) ريـال  000/200هـاي آزمايشـي مبلـغ     براي هر يك از گـروه (شند، الزم است ابتدا با پرداخت هزينه مربوط با اساس سوابق تحصيلي مي
هاي انتخابي خود بـر اسـاس اولويـت و عالقمنـدي در فـرم       نامي نسبت به درج كدرشته محل نام خود اقدام نموده و با تكميل فرم تقاضانامه ثبت ثبت

  . رقمي خود را از سيستم دريافت نمايند 16رقمي و كدپيگيري  7در پايان شماره پرونده  انتخاب رشته اقدام نموده و
نـام   ثبـت  1396بر حسب اينكه در يك گروه آزمايشي و يا چند گروه آزمايشـي در آزمـون سراسـري سـال      -1 :الف داوطلبان مشمول بند )تبصره

چنانچه قبالً فقط در يك يـا   -2. اند را انتخاب نمايند نام نموده هاي آزمايشي كه در آن ثبت هاي مربوط به گروه يا گروه توانند رشته اند، مي نموده
زينه اعالم عالقمندي بـراي  بايست ابتدا ه باشند مي هاي آزمايشي مي اند و عالقمند به انتخاب رشته از ساير گروه نام نموده دو گروه آزمايشي ثبت

هاي بانكي عضـو شـبكه شـتاب پرداخـت و      را از طريق كارت) به ازاي هر گروه آزمايشي(ريال  000/200هاي آزمايشي مربوط يعني مبلغ  گروه
  .سپس نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند

علـوم رياضـي و   (تواند متقاضي يك گروه آزمايشي اصـلي   هر داوطلب مي ،الزم به تأكيد است كه در روش پذيرش با سوابق تحصيلي :مهم نكته* 
تواند همزمان متقاضي دو گروه  بديهي است يك داوطلب نمي. هاي خارجي باشد و دو گروه آزمايشي هنر و زبان) فني، علوم تجربي و علوم انساني

  .و فني، علوم تجربي و علوم انساني باشدهاي آزمايشي علوم رياضي  هاي آزمايشي اصلي يعني گروه آزمايشي از گروه
 .بفرمايند  دقت آنها  و در رعايت  داشته  را مبذول  الزم  توجه  ذيل  نكات  به  شود كه مي  توصيه اًاين مرحله اكيددر   شركت  انمتقاضي  كليه  به *
پذيرد، لذا كليه داوطلبان الزم است اطالعات مندرج در  تي انجام مينام و انتخاب رشته در اين مرحله منحصراً به روش اينترن با توجه به اينكه ثبت -1

نـامي و مشـاهده    مشـاهده و كنتـرل اطالعـات ثبـت    (را براي انجـام امـور بعـدي     و رمز ورود نام سريال ثبتشماره : نام شامل كارت اعتباري ثبت
نام و انتخاب رشته، كد پيگيـري   ضمناً داوطلبان الزم است پس از تكميل فرم اينترنتي تقاضانامه ثبت. ، به دقت نزد خود نگهداري نمايند)كارنامه

نام و انتخاب رشته توسط سيسـتم بـه داوطلبـان ارائـه      پايان مراحل مختلف ثبت رقمي، پس از 16اين كد . رقمي خود را نيز يادداشت نمايند 16
  . نامي نهايي خود كه بر روي آن كد پيگيري درج شده، پرينت تهيه نمايند شود از تقاضانامه ثبت به داوطلبان توصيه مي. خواهد شد

نـام و انتخـاب رشـته، متوجـه      رقمي ثبـت  16كد پيگيري رقمي و  7ونده پرشماره نام و انتخاب رشته و دريافت  چنانچه پس از پايان مراحل ثبت -2
نام و انتخاب رشته جديد و يا مكاتبه با اين سازمان خودداري  ثبتنامي شما وجود دارد، مقتضي است از انجام  شديد كه اشكالي در اطالعات ثبت

 )11/9/96لغايـت   4/9/96(انتخـاب رشـته   نام و  ثبتحدوده زماني نموده و با مراجعه به بخش ويرايش اطالعات در سايت اين سازمان و در م
  .به تقاضاهاي كتبي واصله، ترتيب اثر داده نخواهد شد. نسبت به تصحيح آن اقدام نماييد

و اعتراضي پذيرفته  خواهد نمود اقدامداوطلب  هاي نام ثبتبه بررسي نام و انتخاب رشته مجدد، سازمان بر اساس ضوابط نسبت  ثبت  در صورت: تبصره
  .نخواهد شد

  فتعاري
  . رود راهنما بكار مي  در اين  كه  از اصطالحاتي  بعضي  مفاهيم   
) 4(،  انسـاني   علوم) 3(،  تجربي  علوم) 2( ، و فني  رياضي  علوم) 1: ( آزمايشي  گروه  پنج  به  عالي آموزش  تحصيلي  مختلف  هاي رشته : آزمايشي  گروه )1

 .شوند مي  تقسيم  هاي خارجي زبان) 5(هنر و 
  ،) ديـپلم  فـوق (  كـارداني  )1: (از و عبارتنـد   اسـت   تحصـيل   در پايان  اعطايي  و مدرك  تحصيل  مدت  نشانگر طول  تحصيلي  مقاطع:  تحصيلي  مقاطع )2

 .) ليسانس(  كارشناسي )2(
  . است  آمده  نائل  و يا باالتراز آن)  ديپلم  فوق(  كارداني  با ارزش  تحصيلي  مدرك  دريافت  به  كه  است  كسي :دوره آموزش عالي  التحصيل فارغ )3
 .دباش  شده  نام و ثبت  پذيرفته  و يا غيردولتي  از دولتي  اعم  عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه از  در يكي  كه  است  كسي :دانشجو )4
 تحصـيل   از ادامـه   داليلـي   و بـه   داشته  اشتغال  تحصيل  به  عالي  آموزش  ها و مؤسسات از دانشگاه  در يكي قبالً  كه  است  كسي : اخراجي  دانشجوي )  5

 . است  شده  محروم 
  و فـرم   كـرده   قطعـي   تحصـيل   تـرك  ،1396پايان اعالم نتايج نهايي آزمون سراسري سـال  حداكثر تا   كه  است  دانشجويي : انصرافي  دانشجوي )6

  . باشد  رسانده  ذيصالح  تأييد مراجع  و به  را تكميل دفترچه  اين) ها پيوست(فصل سوم  46  صفحهمندرج در  2  شماره  مخصوص
و سوابق تحصيلي از بـدو ورود بـه دوره تحصـيلي متوسـطه تـا هنگـام        اي است كه كليه نمرات كارنامه :التحصيلي دوره متوسطه كارنامه فارغ) 7

  .گردد آموز صادر مي التحصيلي براي دانش شود و پس از فارغ التحصيلي را شامل مي فارغ
 دورهدر   اكنـون  و هـم   را اخـذ نمـوده    متوسطه  جديد آموزش  نظام  متوسطه  ديپلم  شود كه مي  اطالق  كسي  به :  دانشگاهي پيش  دورهآموز  دانش )8

بـا   را  دانشگاهي پيش دوره  1396ماه دي   و حداكثر تا پايان  بوده  تحصيل  به  مشغول آزاد  يا داوطلب  روزانه، بزرگساالن  صورت  به  دانشگاهي پيش
  .خواهد شد  دانشگاهي پيش دوره  گواهينامه اخذ  به  و موفق خواهد گذرانيد  موفقيت

 و  را گذرانيـده   دانشـگاهي  پيشدوره ،  متوسطه  جديد آموزش  نظام  ديپلم  از دريافت  پس  كه  است  كسي : دانشـگاهي  پيش دوره  التحصيل فارغ ) 9
 . است  شده  دانشگاهي پيش دوره  اخذ گواهينامه  به  موفق

  سـنوات )  و دوم  اول  سيكل(  ساله  و يا شش  چهارساله  دوره  كه  است  كسي :متوسطه  ساله  و يا شش  متوسطه  چهار ساله  دوره  التحصيل فارغ )10
  .باشد مي  متوسطه  آموزش  قديم  نظام  متوسطه  كامل  ديپلم  و داراي  رسانيده  پايان  به  موفقيت را با  متوسطه  آموزش  قديم  نظام  قبل

رقمـي لحـاظ شـده و در     8) نظام جديد(در نظام نيمسالي واحدي (باشد  رقمي مي 10 تا 8اي  آموزي شماره منظور از كد دانش :آموزي كد دانش) 11
ايـن شـماره بـر روي كارنامـه تحصـيلي سـاالنه يـا كارنامـه         ). باشد رقمي مي 10يا  9متوسطه آموزش و پرورش ) نظام فعلي(نظام سالي واحدي 

  .التحصيلي دوره متوسطه درج شده است فارغ
آموز نظام جديد آموزش متوسطه در  منظور از كد منطقه و يا ناحيه اخذ ديپلم عددي چهار رقمي است كه دانش :خذ ديپلمكد مناطق و نواحي ا) 12

  .درج شده است ناحيه/منطقهالتحصيلي، مقابل  اين كد در كادر باالي برگ كارنامه فارغ. التحصيل شده است آن منطقه يا ناحيه فارغ
اين سـال و دوره  . آموز در آن، دوره متوسطه را به پايان رسانيده است سال تحصيلي و مقطع زماني است كه دانش :التحصيلي سال و دوره فارغ) 13

  .التحصيلي مشخص شده است در گوشه سمت راست باالي كارنامه فارغ
عنوان شاخه در كادر . شوند تحصيل ميال اي و كاردانش فارغ هاي نظري، فني و حرفه آموزان دوره متوسطه در يكي از شاخه دانش :شاخه تحصـيلي ) 14

  . باالي كارنامه مشخص شده است
  .اين عنوان رشته در كادر باالي كارنامه درج گرديده است. التحصيل شده است آموز در آن فارغ اي است كه دانش عنوان رشته :رشته تحصيلي) 15
آيد، كه مالك عمل گواهي پايان دوره متوسطه صادره  اي است كه از ميانگين وزني نمرات امتحانات نهايي به دست مي نمره :ديـپلم  معدل كتبي) 16

  .باشد از آموزش و پرورش مي
  .اند التحصيل شده شوند كه از نظام ترمي واحدي نظام جديد آموزش متوسطه فارغ به دانش آموزاني اطالق مي :آموزان ترمي واحدي دانش) 17



 فصل اول                                                                                        )96تكميل ظرفيت آبان ماه (پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي  نام ثبت

  نام ثبت  3 صفحه  فصل اول
  

   داوطلبانعمومي و اختصاصي  شرايط
  .باشند  نداشته  منعي) 1پيوست شماره (  عمومي  وظيفه  از لحاظ مقرراتبرادران و   بوده  ذيل  شرح  به  و اختصاصي  شرايط عمومي  داراي  است  الزم  داوطلبان

   شرايط عمومي -1
  .در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) مسيحي، زرتشتيكليمي، (اعتقاد به اسالم و يا يكي از اديان مصرح  ) الف
  . ايران  اسالمي  جمهوري  عناد با نظام  داشتنن) ب

 )3(،  محـارب   هـاي  گروهـك   بـه   تشـكيالتي   وابسـتگي   داشـتن  )2(،  ايـران   اسالمي  جمهوري  با نظام  مسلحانه  مبارزه )1( :عناد شامل  مصاديق :توضيح
  و اديـان   ماترياليسـم   تبليـغ  )4(، در آنهـا   عضـويت   ها و يـا داشـتن   از گروهك تشكيالتي  هواداري يا  محارب  هاي گروهك  به  مالي  كمك  پرداخت
  . ساختگي

 . باشد مصاديق فساد اخالقي شامل اعتياد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا مي :توضيح    . احراز فساد اخالقي  عدم ) ج
  كلـي   بـه   سكونت  و محل  از همسايگان  باشد و تحقيق مي  قانوني  مراجع  عهده  به  كه  است  استعالم  صورت  به   داوطلبان   عمومي  احراز شرايط : تذكرمهم
 . است  ممنوع

 . انتخابي  هاي يا رشته  با رشته  متناسب  جسمي  از توانايي  برخورداري ) د
   شرايط اختصاصي -2

 اخذ  30/10/1396تاريخ  حداكثر تاكه  دانشگاهي پيش  هدور  گواهينامه و يانظام قديم آموزش متوسط   متوسطه  ساله چهار  دوره ديپلم  داشتن )الف
  ). ديپلم  فوق(  كارداني  مدرك  داشتن يا شود و

و   فنـي   هـاي  آموزشـكده   پيوسـته   كـارداني   مدرك  دارندگانها و مؤسسات آموزش عالي و  دانشگاه) فوق ديپلم(دارندگان مدرك كارداني  -1  تبصره
) فـوق ديـپلم  ( در مقطـع كـارداني   30/10/1396 حـداكثر تـا    مـذكور كـه    از داوطلبـان   دسته  آن  و همچنين  پرورش و  آموزش  وزارت  اي حرفه
  . را خواهند داشت اين مرحلهدر   و شركت  نام ثبت  حق ،شوند مي  التحصيل فارغ
  خـدمات   كـه شـركت نماينـد    اين مرحلـه توانند در  مي  شرطي  به  پزشكي  آموزشي  گروههاي تحصيلي  رشته  كارداني  دوره  نالتحصيال فارغ -2  تبصره

  در رشـته   نام ثبت  هنگام  ، بهموفقيت  در صورت  التحصيالن از فارغ  قبيل  اين  است  بديهي. دنبرسان  پايان  به 30/10/1396  مقرر را تا تاريخ  قانوني
 .دنماين  را ارائه  انساني  نيروي  طرح  پايان  بايد گواهي  قبولي

ايـن  در  تواننـد  مـي   شـرطي   بـه  30/10/1396حداكثر تا   غيرپزشكي  آموزشي  هاي گروههاي تحصيلي  رشته  كارداني  دوره نالتحصيال فارغ -3  تبصره
  .دنباش  داده  را انجام  قانوني  و خدمات  تعهدات  كهشركت نمايند مرحله 

 .را دارد اين مرحلهدر   و شركت  نام ثبت  حق باشد،  دفترچه  در اين  واجد ديگر شرايط مندرج  چنانچه  انصرافي  دانشجوي )ب
  معـادل   مـدرك   كه  كارشناسي  دوره  دانشجويان  نينچو همنامه آموزشي  محروم از تحصيل آموزشي، موضوع موارد مرتبط در آيين  دانشجويان - تبصره

بـا    كامـل  حسـاب   از تسـويه   پـس   انصرافي  دانشجويان  مربوط به  اند نيز مانند مقررات را اخذ نموده)  و يا كارداني  عمومي  از كارداني اعم(  كارداني
  مشكل  نداشتن  و در صورت علوم، تحقيقات و فناوري  وزارت  دانشجويان  رفاه  و صندوق  داخل  دانشجويان امور  كل  اداره  ذيربط و همچنين  مؤسسه

  تعهـدات   تواننـد كليـه   مي  از داوطلبان  دسته اين  است  بديهي .رندشته و محدوديتي در انتخاب رشته ندادا  نام ثبت  حق)  برادران  براي(  وظيفه  نظام
  .انندبرس  انجام  يكجا به  صورت  خود به  تحصيالت  از اتمام  مربوط را پس

، دانشـگاه  و مؤسسـات آمـوزش عـالي    هـا  دانشگاه الملل بينپرديس خودگردان يا حضوري، مجازي و  ، نيمه)شبانه(نوبت دوم  هاي دانشجويان دوره) ج
اين مرحلـه   توانند بدون انصراف از تحصيل در ، ميكنند كه از معافيت تحصيلي استفاده نمينور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي   پيام
نام در رشته قبولي جديد، الزم اسـت از رشـته قبـولي     بديهي است اين دسته از داوطلبان در صورت موفقيت و قبل از ثبت. نام و شركت نمايند ثبت

داوطلبـان حـق   الزم بـه توضـيح اسـت كـه ايـن دسـته از       . قبلي خود انصراف قطعي حاصل نموده و گواهي مربوط را به مؤسسه ذيربط ارائه نمايند
  .بازگشت و ادامه تحصيل در رشته قبولي قبلي خود را ندارند

نام و انتخاب رشته در اين مرحلـه الزم اسـت شـرايط     كنند، براي ثبت فوق كه از معافيت تحصيلي استفاده ميغيرروزانة هاي  دانشجويان دوره: تبصره
  .ه باشندمقررات وظيفه عمومي را داشتتذكرات مهم  )3( سه مندرج در بند

  ها  هميهـس
  .دوشذيل   در بندهاي  مندرج مصوب  هاي از سهميه  يكي ، متقاضيشرايط خود  تواند بر اساس مي  هر داوطلببر اساس ضوابط و مصوبات مربوط 

   :مناطق  ميهسه* 
  منـاطق   سـهميه   متقاضي  داوطلبان. گردند ميمحسوب  3و  2، 1يكي از مناطق  وهاي زير جز شركت كنندگان متقاضي سهميه مناطق با توجه به مالك

 .نمايند  را عالمتگذارينام اينترنتي  ثبت  تقاضانامهفرم  17در بند  قسمت مربوطبايد 
  .براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دبيرستان يا هنرستان )الف
، بخش محل اخذ مـدرك تحصـيلي دو سـال آخـر دبيرسـتان و      )اعم از ترمي واحدي و سالي واحدي(توسطه براي داوطلبان نظام جديد آموزش م) ب

  .دانشگاهي دوره پيش
كه بخش محل اخذ مدرك تحصيلي داوطلبان سهمية مناطق متفاوت باشد، سهمية داوطلب براساس بخش محل اخذ مـدرك تحصـيلي     در صورتي) ج

  .شود تعيين مي) سالحتي يك سال از سه ( تر منطقة مرفه
اي، بر اساس بخش محل اخذ مدرك تحصـيلي سـه سـال آخـر      هاي فني و حرفه پيوسته آموزشكده) ديپلم  فوق(هاي كارداني  التحصيالن دوره فارغ) د

  .شوند حسوب ميم 3و يا  2، 1هاي مناطق  ، جزو يكي از سهميه)سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان(دوره دبيرستان و يا هنرستان 
  .شوند تلقي مي 3اند، جزو منطقه  كه دو سال آخر تحصيل خود را در خارج از كشور گذرانده  داوطلباني ) ه
 .شوند محسوب مي 3جزو سهميه منطقه ) بينا، نيمه شنوا و معلولين جسمي حركتي نابينا، ناشنوا، نيمه(كليه داوطلبان معلول ) و

  :خانواده شهدا سهميه رزمندگان، ايثارگران و *
زير آمده است متقاضي » ج«و » ب«، »الف«توانند براساس شرايط خود كه در بندهاي  هر يك از داوطلبان متقاضي سهميه رزمندگان و ايثارگران مي

  :اين سهميه شوند
. باشـند  ميرزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه  رزمندگانجزو سهمية ) ماه حضور در جبهه 6با حداقل (رزمندگان  :رزمندگان) الف

  .باشد نمره گزينش آزاد در رشته محل مورد نظر مي% 75حدنصاب نمره براي اين داوطلبان 
هـاي   جبهـه ماه متوالي يا متناوب داوطلبانه در مناطق عمليـاتي  ) 6(حداقل شش  31/6/1367لغايت  31/6/1359رزمندگاني كه از تاريخ ) الف-1

نسـبت بـه   ) سازمان بسيج مستضعفين يا وزارت جهـاد كشـاورزي  (اند، الزم است ضمن مراجعه به ارگان ذيربط  نبرد حق عليه باطل حضور داشته
ـ    تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام نمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت ا نام توسط سازمان بسـيج مستضـعفين ي

  .وزارت جهاد كشاورزي مورد تاييد نهايي قرار گيرد



 فصل اول                                                                                        )96تكميل ظرفيت آبان ماه (پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي  نام ثبت

  نام ثبت  4 صفحه  فصل اول
  

داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان سازمان بسيج مستضـعفين و سـتاد كـل نيروهـاي مسـلح الزم اسـت پـس از تكميـل فـرم          : تذكر مهم
نـام در محلـي كـه در     آن را در زمان ثبت رقمي از واحد مربوط اقدام و 12مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان نسبت به دريافت كد پيگيري 

  .تقاضانامه اينترنتي در نظر گرفته شده درج نمايند
لـذا ضـرورت دارد   . باشـد  رقمي سازمان بسيج مستضعفين و يا نيروهاي مسلح براي هر پذيرش در هـر سـال متفـاوت مـي     12كد پيگيري : 1تبصره 

  .رقمي مخصوص همان پذيرش اقدام كنند 12د مربوط نسبت به دريافت كد پيگيري نام در هر پذيرش با مراجعه به واح داوطلبان براي ثبت
  .شود مناطق عملياتي براساس مصوبات شوراي عالي دفاع تعيين مي: 2تبصره 
، هـا  هـاي خـدمتي پرسـنل وزارتخانـه     مدت حضور يا خدمت در جبهه موظفي سربازان و پاسداران وظيفـه و همچنـين تعهـدات و ماموريـت    : 3تبصره 

  .شود ها و موسسات آموزش عالي، حضور داوطلبانه تلقي نمي ماهه دانشجويان دانشگاه 6هاي نظامي در جبهه و نيز طرح  ها و ارگان سازمان
داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان سازمان بسيج مستضعفين در صورت عدم تاييد سـهميه بـه واحـدهاي تابعـه محـل تشـكيل       : 4تبصره 

  .مراجعه نمايندپرونده 
  .شوند هاي مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه رزمندگان نمي نيروهاي فعال بسيجي و بسيجيان عادي پايگاه: 5تبصره 

تـا   31/6/1359آن دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران عالوه بر ميزان موظفي كـه از تـاريخ    )الف-2
اند، با تاييد باالترين  ماه ناپيوسته شركت در عمليات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته 9ماه پيوسته و يا  6حداقل  31/6/1367

، وزارت )آجـا (ستاد كل نيروهاي مسلح، ستاد كل سپاه پاسداران، ستاد مشترك ارتش جمهـوري اسـالمي ايـران    (مقام هر يك از نيروهاي مسلح 
ايـن قبيـل   . توانند از مزاياي اين قانون استفاده نمايند مي)) ناجا(و نيروهاي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ) ودجا(تيباني نيروهاي مسلح دفاع و پش
هاي تابعه مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان در پـذيرش مربـوط را تكميـل نماينـد تـا آمـار و        توانند ابتدا به سازمان افراد مي

ايـن قبيـل داوطلبـان الزم    . نام توسط ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مورد تاييد نهايي قرار گيرد اطالعات آنان بعد از زمان ثبت
  .رقمي پيگيري در محل مربوط اقدام نمايند 12نام نسبت به درج كد  گذاري در بند مربوط تقاضانامه ثبت است ضمن عالمت

رقمـي   12داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران الزم است براي دريافت كد آن دسته از : تبصره
  .مراجعه نمايند www.aja.irپيگيري به نشاني اينترنتي 

در » )1396-1400(اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايـران   قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه«با توجه به تصويب  :ايثارگران )ب
و اصـالحيه  » قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران« 70اين  قانون عالوه بر ماده  90توسط مجلس شوراي اسالمي، ماده  14/12/1395تاريخ 

در اين آزمون اجرا و گزينش داوطلبان براسـاس  » )2(رات مالي دولت قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقر« 47بعدي آن در ماده 
  .گيرد اين قوانين صورت مي

  :براساس قوانين فوق
و باالتر % 25جانبازان « ،»آنان  فرزندانهمسر و  و  آزادگان« ،»شهدا  فرزندان و همسر«ظرفيت هر كدرشته محل به %) 25(بيست و پنج درصد  - 1

  )ظرفيت %25  با سهميه ايثارگران( .اختصاص دارد» و همسر و فرزندان آنان
همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش «و » و همسر و فرزندان آنان% 25جانبازان زير «ظرفيت هر كدرشته محل نيز به %) 5(پنج درصد  - 2

  )ظرفيت %5  با سهميه ايثارگران( .اختصاص دارد» )ستاد كل نيروهاي مسلح، داوطلبان بسيجي و جهاد سازندگي(ماه حضور داوطلبانه در جبهه 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، در صورتي كـه سـهميه    90طبق تبصره بند الف ماده  :1تذكر 

ـ  25 درصـدي ايثـارگران كـه     5ه مشـمولين سـهميه   درصدي ايثارگران توسط داوطلبان مشمول سهميه فوق تكميل نشود، خالي مانده آن ابتدا ب
شرايط و حدنصاب الزم را داشته باشند، تخصيص يافته و اگر باز هم اين ظرفيـت خـالي مانـد، باقيمانـده آن بـه سـاير داوطلبـان بصـورت آزاد         

  .يابد اختصاص مي
  .يابد ميسهميه ايثارگران، به ساير داوطلبان بصورت آزاد اختصاص % 5ظرفيت خالي مانده  :2تذكر 
نمـره آخـرين   % 70) درصـدي  5درصدي و يا  25اعم از سهميه ايثارگران مشمول ظرفيت (براساس قوانين مذكور حدنصاب نمره ايثارگران  :3تذكر 

  .باشد فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر كدرشته محل مي
  . باشند ميخانواده شهدا محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه  شهداخانواده جزو سهمية پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد  :شهدا خانواده ) ج

  مراحل پذيرش
 4/9/1396از تـاريخ  اند،  نام ننموده ثبت 1396براي كساني كه قبالً در آزمون سراسري سال نام از متقاضيان شركت در اين مرحله  ثبت :نام ثبت - 1

متقاضيان الزم است با مطالعه دقيق اين دفترچه و اطالع كامل از مندرجات و ضوابط آن و در صـورت دارا  . شد انجام خواهد 11/9/1396لغايت 
  .انتخاب رشته از طريق سايت اينترنتي سازمان اقدام نمايندسپس نام و  بودن شرايط و ضوابط مربوطه، نسبت به ثبت

و كـد  رقمي  7نام كرده و داراي شماره پرونده  مشاهده و كنترل اطالعات داوطلباني كه در اين مرحله ثبت :نامي مشاهده و كنترل اطالعات ثبت - 2
سـايت اينترنتـي    و از طريـق  11/9/1396لغايـت   4/9/1396نام و انتخـاب رشـته و از تـاريخ     باشند، همزمان با ايام ثبت رقمي مي 16پيگيري 

 .نامي خود اقدام نمايند كه داوطلبان الزم است با مراجعه به سايت مذكور نسبت به مشاهده و كنترل اطالعات ثبت ؛پذير خواهد بود سازمان، امكان
لغايـت   4/9/1396نـام و از تـاريخ    انتخاب رشته توسط داوطلبان از طريـق سـايت اينترنتـي سـازمان همـراه و همزمـان بـا ثبـت         :انتخاب رشته - 3

باشند، ضمن مطالعه شرايط و ضوابط اعالم شده در همين دفترچه  داوطلباني كه متقاضي شركت در اين مرحله مي .انجام خواهد شد 11/9/1396
گردد، در مدت زماني كه تعيين  منتشر مي هاي رسمي سازمان كه از طريق نشريه پيك سنجش و سايت اينترنتي سازمان و ضمائم مربوط و اطالعيه

هـاي آزمايشـي مربـوط،     هاي تحصيلي مورد عالقه خود از گروه و يا گروه درشته محل را از ميان كدرشته محلك 50توانند حداكثر  مي  شده است،
 . نام و انتخاب رشته اينترنتي نمايند انتخاب و به ترتيب اولويت بر اساس عالقه اقدام به درج در تقاضانامه ثبت

هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربـي و   شامل يك گروه اصلي از گروه(مايشي گروه آز 3يا  2در بر اساس ضوابط داوطلباني كه  :تذكر مهم* 
، همانند ساير داوطلباني كه در يـك گـروه   اند نمودهنام  ثبت) هاي خارجي هاي آزمايشي هنر و زبان علوم انساني و يك يا دو گروه عالقمندي از گروه

هاي مورد عالقه خـود را از   محل  بايست كليه كدرشته رشته ارائه خواهد شد و اين داوطلبان مي، منحصراً يك فرم انتخاب اند آزمايشي شركت كرده
  .درج نمايند تقاضانامه مذكورهاي مورد نظر در  ، انتخاب و بر اساس عالقه در اولويتاند نام نموده در آن ثبت هاي آزمايشي كه هر يك از گروه

 .يت اينترنتي سازمان انجام خواهد شدسا ماه سال جاري، از طريقدي  ومس دههنتايج اين مرحله در  :اعالم نتايج - 4
  :مهم  تذكرات* 

  .مندرجات فرم تقاضانامه بايد دقيق و صادقانه تكميل شود - 1
 .خواهد بود  داوطلب  عهده  به) تقاضانامه  فرم  مندرجات(  شده  تكميل  مندرجات  كليه  صحت  وليتئمس - 2
  ايـن  ، بنـابر باشـد  نمـي پـذير   نـام امكـان   ثبت  تقاضانامه  فرم، اعمال هيچگونه تغييري در مندرجات و ويرايشنام  ثبتمقرر هاي پس از پايان مهلت -3

  .در زمان تكميل اطالعات تقاضانامه نهايت دقت را بكار گيردبايد   داوطلب
 باشـد، در هـر   نميراهنما   دفترچه  در اين  از شرايط و ضوابط مندرج  واجد يكي يا  نموده  را كتمان  يحقايق  ،داوطلب  شود كه  مشخص  هر موقع -4

  .خواهد شد  محروم...)  و  دانشگاه در  تحصيل  ، حين شدن پذيرفته ، نام ثبتاعم از  مرحله



 فصل اول                                                                                        )96تكميل ظرفيت آبان ماه (پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي  نام ثبت

  نام ثبت  5 صفحه  فصل اول
  

  نام اينترنتي ، مدارك الزم و مراحل ثبت تكاليف
   :داوطلبانتكاليف ) الف

 .دده  مقرر انجام  و در مهلت  موقع  زير را به  اقدامات  بايد يكايك  اين مرحلهدر   شركت  متقاضي  داوطلب   
  .نام و انتخاب رشته هاي اعتباري به تعداد مورد نياز و دفترچه راهنماي ثبت كارتسازمان، براي تهيه كارت يا  پايگاه اطالع رسانيمراجعه به  -1
  ).11/9/96لغايت  4/9/96(ي سازمان در زمان مقرر نام و انتخاب رشته از طريق سايت اينترنت ثبت -2
  ).11/9/96لغايت  4/9/96(مقرر هاي انتخابي از طريق سايت اينترنتي سازمان در زمان  نامي و رشته مشاهده، كنترل و ويرايش اطالعات ثبت -3

   :)اند نمودهننام  ثبت 96تقاضياني كه قبالً در آزمون سراسري سال م ويژه(  نام ثبت) ب
نـام و   بـراي ثبـت  ، كه در ذيل توضيح داده شده است، اقـدامات الزم را  نام جه ثبتو الكترونيكيپرداخت ذيل و با روش  منحصراً بهداوطلبان الزم است 

  .بعمل آورندانتخاب رشته 
  www.sanjesh.org: سازمان به نشاني پايگاه اطالع رسانيمراجعه به  -1
  .و انتخاب رشته از طريق سايت سازمان نام دريافت دفترچه راهنماي ثبت -2
هـاي عضـو شـبكه     شود، داوطلبان الزم است به وسيله كارت به صورت اينترنتي انجام مي نام و انتخاب رشته ثبتبا توجه به اينكه پرداخت هزينه  -3

ريـال بـه   ) هـزار  دويسـت ( 000/200باشد، با مراجعه به سايت سازمان و پرداخت مبلـغ   بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي
  .اقدام نمايند) نام رقمي ثبت 12سريال شماره (اعتباري  دريافت اطالعات كارت، نسبت به نام و انتخاب رشته ثبتعنوان وجه 

باشـد، الزم اسـت بـه ازاي هـر گـروه آزمايشـي مبلـغ         گـروه آزمايشـي مـي    3و يا  2در  نام و انتخاب رشته ثبتچنانچه داوطلبي متقاضي  -1تبصره 
  .را دريافت داردو اطالعات كارت اعتباري ريال ديگر نيز از همين طريق پرداخت ) هزار دويست( 000/200

تواند عالوه بر انتخاب گـروه آزمايشـي    باشد، كه داوطلب مي گروه آزمايشي بدين صورت مي 3و يا  2نام و انتخاب رشته در  منظور از ثبت -2تبصره 
. ارجي نيز متقاضي شوددر گروه آزمايشي هنر و زبان خ) هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، يا علوم تجربي و يا علوم انساني يكي از گروه(اصلي 

  .هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني شركت نمايد تواند بطور همزمان، در گروه به ديگر سخن هيچ داوطلبي نمي
  .نام و انتخاب رشته آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز براي ثبت -4
سازمان سنجش آموزش كشور بـه   پايگاه اطالع رسانييه شرايط و ضوابط، داوطلب بايد با مراجعه به پس از مطالعه دفترچه راهنما و آشنايي با كل -5

  . اقدام نمايد نام و انتخاب رشته ثبتنسبت به  www.sanjesh.org:  نشاني
  :)اند نام ننموده ثبت 96متقاضياني كه قبالً در آزمون سراسري سال  ويژه( نام مدارك الزم براي ثبت) ج 

  :باشد نام به آن نيازمند است به شرح ذيل مي مداركي كه داوطلب براي ثبت
اسكن نمـوده و فايـل آن را بـراي ارسـال از      زيربايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات  داوطلب مي :فايل عكس اسكن شده - 1

  .نام اينترنتي آماده نمايد طريق برنامه ثبت
 ).عكس تمام رخ( گرفته شده باشد جاريكه در سال   6×4  يا  3×4 عكس -1-1
  .باشد  JPG  عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت -2-1
 .باشدپيكسل  200×300 حداقل پيكسل و 300×400 حداكثر اسكن شده بايد اندازه عكس -3-1
 .ه و هرگونه لكه باشدنمنگ ،صوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهرت -4-1
 .كيلو بايت بيشتر باشد 70شده عكس نبايد از حجم فايل ذخيره  -5-1
 .هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد حاشيه -6-1
 .داراي زمينه سفيد باشدو االمكان عكس رنگي  حتي -7-1

اصل عكس خود، مطابق باشد و داوطلبان الزم است از  قابل قبول نمي...) كارت ملي، شناسنامه و (هاي شناسايي  از روي كارتعكس اسكن  :1تبصره 
  .با شرايط فوق فايل مربوط را تهيه و ارسال نمايند

  .عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد :2تبصره 
  .و در گزينش شركت داده نخواهد شدداوطلب باطل شده  نام و انتخاب رشته ثبتدر صورت ارسال عكس غيرمعتبر، : 3تبصره 

   :تذكر خيلي مهم
در خصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبـان كـه ايـن موضـوع اكثـراً بـه وسـيله         هاي گذشته نام سال در ثبتبا توجه به مشكالت به وجود آمده  -1

ها  نت خود را توسط كافي نام و انتخاب رشته ثبتگردد چنانچه  كنند، رخ داده است تأكيد مي مي نام و انتخاب رشته ثبتنت  داوطلباني كه در كافي
نامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلبي به جاي عكـس شـما    دهيد، عالوه بر كنترل اطالعات ثبت انجام مي

 . ارسال نگردد
  ).شود خريداري ميسنجش سازمان ي از طريق سايت اينترنتمنحصراَ اين كارت ( نام رقمي ثبت 12سريال شماره   :كارت اعتباري شامل -2
  دوره  آمـوزان  و دانـش   التحصـيالن  ، فـارغ  متوسـطه   آمـوزش   قـديم   نظـام   قبـل   سنوات  هاي و ديپلمه  متوسطه آخر  سال  آموزان دانش: 1  شماره  فرم -3

) هـا  پيوسـت (فصـل سـوم    45 در صفحه  مندرج 1  شماره  فرم  است  ، الزماين مرحلهدر   كننده شركت  متوسطه  جديد آموزش  نظام  دانشگاهي پيش
 و يا نـواحي   تحصيل  محل  دانشگاهي و يا مركز پيش  يا هنرستان  مذكور توسط دبيرستان  فرم  مندرجات  و تأييد كليه  از تكميل  را پس  دفترچه  اين

  .نمايند آن را براي اقدامات بعدي نزد خود نگهداري  و پرورش  آموزش  وزارت  و مناطق 
  آمـوزش   قـديم   نظام  هاي توسط ديپلمه  متوسطه  آخر دوره  سال  سه  تحصيل  محل  و بخش  ، شهرستان استان  نام دقيقاً  است  الزم  فوق  در فرم -1  تبصره

و   التحصـيالن  توسـط فـارغ    تانيا هنرس  آخر دبيرستان  و دو سال  دانشگاهي پيش  هدور  تحصيل  محل  و بخش  ، شهرستان استان  و نام  متوسطه
راهنما،  دفترچه  اين 24تا  9مندرج در صفحات  1  شماره  جدول  به  با توجه  متوسطه  جديد آموزش  نظام  دانشگاهي پيش  دوره  آموزان دانش
تأييـد    و پـرورش   آموزش  وزارت  مناطقو   و يا نواحي  تحصيل  محل  دانشگاهي پيش و يا مركز  يا هنرستان  دبيرستان  سايؤو توسط ر  تكميل
  .گردد

  و  التحصـيالن  فـارغ   آنهـا و همچنـين    ديـپلم   مـا قبـل    از دو سـال   و يـا يكـي    اخـذ ديـپلم    محـل   كه  متوسطه  آموزش  قديم  نظام  هاي ديپلمه -2  تبصره
آخـر    از دو سـال   و يا يكي  دانشگاهي پيش  اخذ مدرك  محل  كه  در صورتي  متوسطه  جديد آموزش  نظام  دانشگاهي پيش  دوره  آموزان دانش

،  اسـتان  1شـماره    جـدول   مطابق(و مشهد  ، شيراز ، شميرانات ، تبريز، تهران اصفهان:  هاي شهرستان  مركزي  هاي بخش از  آنها يكي  دبيرستان
  .تهيه اين فرم ندارند  به  ، نيازيباشد مي) راهنما دفترچه  اين 24تا  9صفحات در   مندرج  بخشو   شهرستان

  نظـام   ديپلم  از دارندگان  دسته آن  دارند و همچنين  اشتغال  تحصيل  به  متوسطه  جديد آموزش  نظام  سوم  در سال  كه  آموزاني از دانش  دسته آن:  توضيح
  انـد، چنانچـه   ننمـوده   نام ثبت  دانشگاهي پيش  دوره  ، براي داوطلب  صورت  يا به اند و نشده  دانشگاهي پيش  هدوروارد   كه  متوسطه  جديد آموزش

 .رفتار خواهد شد  با آنان  و تخلف  تقلب  قانون و برابر  تلقي  متخلف  عنوان  به نمايند  نام ثبت  اين مرحلهدر 



 فصل اول                                                                                        )96تكميل ظرفيت آبان ماه (پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي  نام ثبت

  نام ثبت  6 صفحه  فصل اول
  

   :مهم  تذكرات
  تبصـره   مشمول  بجز داوطلبان(  دانشگاهي پيش  هدور  التحصيالن و فارغ  آموزان دانش  همچنين و  قبل  سنوات  متوسطه  آموزش  قديم  نظام  هاي ديپلمه  كليه

 3  و 1 شماره  ولاجد  به  را با توجه) 1فرم شماره (  متوسطه  آخر دوره  سال  سه  تحصيل  و محل  تحصيلي  رشته  عنوان  گواهي  فرم  است  الزم)  » 3«بند  2
  .نمايند  مراجعه  ذيل  از مراجع  يكي  تأييد به  زير براي  شرح  و به  تكميل ا، راهنم دفترچه  اين

 .اند شده  التحصيل از آنجا فارغ  كه  و يا هنرستاني  دبيرستان  به  قبل  سنوات  التحصيالن فارغ) 1(
  . مربوط  و پرورش  آموزش  ادارات  به  قبل  سنوات  متفرقه  هاي ديپلمه  و همچنين  گرديده  منحل  آنان  مدارس  كه  التحصيالني فارغ) 2(
و   ، سـوم  دوم  لسـا   هاي كارنامه  اصل  داشتن  دارند با در دست  سكونت  متوسطه  اخذ ديپلم  غير از محل  يا استاني  در شهرستان  كه  التحصيالني فارغ) 3(

 . سكونت  محل  و پرورش  آموزش  اداره  نزديكترين  به  قديم  نظام  متوسطه  چهارم
يـا    در دبيرستان  وجود مدارك  عدم  و در صورت  تحصيل  محل  يا هنرستان  كشور از دبيرستان  جنگي  مناطق  التحصيل فارغ  قبل  سنوات  هاي ديپلمه) 4(

 .ذيربط  و پرورش  آموزش  راتمربوط از ادا  هنرستان
  هدور  تحصـيل   و محـل   تحصـيلي   رشته  عنوان  فرم  است  الزم  متوسطه  جديدآموزش  نظام  دانشگاهي پيش  هدور  التحصيالن و فارغ  آموزان دانش  كليه) 5(

  تأييـد رئـيس    و به  تكميل  دفترچه  اين 3  و 1 شماره  ولاجد  به  توجه با را ) 1فرم شماره ( هنرستان يا  دبيرستان  دوره آخر   سال 2و   دانشگاهي پيش
  .برسانند  دانشگاهي پيش  دوره  تحصيل  محل  مؤسسه

پايـان اعـالم   حداكثر تـا  الزم است  ،نام در اين مرحله ثبت  كشور براي  عالي  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاهدوره روزانه   دانشجويان:  انصراف  فرم )6(
تأييـد    بـه   را كه  از تحصيل  انصراف) 2  شماره  فرم(  مخصوص  فرم  اصل داده و  از تحصيل  قطعي  انصراف 1396نتايج نهايي آزمون سراسري سال 

و بـراي سـاير    تهيـه  ) اسـت   شـده   درج  دفترچـه   ايـن صل سوم ف 46 در صفحه  مخصوص  فرم(  است  رسيدهذيربط   مراجع و  عالي  آموزش  مؤسسه
 .نمايند نام در دانشگاه ثبت
  قطعـي   انصـراف   ، از تحصـيل ) آن از  و قبـل  95  سـال   سراسـري   آزمون(  قبل  سنوات  سراسري  هاي آزمون در  شركت منظور  به  كه  دانشجوياني : تبصره

و  مجـدد ندارنـد    قطعـي   انصـراف   مخصـوص   فـرم  تهيه   به نياز ،اند تكميل نموده را  تحصيل از  قطعي  انصراف  مخصوص  فرم و اند نموده  حاصل
   .نمايند  خود را اعالم  قطعي  انصراف ،نام اينترنتي ثبت  تقاضانامه 22عالمتگذاري مورد مربوط در بند با   كه  است  الزم منحصراً

 : هـــتوج* 
اطالعات مندرج در فرم تقاضانامه را كنترل نمايد و  اينترنتي، نام و انتخاب رشته ثبتفرم تقاضانامه ورود اطالعات و تكميل زمان بايد در   داوطلب) 1(

  . است بوده  كامل  از هر جهتنام و انتخاب رشته اينترنتي،  ثبت  تقاضانامه  فرماطالعات مندرج در   شود كه  مطمئن
آورد، لـذا از   بوجود مـي   اجرايي  ، اشكاالت نام و انتخاب رشته ثبت  مهلت  روزهاي  آخرين  به  نام و انتخاب رشته ثبت  كردن  موكول با توجه به اينكه) 2(

و اينترنتـي    نـام و انتخـاب رشـته    ثبـت   نحـوه   در خصـوص   الزم  اطالعات  و كسب  راهنما  دفترچهاين   دقيق  مطالعه از  شود پس تقاضا مي  داوطلبان
  .اقدام نمايند نام و انتخاب رشته ثبت براي  فرصت  ، در اوليند نيازو اطالعات مور  مدارك  تكميل  از صحت  اطمينان

  :ديگر مهم  توضيحات) د
و   متوسـطه   جديـد آمـوزش    نظـام   دانشگاهي پيش  هدور  گواهينامه  و يا نوع  متوسطه  آموزش  قديم  نظام  ديپلم  نوع  به  توجه  تواند بدون مي  هر داوطلب -

 3،  )تجربـي   علـوم ( 2،  )و فنـي   رياضـي   علـوم ( 1  آزمايشي  گروه از پنج  در يكيمنحصراً ،  تحصيلي  هاي رشته  خود به  مندي عالقه  ميزان  اساس بر تنها
 .نمايد  نام و انتخاب رشته ثبت  )هاي خارجي زبان( 5و يا  )هنر( 4،  )انساني  علوم(

بـا عالمتگـذاري   )  هاي خارجي زبان( 5و )  انساني  علوم( 3، ) تجربي  علوم( 2، ) فني و  رياضي  علوم( 1  آزمايشي  هاي گروه از  يك هر  داوطلبان -1 تبصره
  ضـمن  توانند ، مي)هنر( 4  آزمايشي گروه  تحصيلي هاي رشته   انتخاب  به  تمايل  در صورتتقاضانامه و انتخاب يك گروه آزمايشي،  30در بند 

  . شوند هنر نيز  آزمايشي  گروه تحصيلي  هاي رشته  انتخاب  ، متقاضياينترنتي نام و انتخاب رشته ثبت  قاضانامهت 93بند   عالمتگذاري
 30بـا عالمتگـذاري در بنـد    )  هنـر ( 4و )  انساني  علوم( 3، ) تجربي  علوم( 2، ) فني و  رياضي  علوم(  1 آزمايشي  هاي گروه از  يك هر  داوطلبان -2 تبصره

 تواننـد ضـمن   ، مـي )5  گـروه (  هاي خـارجي  زبان  آزمايشي  در گروه  شركت  براي  تمايل  در صورتتقاضانامه و انتخاب يك گروه آزمايشي، 
منظـور    بـه ) 5  گروه(  هاي خارجي زبان  شيـآزماي  در گروه  شركت  ، متقاضي اينترنتي نام و انتخاب رشته ثبت  تقاضانامه 40 بند  عالمتگذاري

   .هاي خارجي شوند زبانتحصـيلي    هاي تهـرش  انتخاب
  علـوم يـا   ، و فني  رياضي  علومهاي آزمايشي  يكي از گروه(توانند در بيش از يك گروه آزمايشي اصلي  طبق ضوابط هيچيك از داوطلبان نمي :تذكر مهم

نامي خود باشند، الزم است در زمان اعـالم   نام و انتخاب رشته نمايند و چنانچه خواستار اصالح اطالعات ثبت ثبت) انساني  علومو يا   تجربي
علـوم  (نام و انتخاب رشته همزمان در بيش از يك گروه آزمايشـي اصـلي    ثبت. نامي خود اقدام نمايند شده نسبت به اصالح اطالعات ثبت
  . نامي داوطلبان خاطي باطل خواهد شد خالف ضوابط بوده و پرونده ثبت) نسانيرياضي و فني، علوم تجربي و علوم ا

نـام و انتخـاب رشـته در ايـن مرحلـه بـا توجـه         اند بـراي ثبـت   داوطلباني كه برابر ضوابط آموزش و پرورش بيش از يك ديپلم اخذ نموده -3تبصره 
  .دامه تحصيل از آن را دارند، لحاظ نمايندعالقمندي خود منحصراً معدل كتبي ديپلمي كه قصد استفاده براي ا

  محـل  ، و پـرورش   آمـوزش   يا ناحيه  منطقه  و شماره  ، نام كد بخش ، عنوان ديپلممانند كد   كلماتي  بهاينترنتي   نام و انتخاب رشته ثبت  تقاضانامهفرم در 
  فرم  تكميل  به  از اقدام  بايد قبل  ، داوطلب است  شده  اشارهوم دبيرستان سوم دبيرستان و يا سال د  سال  تحصيلي  و مدارك  دانشگاهي پيش  اخذ مدرك
  .بداند را كامالً  كلمات  اين  مفاهيماينترنتي   نام و انتخاب رشته ثبت  تقاضانامه

 شـده   درج  اسـت  پـذيرش   قابل  ها كه ديپلم  انواع  راهنما نام  دفترچه  اين 24مندرج در صفحه  3  شماره  در جدول : متوسطه  تحصيلي  كد رشته)  الف
  آمـدن   از پـيش جلـوگيري    و بـراي   اسـت  »متوسـطه   تحصيلي  كد رشته«  در واقع  كه  شده  نوشته  دو رقمي  شماره  يك  هر كدام  و در مقابل  است 

 تحصـيلي   كدرشـته ( خـود   ديـپلم   نـوع   درج  براي  قبل از آن،و  1383  ان ديپلمه سالداوطلب.  است  كار رفتهه ها ب ديپلم  عناوين  در شناخت  اشتباه
  ديـپلم   كامـل   راهنما، عنـوان   دفترچه  اين 24مندرج در صفحه  3  شماره  جدول  به  ، بايد با مراجعه نام و انتخاب رشته ثبت  تقاضانامه در)  متوسطه 

  . بنويسدنام و انتخاب رشته اينترنتي  انامه ثبتفرم تقاض 10بند را در  آن  و با دقت  را پيدا كرده خود و كد آن
»  كـد بخـش  »  واقـع  در  كه  رقمي 4  شماره  نيز يك  هر بخش  ، براي) متوسطه  تحصيلي  كدرشته(   ديپلم كد  باره در   مندرج   دالئل  به عيناً :شكد بخ) ب

، بخـش محـل اقامـت،     تولد در شناسـنامه   محل  بخش  به  بايد با توجه  داوطلب.  است  شده  درج 1  شمارهجدول در   ، كه شده  در نظر گرفته  است
يـا    قـديم   نظام  ديپلم(  متوسطه آخر  سال  تحصيلدوم دبيرستان، بخش محل تحصيل سال سوم دبيرستان و بخش محل   سال  تحصيل  محل  بخش
  را با اقتباس  مربوطه  و كدهاي  تكميل رانام و انتخاب رشته اينترنتي  ثبت هتقاضانامفرم  53و  43، 33، 62، 9 ندهايخود، ب)  دانشگاهي پيش  هدور
  .نمايد  درجاز بندهاي مذكور   يك هر  ، در مقابل دفترچه  اين 24تا  9مندرج در صفحات  1 شماره جدولاز   دقيق

  :اينترنتي  نام و انتخاب رشته ثبت  تقاضانامهكميل تدرج اطالعات و   نحوه
ايـن دفترچـه   ) ها پيوست(فصل سوم  48و  47در صفحات نويس تقاضانامه مندرج  شود مطابق دستورالعمل ذيل، ابتدا فرم پيش به داوطلبان توصيه مي

اطالعـات   ورود نسـبت بـه   www.sanjesh.org  :نويس، با مراجعه به سايت سازمان به نشاني راهنما را تكميل نموده و سپس بر اساس فرم پيش
نـام و   افـزاري ثبـت   ضمناً راهنماي جامع نحوه تكميل فرم در برنامه نـرم . نام و انتخاب رشته اقدام نمايند افزاري ثبت بر اساس بندهاي برنامه نرم الزم

  .توانند به اين راهنما مراجعه نمايند انتخاب رشته اينترنتي موجود بوده و داوطلبان براي كسب اطالع بيشتر مي



 فصل اول                                                                                        )96تكميل ظرفيت آبان ماه (پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي  نام ثبت

  نام ثبت  7 صفحه  فصل اول
  

  الف
24 

 574896  24 /  الف

  :تقاضانامه اينترنتينحوه تكميل * 
از بـه كـار   (وارد نمايـد     كامـل   بطور   شناسنامه  با   مطابق  را  خود  پدر   امن و  نام ، خانوادگي   ناممورد نظر   محل در  بايد   داوطلب :3و 2، 1 هاي رديف در

  ).بردن هرگونه عالمت غير از حروف الفباء و همچنين تكرار حروف به دليل داشتن تشديد خودداري شود
  .دايره مربوط را عالمتگذاري نمايدباشد  مييا مرد   زن ، اينكه  حسب بايد بر  داوطلب :4  ر رديفد
ره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نمايد و از درج حروف، مميز و يا خط تيره كـه  داوطلب بايد از سمت چپ به راست فقط شما: 5 رديف در

  . ها درج گرديده خودداري نمايد در بعضي شناسنامه
  است در اين داوطلب بايد شماره سري و سريال شناسنامه خود را كه به رنگ قرمز در حاشيه باالي صفحات شـناسـنامه درج شده :6 رديف در

  .شود نام درج مي ثبت در تقاضانامه                                               :    كه به صورت           574896: مثال.  قسمت وارد نمايد                       
  ). درج گرديده است 13دو رقم اول سال تولد يعني (در محل مربوط درج نمايد بصورت دقيق، تولد خود را  تاريخداوطلب بايد  :7در رديف 
ودداري باشد از چپ به راست در محل مربـوط درج و از درج مميـز و يـا خـط تيـره خـ       داوطلب بايد شماره ملي خود را كه ده رقم مي: 8در رديف 

  .نمايد
 24تا  9كد بخش به تفكيك هر استان در صفحات  1جدول شماره . داوطلب بايد كد بخش محل تولد خود را در اين محل درج نمايد :9در رديف  

  .اين دفترچه راهنما درج شده است
 3باشد از جـدول شـماره    و يا ديپلم نظام قديم خود را كه يك عدد دو رقمي مي) سال سوم نظام جديد(داوطلب بايد كد عنوان ديپلم : 10در رديف 

هاي آموزشـي فنـي و    الزم به ذكر است داوطلبان ديپلم دوره. اين دفترچه راهنما استخراج و در اين بند درج نمايد 24مندرج در صفحه 
  .نام و انتخاب رشته در اين مرحله را ندارند باشند، حق ثبت دانشگاهي و يا مدرك كارداني مي اي و كاردانش كه فاقد مدرك پيش حرفه

و داوطلبان نظام قديم سال اخذ مـدرك  ) سال سوم دبيرستان(است سال اخذ مدرك ديپلم  آموزش متوسطه الزمداوطلبان نظام جديد  :11در رديف 
  .ديپلم خود را در اين محل درج نمايند

  ).به صورت اعداد صحيح و اعشار(داوطلب بايد معدل كل ديپلم نظام جديد و يا ديپلم نظام قديم خود را در اين محل درج نمايد  :12در رديف 
اي  هـاي فنـي و حرفـه    دانشگاهي و يا كارداني پيوسته آموزشكده اي و يا كاردانش، كه داراي مدرك پيش داوطلبان ديپلمه فني و حرفه :تبصره

  .خود را به صورت اعشار و صحيح درج نمايند ديپلم متوسطهمعدل كل باشند، الزم است در اين بند  مي
بـه صـورت   (در اين محل درج نماينـد  را و يا ديپلم نظام قديم خود ) سال سوم دبيرستان نظام جديد(ديپلم  كتبي  معدلداوطلبان بايد  :13در رديف 

  .باشد ضمناً مالك عمل گواهي پايان دوره متوسطه صادره از آموزش و پرورش مي). اعداد صحيح و اعشار
اي  هـاي فنـي و حرفـه    دانشگاهي و يا كارداني پيوسته آموزشكده اي و يا كاردانش، كه داراي مدرك پيش داوطلبان ديپلمه فني و حرفه :تبصره

  .خود را به صورت اعشار و صحيح درج نمايند متوسطه نيز معدل كل ديپلمباشند، الزم است در اين بند  مي
انـد، الزم اسـت كـد     دريافـت نمـوده   بـه بعـد   1384هـاي   داوطلبان نظام جديد، بخصوص داوطلباني كه ديپلم خود را در يكي از سال :14در رديف 

  .خود را، در اين قسمت درج نمايندمقطع ديپلم آموزي  دانش
  .خود را، در اين قسمت درج نماينددانشگاهي مقطع پيشآموزي  داوطلبان نظام جديد، الزم است كد دانش :15در رديف 
  .، دين خود را مشخص نمايندهاي اين بند داوطلبان بايد با عالمتگذاري در يكي از قسمت: 16در رديف 
  .خود را مشخص نمايندنامي  ثبتهر يك از داوطلبان الزم است با مشخص نمودن يكي از موارد اين بند، سهميه  :17در رديف 

ستاد كل ارتـش جمهـوري    -3 ،سپاه پاسداران انقالب اسالمي ستاد كل -2 ،ستاد كل نيروهاي مسلح -1: شامل رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح :1 مهم تذكر*    
  .باشند ميسازمان بسيج مستضعفين  -6و  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -5، پشتيباني نيروهاي مسلح وزارت دفاع و -4، اسالمي

، متقاضـي  17مربـوط بـه بنـد     22و يـا   21، 20، 19، 18، 17كه با عالمتگذاري يكي از موارد  ايثارگران% 5داوطلب متقاضي استفاده از سهميه  :2 مهم تذكر*    
فرزند و همسر رزمنده داوطلب بسيجي، فرزند و همسر رزمنده جهاد كشاورزي و يا فرزند و همسر رزمنـده سـتاد   ( ايثارگران% 5استفاده از سهميه 
نام و نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، مـدت  : شامل(نام نسبت به تكميل اطالعات رزمنده  باشند، الزم است در زمان ثبت مي) كل نيروهاي مسلح

  .اقدام نمايند )جبهه، كدپيگيري ايثارگري
از بند  22و يا  21، 20، 19، 18، 17، 13 ،12، 11داوطلب متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان كه با عالمتگذاري يكي از موارد : 18در رديف 

يا  و رزمنده داوطلب بسيجي، رزمنده جهاد كشاورزي و يا رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح(، متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان 17
  .شده است، بايد مدت حضور در جبهة خود را برحسب ماه، در محل مربوط درج نمايد) همسران و فرزندان آنان

، متقاضي 17از بند  22و يا  20، 19، 17، 13، 11داوطلب متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان كه با عالمتگذاري يكي از موارد  :19در رديف 
بايد كد پيگيري ) و يا همسر و فرزندان آنان رزمنده داوطلب بسيجي يا رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح(استفاده از سهميه رزمندگان 

  .رقمي خود را در محل مربوط و از چپ به راست درج نمايد 12
هـاي ذكـر شـده     ي از معلوليـت شنوا و معلول جسمي و حركتي و يا جانبازان عزيزي كـه داراي يكـ   بينا، ناشنوا، كم   داوطلبان نابينا، كم :20در رديف 

الزم به يادآوري اسـت ايـن دسـته از    . هاي اين رديف وضعيت جسماني خود را مشخص نمايند باشند، بايد با عالمتگذاري در دايره مي
و  داوطلبان بايد براي دريافت فرم مخصوص معلولين به سازمان بهزيستي و يا بنياد شهيد و امور ايثارگران محل اقامت خـود مراجعـه  

 31535-3166: صـندوق پسـتي   ،كرجبه نشاني  14/9/96حداكثر تا تاريخ و فرم دريافتي را نسبت به دريافت فرم مخصوص اقدام 
هـا و موسسـات    دانشگاه دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلينام براي پذيرش  واحد رفع نقص ثبت/ سازمان سنجش آموزش كشور

  .آموزش عالي ارسال نمايند؛ در غير اين صورت بند معلوليت آنان حذف خواهد شد
نـام و   همين دفترچه راهنما، مجاز به ثبت )ها پيوست(صل سوم ف 39 هشده در صفحداوطلبان اتباع خارجي كه بر اساس توضيحات ارائه : 21در رديف 

رقمـي خـود را در    13پيگيري  ها را عالمتگذاري نموده و كد بر حسب مليت خود يكي از گزينه باشند انتخاب رشته در اين مرحله مي
انتخـاب رشـته در منـاطق و     هاي خاص و حساس و همچنين داوطلبان اتباع خارجي، مجاز به انتخاب رشته. محل مخصوص درج نمايند

كان لم «ها و يا مناطق، قبولي آنها  ورت قبولي آنان در اين رشتهباشند و در ص شهرهاي ممنوعه براي اسكان و اقامت اتباع خارجي، نمي
خـاص و حسـاس و    يهـا  فهرست رشـته . پذير نخواهد بود هاي بعدي انتخابي داوطلب نيز امكان گردد و بررسي اولويت تلقي مي» يكن

  .، درج شده است)www.sanjesh.org(پايگاه اطالع رساني اين سازمان مناطق ممنوعه اسكان و اقامت اتباع خارجي در 
هـا و مؤسسـات    دانشـگاه ... و دانشجويان دوره غيرروزانـه   ،دانشجويان انصرافي، دانشجويان دوره روزانه: داوطلبان با وضعيت تحصيلي :22در رديف 

  .آموزش عالي، الزم است با عالمتگذاري در محل مربوط وضعيت تحصيلي خود را مشخص نمايند
توانند در اين مرحله از آزمـون سراسـري    ها و مؤسسات آموزش عالي در صورتي مي دانشگاه )و ماقبل آن 1394آزمون سراسري سال ( سنوات قبل دانشجويان دوره روزانهـ بر اساس ضوابط 

آزمـون سراسـري   اين مرحله از اعالم نتايج نهايي در زمان و ثانياً نام آزمون باشند  اوالً واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت: نام و شركت نمايند كه ثبت 96سال 
نام در  در زمان ثبتبديهي است داوطلبان مذكور در صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل . نسبت به انصراف قطعي از تحصيل اقدام نمايند، نام در رشته قبولي جديد و قبل از ثبت 1396سال 

  .باشند نام و ادامه تحصيل در رشته قبولي جديد خود نمي قبولي در آزمون، به عنوان متخلف محسوب شده و مجاز به ثبت، در صورت موفقيت و رشته جديد



فصل اول            )96تكميل ظرفيت آبان ماه (پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي  نام ثبت

نام ثبت  8 صفحهفصل اول

38منـدرج در صـفحه   ) 1پيوست شـماره  (وضعيت نظام وظيفه خود را با توجه به مقررات وظيفه عمومي بايد ) برادران(داوطلبان مرد  :23در رديف 
.مشخص نمايند 12تا  1همين دفترچه با يكي از كدهاي ) ها پيوست(فصل سوم 

.داوطلب بايد شماره تلفن ثابت با كد شهر خود را در محل مربوط درج نمايد :24در رديف 
براي استفاده از خدمات پيام كوتاه، در صورت داشتن تلفن همراه، شماره تلفن همـراه خـود را، در صـورت تمايـل در ايـن بنـد درج :25در رديف 

.نماييد
اسـتخراج و از چـپ بـه )24الـي   9منـدرج در صـفحات   ( 1 شمارهجدول را از خود    اقامت  محل  بخش استان و كد بايد كد داوطلب :26در رديف 

.محل مربوطه درج نمايدراست در 
باشد در محل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يا خط تيره خـودداري داوطلب بايد كدپستي دقيق خود را كه يك عدد ده رقمي مي :27در رديف 

.نمايد
ل بعـدي چنانچـه آدرسطـي مراحـ  (داوطلب بايد آدرس دقيق پستي خود را مطابق موارد درخواست شده در اين رديف درج نمايـد   :28در رديف 

).داوطلب تغيير كند الزم است آدرس جديد خود را كتباً به سازمان سنجش آموزش كشور اطالع دهد
.باشند، آدرس الكترونيكي خود را در اين بند درج نمايند مي) E-Mail(آن دسته از داوطلباني كه داراي پست الكترونيكي  :29در رديف 
هـاي يكـي از گـروه  (هاي آزمايشي را انتخاب نمايد و چنانچه بـه غيـر از گـروه آزمايشـي اصـلي       داوطلب بايد منحصراَ يكي از گروه :30در رديف 

باشـد بايـد حسـب هاي خارجي مـي  متقاضي گروه آزمايشي هنر و زبان) آزمايشي علوم رياضي و فني، يا علوم تجربي و يا علوم انساني
ضـمناً داوطلـب بايـد بـراي. نام و انتخاب رشته اينترنتي تكميـل نمايـد   تقاضانامه ثبت 40و  39ر بندهاي هاي مربوط را د مورد گزينه

براي( نيز تهيه نمايد) ريالي 000/200(هاي خارجي، كارت اعتباري جداگانه  نام و انتخاب رشته در گروه آزمايشي هنر و يا زبان ثبت
.)هر گروه آزمايشي يك كارت اعتباري جداگانه

.هاي اين بند مشخص نمايند التحصيلي خود را، با عالمتگذاري در يكي از قسمت آموزي و يا فارغ داوطلبان بايد وضعيت دانش: 31در رديف 
.، كد ارگان محل اشتغال خود را در اين بند درج نمايندن رسمي و پيمانيشاغلي :32در رديف 
جدول كد بخش به تفكيك هـر اسـتان. داوطلب بايد كد بخش محل اخذ مدرك سال دوم دبيرستان خود را در اين محل درج نمايد :33در رديف 

.باشد اين دفترچه راهنما موجود مي 24تا  9در صفحات 
بخش به تفكيك هر اسـتانجدول كد . داوطلب بايد كد بخش محل اخذ مدرك سال سوم دبيرستان خود را در اين محل درج نمايد :34در رديف 

.باشد مياين دفترچه راهنما موجود  24تا  9در صفحات 
خـود را در ايـن) محل اخذ مدرك ديپلم براي داوطلبان نظـام قـديم  (دانشگاهي  داوطلب بايد كد بخش محل اخذ مدرك دوره پيش :35در رديف 

داوطلبان نظام قـديم(باشد  مي اين دفترچه راهنما موجود 24تا  9در صفحات جدول كد بخش به تفكيك هر استان . محل درج نمايد
).چهار ساله كد محل اخذ مدرك ديپلم خود را در اين محل درج نمايند

اكنون مشغول به تحصـيل در دوره داوطلباني كه هم. دانشگاهي خود را در اين بند درج نمايد داوطلب بايد سال اخذ مدرك دوره پيش: 36در رديف 
دانشگاهي خود التحصيل خواهند شد، بايد سال اخذ مدرك دوره پيش فارغ 1396ماه سال دي دانشگاهي بوده و حداكثر تا پايان  پيش

.درج نمايند 96را سال 
بـه صـورت اعـداد صـحيح و(التحصيلي در اين محل درج نمايد  دانشگاهي خود را در صورت فارغ داوطلب بايد معدل كل دوره پيش: 37ر رديف د

).اعشار
التحصيلي مقطع كـارداني خـود را بـه صـورت اعـداد      اند، الزم است معدل كل فارغ التحصيل شده داوطلباني كه در دوره كارداني فارغ: 38در رديف 

.صحيح و اعشار در اين محل درج نمايند
ريال) هزار دويست( 000/200داوطلبان عالقمند به شركت در گروه آزمايشي هنر الزم است نسبت به خريد كارت اعتباري به مبلغ : 39در رديف 

.ي نمايندعالمتگذار نام و انتخاب رشته ثبتبراي شركت در گروه آزمايشي هنر اقدام و اين بند را در تقاضانامه 
000/200هاي خارجي الزم اسـت نسـبت بـه خريـد كـارت اعتبـاري بـه مبلـغ          داوطلبان عالقمند به شركت در گروه آزمايشي زبان: 40در رديف 

نـام و انتخـاب رشـته    ثبـت هاي خارجي اقـدام و ايـن بنـد را در تقاضـانامه      ريال براي شركت در گروه آزمايشي زبان) هزار دويست(
.عالمتگذاري نمايند

اسـتخراج نمـوده اسـت، بـه ترتيـب) نامي بر اساس گروه آزمايشي ثبت(هايي را كه از اين دفترچه راهنما  داوطلب بايد كدرشته محل :41در رديف 
.در اين بند درج نمايد) اولويت 50و حداكثر تا  1از اولويت (اولويت عالقمندي 

  :مهم  هاي توصيه
در  نـويس  پـيش   فـرم (شـود    تهيـه   دقيق  نويس گيرد و پيش  انجام  الزم  مطالعات  كليه  ، نخستاينترنتي  تقاضانامهدرج اطالعات در و   تكميلقبل از  -1

نـام و و سـپس منـدرجات آن بصـورت دقيـق در تقاضـانامه ثبـت       ) است  شده  درجراهنما   دفترچه  اين) ها پيوست(فصل سوم  48و  47صفحات 
.نترنتي درج گرددانتخاب رشته اي

.كنيد  نگهداري  شخصي  در پروندهو   تهيهپرينت   نسخه  يكري بر روي آن درج شده، حتماً اينترنتي كه كد رهگي  شده  تكميل  از تقاضانامه -2
نام اقدام نوبت نسبت به ثبت بايست در يك نام و انتخاب رشته نمايند، مي ثبت) گروه 3حداكثر (خواهند در چند گروه آزمايشي  داوطلباني كه مي -3

.نمايند
  :تذكرات

نام و انتخاب رشته اينترنتي براي گروه آزمايشي اصلي خـود، كـارت اعتبـاري ثبت در صورتيكه داوطلبان در هنگام تكميل تقاضانامه  -1
نام و انتخاب رشته خـود را توانند ثبت ميهاي خارجي يا هر دو اين گروه،  نام و انتخاب رشته در گروه آزمايشي هنر يا زبان براي ثبت

نام و انتخاب رشته مجدداً به سايت سازمان مراجعه و از قسـمت قـبالً هاي مورد نياز، در مهلت ثبت تكميل كرده و پس از تهية كارت
هـاي كـردن گـروه    هو با وارد كردن شماره پرونده و كد رهگيري، نسبت به اضـاف ) منو سمت راست(ام  نام و انتخاب رشته كرده ثبت

.آزمايشي مورد نظر خود اقدام نمايند
رقمـي 7شماره پرونده نام و انتخاب رشته و ارسال عكس و پس از دريافت  داوطلبان توجه داشته باشند پس از تكميل تقاضانامه ثبت -2

نامي، اطالعات خود را مشاهده توانند در قسمت مشاهده و چاپ اطالعات ثبت نام و انتخاب رشته خود مي رقمي ثبت 16كد پيگيري و 
.و از آن پرينت تهيه نمايند
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نام ثبت  فصل اول صفحه 9 
 

    نام و كد استان، نام شهرستان و نام و كد بخش  1جدول شماره 

    )10كد ( شرقي  آذربايجان  استان  
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 
 آذرشهر

  حومه  
  گوگان 
 ممقان 

1001  
1002  
1003 

  ينگجه ،قاضي جهان ،قبله داغي ،شيرامين
  تيمورلو ،دستجرد
 شهرك 

  آذرشهر
   ، تيمورلوگوگان
 ممقان 

  ايلخچي  اسكو
 مركزي 

1004  
1005 

   هرجزي ،جنوبي  شوركات
  سهند ،گنبر ، باويل

  ايلخچي 
 سهندشهر جديد  ،اسكو

  مركزي  اهر
 هوراند

1006  
1007 

    ورگهان ،قشالق ، ذغانآ ،بزكش ،هاچا  اوچ ،بل  هجگوي
   ديكله ،دودانگه ،چهاردانگه

  اهر
 هوراند 

  تيكمه داش  آباد بستان
 مركزي 

1008  
1009 

  سهندآباد ،شرقي  اوجان ،شرقي  عباس ،غربي  عباس
   شبلي ،جنوبي مهرانرود ،قوريگل ،غربي  اوجان ، مهرانرود مركزي

  تيكمه داش 
 آباد  بستان

 بناب    غربي  بناجوي ،شرقي  بناجوي ،شمالي  بناجوي 1010 مركزي  بناب
  هاخسروش تبريز

 مركزي 
1011  
1012 

   الهيجان ،كند تازه
  سردصحرا ،چاي ميدان ،اسپران ،چاي آجي

  هاخسروش
 تبريز ،باسمنج ،سردرود

  سيه رود  جلفا
 مركزي 

1013  
1014 

  مهر  نوجه ، ديزمارغربي
    داران ، شجاع ،ارسي

  سيه رود 
 هاديشهر ،جلفا

  شاديان  چاراويماق
 مركزي 

1015  
1016 

    شرقي  چاراويماق ،جنوبشرقي  چاراويماق
   شرقي  چاي قوري ، ورقه ،جنوبغربي  چاراويماق ، مركزي  چاراويماق

  
 غاجآ قره

  خداآفرين
  گرمادوز
  مركزي
  منجوان

1043  
1025  
1044  

  گرمادوز شرقي، گرمادوز غربي
  كيوان، بسطاملو

  غربي، ديزمار شرقيمنجوان شرقي، منجوان 

  
  خمارلو

  مركزي سراب
 مهربان 

1017  
1018 

    ماليعقوب ،ابرغان ،صائين ، حومه ،رازليق ،ونميآغ
   شربيان ،اردالن ، برآغوش  آالن

  سراب 
  دوزدوزان  ،شربيان ،مهربان

 شبستر
  تسوج 

  صوفيان 
  مركزي

  

1019  
1020  
1021   

    غربي گوني ، چهرگان
    رودقات ،ميشوجنوبي ،خانه  چله
   سيس ،شرقي  گوني ، مركزي  گوني

   

  تسوج 
  صوفيان 
  ،شبستر ،شندآباد ،خامنه ،شرفخانه

 كنان  كوزه ،وايقان ،سيس
  قلعه چاي  عجب شير

 مركزي 
1022  
1023 

  كوهستان ، ديزجرود شرقي
  خضرلو ، ديزجرود غربي 

  جوان قلعه
 عجب شير 

  آبش احمد  كليبر
 مركزي

1024  
1026 

   قشالق ، سيدان ،احمد آبش
   چايي  پيغان ،موالن ،ييالق ، پاره  ميشه

  آبش احمد 
  كليبر

  سراجو  مراغه
 مركزي

1027  
1028 

   جنوبي  سراجوي ، غربي چاي  قوري ، شرقي  سراجوي
  ناز قره ، غربي  سراجوي ، شمالي  سراجوي

  اجودخ
  مراغه 

  مركزي  مرند
 يامچي 

1029  
1030 

   غربي  هرزندات ، شرقي  هرزندات ، زنوزق ، كشكسراي، شمالي   ميشاب ،آباد دولت ، بناب
   يكانات ، ذوالبين

   مرندبناب  ،كشكسراي ،مرند ،زنوز
  يامچي 

  ليالن  ملكان
 مركزي

1031  
1032 

  شمالي  ليالن ،جنوبي  ليالن
   مركزي  گاودول ،غربي  گاودول ،شرقي  گاودول

  ليالن 
  ، مبارك شهرملكان

 ميانه
  تركمانچاي 
  كاغذكنان 

  كندوان 
 مركزي

1033  
1034  
1035  
1036 

    غربي  انانوبر ، شرقي  نانابرو ،مركزي  نانابرو ، غربي  تپه  اوچ
    شرقي  قافالنكوه ،مركزي  كاغذكنان ، شمالي  كاغذكنان

   شمالي  گرمه ،كندوان ،يئتيرچا
   اوزن  قزل ، جنوبي گرمه ، شرقي تپه اوچ ، غربي قافالنكوه ، بوزشرقي كله ، بوزغربي كله ،درآباد شيخ

  تركمانچاي
  آقكند
  ترك 
  ، آچاچيميانه

  خاروانا ورزقان
 مركزي

1037  
1038 

    ديزمار مركزي ، جوشين ، ارزيل
 سينا ،بكرآباد ، شمالي  ازومدل ، جنوبي  ازومدل

  خاروانا
 ورزقان 

  خواجه  هريس
 مركزي 

1039  
1040 

   شمالي  خان  مواضع ،غربي  بدوستان ،شرقي  خان  مواضع
   باروق ، شرقي  بدوستان ،خانمرود

  خواجه 
 كلوانق ،بخشايش ،زرنق ،هريس

  مركزي  هشترود
 نظركهريزي

1041  
1042 

  چاراويماق شمالشرقي  ،آباد علي ، سلوك ،كوهسار ،قرانقو
  آلمالو ،نظركهريزي

  هشترود
 نظركهريزي

    )11كد (غربي   آذربايجان  استان  
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

 اروميه

  انزل 
  سيلوانه 
برادوست  صوماي

  مركزي 
  

 نازلو

1101  
1102  
1103  
1104  

  
1105 

  انزل جنوبي  ،انزل شمالي
  دشت  ،مرگور ،ترگور

  برادوست  ،صوماي جنوبي ،صوماي شمالي
باراندوزچاي  ،باراندوز ،دول ،باش قلعه ،تركمان ،بكشلوچاي ،روضه چاي ،نازلوي جنوبي

  باراندوزچاي جنوبي ، شمالي
 نازلو چاي  ،نازلو شمالي ،طالتپه

  قوشچي 
  سيلوانه 

  سرو
  اروميه 

  
 نوشين 

  مركزي اشنويه
 نالوس  

1106  
1107 

  اشنويه شمالي ،دشت بيل
 هق   ،اشنويه جنوبي

  اشنويه
 نالوس  

  سيمينه  بوكان
 مركزي 

1108  
1109 

  آختاچي محالي  ،آختاچي شرقي ،بهي دهبكري
 اله بيگي  بهي فيض ،آختاچي ،ايل تيمور ،ايل گورك

  سيمينه 
 بوكان 

  ارس  پلدشت
  مركزي

1110  
1111  

  شرقي  گچلرات ، غربي  گچلرات
  زنگبار ،شرقيسارايبچا

  نازك عليا
  پلدشت

  الجان  پيرانشهر
 مركزي

1112  
1113 

  الهيجان غربي  ،الهيجان شرقي
  الهيجان  ،پيران ،منگور غربي

  گردكشانه
 پيرانشهر

   سليمان  تخت  تكاب
   مركزي

1114  
1115 

    ساروق ،چمن ،احمدآباد
  كرفتو ،افشار ،انصار

  
   تكاب

    دشتك  چالدران
     مركزي

1116  
1117 

    جنوبي  آواجيق ،شمالي  آواجيق
   جيك ببه ،جنوبي  چالدران ،شمالي  چالدران

   آواجيق
   چشمه  سيه

  حاجيالر  چايپاره
  مركزي

1118  
1119  

  حاجيالر شمالي ،حاجيالر جنوبي
  بسطام ،چورس

  
  ضياءالدين  قره

  خوي
   ايواوغلي
  صفائيه
   قطور

    مركزي

1120  
1121  
1122  
1123 

   ولديان ، ايواوغلي
 آباد  سكمن ،الند
  زري ،قطور

   سو قره ، گوهران ، ديزج ، رهال ، فيرورق

     ايواوغلي
  زرآباد
  قطور

   ديز ، ديزجخوي ، فيرورق
 



 فصل اول                                                                                                                                                                                                    نام          ثبت

نام ثبت  فصل اول صفحه 10 
 

    )11كد (غربي   آذربايجان  استانادامه   1ادامه جدول شماره 
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 
    مركزي  سردشت

    وزينه
1124  
1125 

   كولسه  باسك ، برياجي ، آالن ،سردشت  گورك
   ملكاري ،نعلين  گورك

  ربط  ،سردشت
  ميرآباد

   كوهسار  سلماس
    مركزي

1126  
1127 

    شپيران ،شناتال ، چهريق
  كنارپروژ ،سني  كره ،زوالچاي ، لكستان

  
  سلماس ،شهر  تازه

   كشاورز  دژ شاهين
   مركزي

1128  
1129 

   چهاردولي ،كشاور
  محمودآباد ،صفاخانه ،هوالسو

  كشاورز
  محمودآباد ،دژ  شاهين

  قره قويون  شوط
  مركزي

1130  
1131  

  چشمه سرا ،قره قويون جنوبي
  يوالگلدي ،قره قويون شمالي

  مرگنلر
  شوط

  بازرگان  ماكو
  مركزي

1132  
1133  

   سو ساري ، اسارشماليبچاي
   قره سو ،سي  دره  قلعه ، اسارجنوبيبچاي

  بازرگان 
  ماكو 

  خليفان   مهاباد
  مركزي

1134  
1135  

   منگورشرقي ،بازار  كاني
   غربي  مكريان ،شرقي  مكريان ،غربي  آختاچي

  خليفان
  مهاباد 

  مياندوآب
  باروق 

   آباد مرحمت
  مركزي

1136  
1137  
1138  

   غربي  آجرلوي ، شرقي  آجرلوي ، باروق
   مياني آباد  مرحمت ، شمالي آباد  مرحمت
   آبادجنوبي مرحمت ،شمالي مكريان ،آباد مرحمت ،رود زرينه ،رودجنوبي زرينه ، رودشمالي زرينه

  باروق 
  چهاربرج 

  مياندوآب 
  محمديار  نقده

  مركزي
1139  
1140  

  حسنلو ،المهدي
  بيگم قلعه  ،سلدوز

  محمديار 
  نقده 

    )12كد (اردبيل   استان  
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

 اردبيل
  ثمرين

  مركزي 
  هير

1227  
1202  
1203 

  غربي، دوجاق
   شرقي  ارشق ،بالغلو ،سردابه ، كلخوران ،شرقي

  هير ،جنوبي  فوالدلوي ، شمالي  فوالدلوي

  
  اردبيل

  هير
  قشالق دشت  بيله سوار

  مركزي 
1204  
1205 

   جنوبي  قشالق ، شرقي  قشالق
   تپه  گوگ ،انجيرلو

  جعفرآباد 
 بيله سوار

 آباد پارس
  اباد اسالم

  اصالندوز 
  تازه كند 
  مركزي

1228  
1206  
1207  
1208 

  آباد، شهرك اسالم
   غربي  قشالق ،اصالندوز
  كند تازه ،دمحمودآبا

  ساواالن ،اولتان

  آباد اسالم
  اصالندوز 
  تازه كند
 آباد  پارس

 خلخال
  خورش رستم 

  شاهرود 
  مركزي 

1209  
1210  
1211 

   جنوبي  رستم  خورش ، شمالي  رستم  خورش
  پلنگا ، شال ،شاهرود
  سنجبدشرقي ،غربي  خانندبيل ،شرقي  خانندبيل

  هشتجين 
  كلور

 خلخال 
  سبالن  سرعين

  مركزي
1226  
1201  

  ارجستان، سبالن
  ، آلوارس آبگرم

  
  سرعين

  فيروز كوثر
  مركزي 

1212  
1213 

   سنجبدجنوبي آباد،  زرج
  سنجبدشمالي ،سنجبدغربي

  
 گيوي 

 گرمي
  انگوت 
  مركزي
  موران  

1214  
1215  
1216 

  برزند  ينئپا ،غربي  انگوت ،شرقي  انگوت
  نيآ ، اجارودشمالي ، اجارودمركزي ، اجارودغربي

  آزادلو ، اجارود شرقي
  كند انگوت  تازه

 گرمي 

شهر مشگين

  ارشق 
  قصابه
  مرادلو
  مركزي

  مشگين شرقي 

1217  
1229  
1218  
1219  
1220 

   شمالي  ارشق ، مركزي  ارشق
  مشگين غربي، شعبان

   غربي  ارشق ، يافت ، صلوات
   دشت ، شرقي  مشگين

  نقدي ،الهرود ،سو  قره

  رضي 
  قصابه
  مرادلو

  مشگين شهر
  فخرآباد ،الهرود

 نمين
  عنبران 

  مركزي 
  ويلكيج 

1221  
1222  
1223 

   عنبران ،ميناباد
   شمالي  ويلكيج ، گرده آباد،  دولت

   مركزي  ويلكيج ، جنوبي  ويلكيج

  عنبران 
  نمين 

  آبي بيگلو
  كوراييم  نير

  مركزي 
1224  
1225 

   مهماندوست ، غربي  يورتچي ، شرقي  يورتچي
   قشالق  رضاقلي ، دورسونخواجه

  كوراييم
 نير

    )13كد (اصفهان   استان  
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

  و  آران
 بيدگل 

  كويرات 
  مركزي 

1301  
1302 

  كوير ، كويرات
   سفيددشت

  ابوزيدآباد 
 سفيدشهر ،آباد نوش ،بيدگل  و آران

  زواره  اردستان
  مركزي 

1303  
1304 

   سفلي ، ريگستان
   همبرات ،كچو ،عليا ،گرمسير ،وندابرز

  زواره 
  مهاباد  ،اردستان

 اصفهان

  بن رود 
  جرقويه سفلي 
  جرقويه عليا

  جلگه 
  كوهپايه 
  مركزي

1305  
1306  
1307  
1308  
1309  
1310 

   شرقي رودشت ، گاوخوني
   وسطي  جرقويه ، سفلي  جرقويه
   رامشه ،عليا  جرقويه
  عبدالعزيز  امامزاده ، رودشت

   سيستان ، تودشك ، زفره ، جبل
  محمودآباد ، قهاب جنوبي ، شمالي  قهاب ، كرارج ، جي ، جنوبي براآن ، شمالي  آنابر

  ورزنه 
  نصرآباد ،محمدآباد ،آباد نيك
  آباد حسن
  اژيه ،هرند

  تودشك  ،سگزي ،كوهپايه
 قهجاورستان، ، زياربهارستان، اصفهان

  آباد حبيب  برخوار
  مركزي

1311  
1312  

  شاپورآباد ،برخوار شرقي
  سين ،برخوار مركزي

  شاپورآباد  ،كمشجه ،آباد حبيب
 سين ،دستگرد ،خورزوق ،آباد دولت

بويين 
 مياندشت

  كرچمبو 
  مركزي

1348  
1325 

  كرچمبو شماليكرچمبو جنوبي، 
 ر، گرجي، ييالقسردسي

  
  آفوس، بويين مياندشت

  و  تيران
 كرون 

  كرون 
  مركزي

1313  
1314 

  عليا  كرون ، سفلي  كرون
   ورپشت ، رضوانيه

  عسگران 
 رضوانشهر ،تيران

  چنارود  چادگان
  مركزي 

1315  
1316  

  چنارود شمالي ،چنارود جنوبي
  كاوه آهنگر   ،كبوترسرخ

  
  رزوه  ،چادگان

  ، اصغرآبادكوشك ،شهر خميني ،پياز درچه   سفلي  ماربين ، وسطي  ماربين ،عليا  ماربين 1317  مركزي خميني شهر
 خوانسار  ، گلساركوهسار ،سار  چشمه 1318  مركزي خوانسار

  ، فرخيجندق، خور   بيابانك ، جندق ، نخلستان  1340  مركزي خور و بيابانك
  گلشن  ،دهاقان  همگين آباد، موسي ،قمبوان  1321  مركزي   دهاقان



 فصل اول                                                                                                                                                                                                    نام          ثبت

نام ثبت  فصل اول صفحه 11 
 

    )13كد (اصفهان   استانادامه   1جدول شماره ادامه 
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

  سميرم
  پادنا

  دناكوه
  مركزي
  وردشت

1319  
1346  
1320  
1347 

   سفلي پادنا ، وسطي پادنا
  پادناعليا، برآفتاب

  حنا ، ونك
  دره شور ، وردشت

  كمه 
  

 ونك  ،حنا ،سميرم
  شهر شاهين

 ميمه و 
  مركزي

  ميمه 
1322  
1323 

   خورت  مورچه ، برخوارغربي
   ونداده ، انكزر

  گرگاب ،گزبرخوار ،شهر شاهين
 الي بيد ،ميمه ،وزوان

 منظريه  ،شهرضا  كهرويه  ،دشت ،منظريه ،اسفرجان 1324  مركزي  شهرضا
  زنده رود  فريدن

  مركزي
1349  
1326 

  ورزق، قره بيشه
   جنوبي  ورزق ، رودشمالي  زاينده ، داالنكوه

  
 دامنه  ،داران

 برف انبار  ،فريدونشهر  عشاير ، لنگان  چشمه ،انبار  برف ، موگوئي  پشتكوه ، موگوئي  پيشكوه 1327  مركزي   فريدونشهر
  فالورجان

  پيربكران 
  قهدريجان
  مركزي

1328  
1350  
1329 

   فيروزان سهرو ، شمالي  گركن
  گلستانزازران، 
    اشترجان ، ابريشم

  بهارانشهر ،پيربكران
  قهدريجان، زازران
فالورجان،ايمانشهر،ابريشم،كليشادوسودرجان

  كاشان
  برزك 
  قمصر

  مركزي
  نياسر

1330  
1331  
1332  
1333 

   گالب ، باباافضل
  قهرود ، قالي  جوشقان
    دشت خرم ، كوهپايه ، مياندشت

  دشت كوه ،نياسر

  برزك 
  قالي، كامو و چوگانجوشقان ، قمصر
  مشكات  ،كاشان
 نياسر

 گلشهر ،گلپايگان ،گوگد   رودخانه كنار ، نيوان ، جلگه 1334  مركزي  گلپايگان

  لنجان
  بهادران  باغ

  فوالدشهر
  مركزي

1335  
1351  
1336 

   كوه  چم ،رود  چم ، زيركوه
  آشيان شمالي، خرم رود

  كاريز ،جنوبي  شيانآ

  چرمهين  ،بهادران باغ
  فوالدشهر، باغشاد

، شهر زرين، ورنامخواست ، چمگردان
 رود زاينده ،لنجان سده

  گركن جنوبي   مباركه
  مركزي

1337  
1338 

  نورآباد ، گركن
   طالخونچه ،كركوند ، ديزيچه

  زيباشهر
 كركوند، طالخونچه، ديزيچه ، مباركه

  انارك   نائين
  مركزي

1339  
1341 

   چوپانان
   سياه  الي ، رانفبا ، بهارستان ، كوهستان

  انارك 
 ، بافراننائين

  مركزي   آباد نجف
  مهردشت 

1342  
1343 

   صفائيه ، صادقيه ، جوزدان
   اشن آباد،  حسين

  وزدان ج ،كهريزسنگ،گلدشت،آباد نجف
 دهق  ،هجعلوي

  امامزاده   نطنز
  مركزي

1344  
1345 

  خالدآباد ، عباس  آقاعلي امامزاده
  برزرود ، كركس ،رود  طرق

  خالدآباد ،بادرود
 طرق رود  ،نطنز

    )40كد (البرز   استان  
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 
  اباد پلنگ  اشتهارد

  مركزي
4011  
4007  

  اباد، جارو  پلنگ
  اباد ايپك، صحت

  
  اشتهارد

  ساوجبالغ
  چندار

  چهارباغ
  مركزي

4001  
4002  
4003 

  برغان  چندار،
  چهاردانگه، رامجين

  سعيدآباد، هيو

  كوهسار
  چهارباغ

 شهرجديد هشتگرد، هشتگرد، گلسار
  باالطالقان طالقان

  مركزي
4004  
4005 

  كناررود، جوستان
  ، ميان طالقان پايين طالقان

  
  طالقان

  مركزي  فرديس
  مشكين دشت

4012  
4013  

  وحدت، فرديس
  آباد آباد، فرخ مشكين

  فرديس
  مشكين دشت

  آسارا  كرج
  مركزي

4006  
4008 

  آسارا، نساء، آدران
 آباد گرمدره، محمدآباد، كمال

  آسارا
  شهر،گرمدره كرج،ماهدشت،محمدشهر،كمال

  تنكمان نظرآباد
  مركزي

4009  
4010 

  تنكمان شمالي، تنكمان جنوبي
 آباد الدين، نجم احمدآباد، جمال

  تنكمان
  نظرآباد

    )14كد (ايالم   استان  
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

 آبدانان
  باغ  سرآب
  كالت 
  مركزي

1401  
1402  
1403 

  كبود  وچ ، باغ  بآسر
 مورموري  ،آب انار
  جابرانصار  ، ماسبي

  سرآب باغ
  مورموري
 آبدانان 

 ايالم
  چوار

  سيوان
  مركزي

1404  
1422  
1405 

   بولي ، اركوازي
  ميش خاص، عليشروان

  ، كشوري پايين  ده

  چوار
  

  ايالم 
  زرنه  ايوان

  مركزي
1406  
1407 

   زرنه ، كالن
    نبوت ، سراب

  زرنه 
  ايوان 

  مركزي  بدره
  هندميني

1408  
1423  

  دوستان، كلم
  زرانگوش ، هندميني

  بدره

  ماژين دره شهر
  مركزي

1409  
1410 

  ماژين ،كولكني
    دشت  زرين ،ارمو

  ماژين
  دره شهر

 دهلران
   آباد زرين

  سراب ميمه
  مركزي

  موسيان 

1411  
1424  
1412  
1413 

   سيدابراهيم ، سيدناصرالدين
  تختان، گوراب

   اناران
   عباس  دشت ،ابوغوير ،نهرعنبر

  پهله 
  ميمه

  دهلران 
  موسيان 

  كارزان  سيروان
  مركزي

1421  
1414  

  كارزان، زنگوان
  لومار، رودبار

  
  لومار

 چرداول
  زاگرس
  شباب

  مركزي 
  هليالن 

1425  
1426  
1415  
1416 

  بيجنوند، قلعه
  شباب، زنجيره

  آباد  آسمان
   زردالن ، هليالن

  بالوه
  شباب
  آباد آسمان ،سرابله
  توحيد 

  گچي  ملكشاهي
  مركزي

1420  
1419  

  گچي، كبيركوه
  شوهان، چمزي

  دلگشا، مهر
  اركواز

  آباد  صالح مهران
  مركزي

1417  
1418 

   هجداندشت
  آب  محسن

  آباد  صالح
  نمهرا
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    )15كد (بوشهر   استان  1ادامه جدول شماره 
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

  خارك  بوشهر
  مركزي

1501  
1502 

  
   انگالي ، حومه

  خارك 
  شهر جديد عاليشهر  ،چغادك، بوشهر

  دلوار تنگستان
  مركزي

1503  
1504 

  بوالخير ،دلوار
   باغك ، اهرم

  دلوار
   ، آباداهرم

  ريز  جم
  مركزي  

1505  
1506  

  ريز ،تشان ،انارستان
  كوري   ،جم

  ، انارستانريز
  جم 

 دشتستان

  آبپخش
  ارم 

  بوشكان 
  سعدآباد 
  شبانكاره 
  مركزي

1523  
1507  
1508  
1509  
1510  
1511 

  خاني درواهي، دشتي اسماعيل
  دهرود ، ارم

   بوشكان ، پشتكوه
   وحدتيه ، زيرراه

  شبانكاره
   زيارت ، حومه ، دالكي

  آبپخش
  تنگ ارم

  ، بوشكانكلمه
  وحدتيه  ،سعدآباد

  شبانكاره 
  دالكي  ،برازجان

 دشتي
  شنبه و طسوج

  كاكي 
  مركزي

1512  
1513  
1514 

  طسوج ،شنبه
    انگكب ،چغاپور ، كاكي

     خورموج ، مركزي

  شنبه
   ، بادولهكاكي

  خورموج 

 دير
  آبدان

  بردخون 
  مركزي

1524  
1515  
1516 

  آبدان
   آبكش ، بردخون

   حومه ،اولي

  آبدان
  بردخون
   بردستان، دوراهك ،بندر دير

  امام حسن  ديلم
  مركزي 

1517  
1518 

   مياني  ليراوي ، جنوبي  ليراوي
    ، سرمستانحومه ، شمالي  ليراوي

  امام حسن
  بندرديلم 

  چاه مبارك  عسلويه
  مركزي

1525  
1519  

  ناي بند، چاه مبارك
  آخند ، عسلويه

  
  تقي نخل ،عسلويه

  سيراف ،بنك ،بندركنگان   حومه ، طاهري 1520  مركزي كنگان
  ريگ  گناوه

  مركزي
1521  
1522 

   رودحله
   داود  حيات

   بندرريگ
   بندرگناوه

    )16كد (تهران   استان  
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 
 اسالمشهر

  احمدآباد مستوفي
  چهاردانگه 

  مركزي
1640  
1601  
1602 

  ، چيچكلو مستوفي احمدآباد
   فيروزبهرام ، چهاردانگه

   آباد  بهرام ، عباس  ده

  
  چهاردانگه 
 اسالمشهر

  بوستان  بهارستان
  گلستان 

1610  
1611  

   همدانك ،آباد اسماعيل
  آباد  صالح ، ميمنت

  شهر نسيم
   يهصالح ،گلستان

   آباد شريف پاكدشت
  مركزي

1603  
1604 

  آباد  جمال آباد،  كريم آباد،  شريف
   فيلستان آباد،  فرون ،حصارامير

  آباد  شريف
   ، فرون آبادپاكدشت

  بومهن  پرديس
  جاجرود

1616  
1617  

  گلخندان، كرشت
  جاجرود، سعيدآباد

  شهر جديد پرديس، بومهن

  آباد جليل  پيشوا
  مركزي

1639  
1633  

  آباد، طارند باال جليل
  پيشوا، عسگريه

  
  پيشوا

 تهران
  آفتاب

  كن 
  مركزي

1605  
1606  
1607 

  آفتاب ،خالزير
   سولقان
  سياهرود

  
  

  تهران
  رودهن  دماوند

  مركزي
1608  
1609 

  مهرآباد ، آبعلي
   ابرشيوه ،آبرود  جمع ،تاررود

  آبعلي  ،رودهن
  آبسرد  ،كيالن ،دماوند

   شهر، شهر جديد پرندنصير، كريم رباط  آباد وهن ، ابوطالب  امامزاده آباد،  منجيل  1612  مركزي  كريم رباط

 ري
  خاوران

  فشاپويه 
  قلعه نو

  كهريزك 
  مركزي 

1637  
1613  
1641  
1614  
1615 

  خاوران شرقي، خاوران غربي
   كلين آباد،  حسن
  ، چاله طرخاننو  قلعه

    كهريزك
  عظيميه  ،آباد  غني

  
  آباد  حسن

  
  كهريزك  ،باقرشهر

 ري 
 شميرانات

  تجريش
  رودبارقصران 

  لواسانات 
1620  
1621  
1622 

  
   رودبارقصران

    كوچك  لواسان ، بزرگ  لواسان

  تجريش
   ، شمشكفشم

 لواسان 
  ،صباشهر ،وحيديه، شاهدشهر، شهريار  سعيدآباد ،مويز آباد،  قائم ، فردوس ، رزكان ، جوقين 1624  مركزي شهريار

 باغستان ،انديشهشهر جديد  ،فردوسيه
  ارجمند فيروزكوه

  مركزي
1626  
1627 

   دوبلوك ، قزقانچاي
  حبلرود ، پشتكوه ،شهرآباد

  ارجمند
 فيروزكوه 

  قدس    جوي  هفت ، دانش  1623  مركزي  قدس
  قرچك  آباد ولي ،جيتو  قشالق  1635  مركزي  قرچك
  صفادشت  مالرد

  مركزي
1638  
1625  

  اخترآباد ، سكينه بي بي
   مالرد جنوبي ،شمالي مالرد

  صفادشت
  مالرد

  جوادآباد   ورامين
  مركزي

1634  
1636 

   وسط جنوبي  بهنام ، جنوبي  عرب  بهنام
   وسط شمالي  بهنام ، جنوبي  پازوكي  بهنام

  جوادآباد
 ورامين

    )17كد (چهارمحال و بختياري   استان  
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

  مركزي  اردل
  ميانكوه

1701  
1702 

   ، ديناران پشتكوه
   ، شليل ميانكوه

  اردل، كاج، دشتك 
 سرخون

 بروجن
  بلداجي 
  گندمان 
  مركزي

1703  
1704  
1705 

   علي حمزه  چغاخور، امامزاده
  دوراهان،  گندمان
   حومه

  بلداجي 
  گندمان 
  نقنه ،سفيددشت ،فرادنبه ،بروجن

  شيدا  بن
  مركزي

1723  
1706  

  ، شيدا رود جنوبي  زاينده
   ، حومه وردنجان

  
  بن، وردنجان

  زاينده رود  سامان
  مركزي

1724  
1707  

  ، زرين هوره
  چما،  سامان

  
  سامان 
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    )17كد (چهارمحال و بختياري   استانادامه   1جدول شماره ادامه 
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 
 شهركرد

  فرخ شهر
  الران 

  مركزي
1725  
1708  
1709 

  دستگرد، قهفرخ
   الر، مرغملك

     ، طاقانك حومه

  شهر  فرخ
  سودجان، هاروني  ،سورشجان

  نافچ  ،كيان، طاقانك شهركرد، هفشجان، 

 فارسان
  باباحيدر
  جونقان
  مركزي

1720  
1721  
1710 

  سراب باال، سراب پايين
  جونقان، ميزدج سفلي

  عليا  ميزدج

  بابا حيدر
  پردنجان، چليچه ،جونقان

  فارسان، گوجان

 كوهرنگ
  بازفت

  دوآب صمصامي 
  مركزي

1711  
1719  
1712 

   بازفت باال، پايين  بازفت
  دوآب، شهرياري

   زرين  ، دشت يئموگو  ، ميانكوه تنگزي  شوراب

  بازفت
  صمصامي
  چلگرد

  مركزي  كيار
  ناغان

1713  
1714  

  كيارشرقي، كيارغربي 
  مشايخ، ناغان

  دستناء، شلمزار، گهرو
  ناغان

 لردگان
  خانميرزا
  رودشت
  فالرد

  مركزي
  منج 

1715  
1722  
1716  
1717  
1718 

   خانميرزا، جوانمردي
  سردشت، دودراء

   فالرد، پشتكوه
  ، ارمند ، ميالس ريگ
  ، بارز منج

  آلوني
  سردشت لردگان 

  مال خليفه 
  لردگان

   منج
    )18كد (خراسان جنوبي   استان  

 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 
  ارسك  بشرويه

  مركزي
1819  
1810  

  ارسك، رقه
  علي جمال، كرند

  ارسك
  بشرويه

   بيرجند   شاخن ، شاخنات ، كاهشنگ ،فشارود ، باقران ، القورات 1802  مركزي بيرجند
  جلگه ماژان  خوسف

  مركزي
1821  
1801  

   زري  قلعه ، براكوه ، ماژان  جلگه
   خور ، خوسف

  
  خوسف، محمدشهر

  درميان
  قهستان
  گزيك
  مركزي

1803  
1804  
1805  

  فخررود ،قهستان
  طبس مسينا ،گزيك
  مياندشت ،درميان

  قهستان
  طبس مسينا، گزيك

  اسديه

  زيركوه
  زهان

  شاسكوه
  مركزي

1812  
1822  
1813  

   زهان ، افين
  هشاسكو ، بهناباد

  پترگان، زيركوه

  زهان
  

  آباد حاجي
  آيسك  سرايان

  سه قلعه
1807  
1806  

  مصعبي ،آيسك
  دوكوهه ،سه قلعه

  سرايان  ،آيسك
  سه قلعه

  سربيشه
  درح

  مركزي 
  مود

1820  
1808  
1809  

  درح، النو
   آباد مومن غيناب،

  نهارجان  ،مود

  
  سربيشه 

  مود

  طبس
  دستگردان 

  ديهوك
  مركزي 

1823  
1824  
1825 

     يخاب  كوه ، دستگردان
  كوير ،ديهوك
    پيرحاجات ، نخلستان ، منتظريه ، گلشن

  آباد عشق
  ديهوك
  طبس

  فردوس ،اسالميه   حومه ، برون ، باغستان 1811  مركزي فردوس

 قائنات
  سده 

  مركزي 
  نيمبلوك 

1814  
1815  
1816 

    سده ، پسكوه ،آفريز
  مهيار ، پيشكوه ، قائن

    نيمبلوك ،كرغند

  شهر آرين
  اسفدن  ،قائن

  نيمبلوك  ،خضري دشت بياض
  شوسف  نهبندان

  مركزي
1817  
1818 

   عربخانه ، شوسف
   نه ، ميغان ، بندان

  شوسف 
 نهبندان 

    )19كد (خراسان رضوي   استان  
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

  باالواليت  باخرز
  مركزي

1968  
1908  

  آشتين ، باالواليت
  مالين، دشت ارزنه

  
  باخرز

  مركزي  بجستان
  يونسي

1901  
1902  

  جزين ،بجستان
  سردق ،يونسي

  بجستان
  يونسي

  بردسكن
  انابد

  شهرآباد
  مركزي

1903  
1904  
1905 

   درونه ،صحرا
  شهرآباد ،جلگه

    كوهپايه ،كنار شهر

  انابد
  شهرآباد

 بردسكن 
  شانديز  بينالود

  طرقبه
1906  
1907  

  ابرده ،شانديز
  طرقبه ،جاغرق

  شانديز
  طرقبه

  مركزي تايباد
  ميان واليت 

1909  
1910 

   كرات ، واليت  پايين
  كوهسنگي  ،دشت تايباد

  كاريز ،تايباد
 مشهدريزه 

 تربت جام
  بوژگان 

  پايين جام 
  آباد صالح

  مركزي
  نصرآباد

1913  
1914  
1915  
1916  
1917 

  هريرود  ،دشت جام
  بانو گل ،زام

   حمام  قلعه ،آباد جنت ،كشمير باغ ،آباد صالح
   جام  ميان آباد،  موسي  جلگه ،جامرود
   كاريزان ، باالجام

  ، احمدآبادصولتشهر نيل
  

  آباد صالح
  جام  تربت

  نصرآباد

  تربت
 حيدريه 

  بايك 
  جلگه رخ 

  كدكن 
  مركزي

1918  
1919  
1921  
1922 

   بايك
   رخ  ميان ، رخ  پائين ، باالرخ
   رقيچه ، كدكن

   واليت  پايين ، واليت باال

  بايك 
  رباط سنگ 

  كدكن 
  تربت حيدريه 

  مركزي  جغتاي
  هاللي

1923  
1924  

  دستوران ،جغتاي
  ميان جوين ،پايين جوين

  جغتاي

  عطاملك  جوين
  مركزي

1925  
1926  

  زرين ،آباد حكم
  راكوهيپ ،جوين باال

  
  نقاب

  گلبهار چناران
  مركزي

1927  
1928 

   گلمكان ، بيزكي
   مج بق ، رادكان ، چناران

  ، شهر جديد گلبهارگلمكان
  چناران 

  ششطراز  آباد خليل
  مركزي  

1929  
1930  

  كوير ،ششطراز
  حومه  ،رستاق

  كندر
   آباد خليل
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    )19كد (خراسان رضوي   استانادامه   1جدول شماره ادامه 
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

 وافخ
  جلگه زوزن

  سالمي
  سنگان 
  مركزي

1931  
1932  
1933  
1934 

  كيبر ، زوزن
  سالمي ، باال خواف

   بستان ، خواف  پايين
    نشتيفان ، خواف  ميان

  آباد  قاسم
  سالمي

  سنگان 
  نشتيفان  ،خواف

  مركزي  خوشاب
  مشكان

1941  
1969  

  آباد، طبس، رباط جز سلطان
  مشكان، يام

  آباد سلطان

  باشتين  داورزن
  مركزي

1970  
1942  

  باشتين، مهر
  مزينان، كاه

  
  داورزن

 درگز
  چاپشلو
  آباد لطف

  مركزي
  نوخندان 

1935  
1936  
1937  
1938 

   ميانكوه ،باشلو  قره
 زنگالنلو ، ديباج
   تكاب

   شهرستانه ،درونگر

  چاپشلو
  آباد  لطف

  درگز 
  نوخندان 

  جنگل رشتخوار
  مركزي  

1939  
1940 

  شعبه ، جنگل
   رشتخوار  ، آستانه

  جنگل
  رشتخوار 

  سليمان  زاوه
  مركزي

1967  
1920  

  سليمان، ساق
  زاوه، صفائيه

  
  آباد دولت

 سبزوار
  روداب 
  ششتمد
  مركزي

1943  
1944  
1945 

   همايي  كوه ، فروغن ،خواشد
   شامكان ، شامات  ربع ، ميش  كوه  تكاب ، بيهق
   كراب ، غربي  قصبه ، شرقي  قصبه ،رباط

  روداب 
  ششتمد
  سبزوار

  مرزداران  سرخس
  مركزي

1946  
1947 

   بي بي گل ، مرزداران ، خاتون  پل
   خانگيران ، سرخس ، تجن

  مزدآوند
  سرخس 

  قلندرآباد  فريمان
  مركزي

1948  
1949 

   سفيدسنگ ،قلندرآباد
   فريمان ، بست  سنگ ،بند باال

  سفيد سنگ  ،قلندرآباد
  فرهادگرد ،فريمان

  طاغنكوه  فيروزه
  مركزي

1911  
1912  

  طاغنكوه جنوبي ،طاغنكوه شمالي
  فيروزه ،تخت جلگه

  همت آباد
  فيروزه

  باجگيران  قوچان
  مركزي

1950  
1951 

   دولتخانه
   عتيق  قوچان ، دوغايي ، دره  شيرين ، سودالنه

  باجگيران 
  قوچان 

  كوهسرخ   كاشمر
  مركزي

1952  
1953 

   تكاب ، بركوه ،بررود
    واليت  پايين ، واليت باال

  ريوش 
  كاشمر 

  زاوين  كالت
  مركزي  

1954  
1955  

  زاوين ،پساكوه
  هزارمسجد   ،كبودگنبد

  شهرزو
  كالت 

  كاخك   گناباد
  مركزي

1956  
1957 

   كاخك ،زيبد
   حومه ، كلوت پس

  كاخك 
  بيدخت  ،گناباد

  مشهد
  احمدآباد

  رضويه 
  مركزي

1958  
1959  
1960 

   سرجام ، ژن  پيوه
   ميامي ، واليت پايين ، آبروان
  درزآب  ، كنويست ، واليت  ميان ، كارده ، طوس ، تبادكان

  آباد  ملك
  رضويه 
  مشهد

  شادمهر  مه والت
  مركزي 

1961  
1962  

  ازغند ،مه والت شمالي
  حومه  ،مه والت جنوبي

  شادمهر
  آباد فيض

 نيشابور
  زبرخان 

  سرواليت 
  مركزي 

  ميان جلگه 

1963  
1964  
1965  
1966 

   زبرخان ،آباد اسحق ، اردوغش
  برزنون  ، سرواليت
  بينالود ، مازول ، فضل ،ريوند ، دربقاضي
   غزالي آباد،  عشق ، بلهرات

  خرو ، قدمگاه ،درود
   چكنه

  بار ،نيشابور
 آباد  عشق

    )20كد (خراسان شمالي   استان  
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 
   آباد بام وصفي اسفراين

  مركزي
2001  
2002 

  آباد صفي ، بام
  ميالنو ، روئين آباد،  زرق ، دامنكوه ، آذري

  آباد  صفي
 اسفراين 

  گرمخان بجنورد
  مركزي

2004  
2005 

   گرمخان ، گيفان
  بدرانلو ، باباامان ، آالداغ

  حصارگرمخان 
 ، چناران شهربجنورد

 جاجرم
  سنخواست   جلگه

  جلگه شوقان 
  مركزي

2006  
2007  
2008 

  دربند ، سنخواست هچهارد
  طبر ، شوقان
    دشت  ميان

  سنخواست 
  شوقان 
  جاجرم

راز و 
  جرگالن

  جرگالن
  غالمان
  مركزي

2018  
2019  
2003  

  جرگالن، حصارچه
  غالمان، راستقان

  راز، باغلق

  
  

  راز

 شيروان
  سرحد 
  قوشخانه
  مركزي 

2009  
2010  
2011 

    جيرستان ، تكمران
  قوشخانه پايين ،قوشخانه باال

   گليان ، زوارم ،كانلووسي ، زيارت ، حومه

  لوجلي
  قوشخانه
   ، زيارتشيروان

  خبوشان  فاروج
  مركزي 

2012  
2013  

  حصار ،تيتكانلو
  شاه جهان   ،سنگر ،فاروج

  تيتكانلو
  فاروج

  گرمه، درق، ايور  گلستان، باالدشت  2017  مركزي  گرمه

  وسملقان مانه
  سملقان 

  مانه 
  مركزي

2014  
2015  
2016 

   آلمه ، قاضي
               سو شيرين ، اترك

   حومه ،جيرانسو

  آوا ،قاضي
  پيش قلعه 

  آشخانه
    )21كد (خوزستان   استان  

 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 
  اروندكنار آبادان

  مركزي
2101  
2102 

  نصار ،نوآباد ،مينوبار
   شالهي ، جنوبي بهمنشير ، شمالي بهمنشير

  اروندكنار
 چوئبده ،آبادان

  جولكي  آغاجاري
  مركزي

2156  
2121  

  سرجولكي، آب باران
  

  
  آغاجاري

  جايزان   اميديه
  مركزي

2103  
2104  

   جايزان
   سالم  چاه ، آسياب

  جايزان 
  اميديه 

  انديكا
  آبژدان

  چلو
  مركزي

2105  
2106  
2107  

  كوشك ،آبژدان
  للركتك ،چلو

  شالل دشتگل ،قلعه خواجه

  آبژدان
  

  قلعه خواجه
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    )21كد (خوزستان   استانادامه   1جدول شماره ادامه 
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 
  الوارگرمسيري   انديمشك

  مركزي 
2108  
2109  

  مازو ، قيالب ، حسينيه
   حومه

   ، بيدروبهحسينيه
   آزادي، چم گلك ،انديمشك

  اهواز
  غيزانيه

  اسماعيليه
  مركزي

2157  
2158  
2112  

   مشرحات ، غيزانيه
  اسماعيليه شمالي، اسماعيليه جنوبي

  المي ، الهائي

  
  

  ، الهايياهواز

  ايذه
  دهدز
  سوسن

  مركزي 
2113  
2114  
2115  

   جنوبي روددنباله  ، شمالي روددنباله  ،دهدز
  سوسن غربي ،سوسن شرقي

    پيان ،مرغا ، هاليجان ، غربي  حومه ، شرقي  حومه

  دهدز
  

  ايذه 

  باغ ملك
  صيدون 
  مركزي
  ميداود 

2116  
2117  
2118  

   جنوبي  صيدون ، شمالي  صيدون
  هپرو ،رودزرد ، منگشت ، تل  قلعه
  ميداود  ،سرله

  صيدون 
  قلعه تل  ،باغ ملك
  ميداود

  مركزي  باوي
  ويس

2110  
2153  

   عنافچه ، مالثاني
  ويسزرگان، 

    مالثاني
  ويس، شيبان

  بندرامام خميني   بندرماهشهر
  مركزي

2119  
2120  

  
   جراحي

  بندرامام خميني 
  چمران  ،بندرماهشهر

  بهبهان
  تشان

  زيدون 
  مركزي

2122  
2123  
2124  

  تشان غربي ،تشان شرقي
   درونك ، سردشت

  دودانگه ، حومه

  تشان
  سردشت 

   منصوريه، بهبهان
  گمبوعه  حميديه

  مركزي
2159  
2111  

  جهاد، طراح
  كرخه، دهكده

  
  حميديه

  مركزي   خرمشهر
  مينو

2125  
2126  

   كارون  غرب ، غربي  حومه ، شرقي  حومه
  مينو  جزيره

  مقاومت  ،خرمشهر
  مينوشهر

  دزفول

  چغاميش
  سردشت
  شهيون 
  مركزي 

2127  
2128  
2154  
2129  

  خيبر ، چغاميش
  برنجي ماهور ، سردشت

  كايد دره ، احمدفداله ،سيدمحمود  امامزاده ، الدين سيدولي ، شهي
  اي قبله آباد،  شمس

  چغاميش
  حمزه ،سالند

  
  ،آباد آباد، ميانرود، شمس صفي ،دزفول

   شهرامام، سياه منصور
   دشت
  آزادگان

  بستان 
  مركزي 

2130  
2131  

   سعيديه ، بستان
  اكبر اهللا ، غربي  حومه ، شرقي  حومه

  بستان 
  ، كوت سيدنعيم، ابوحميظهسوسنگرد

  مركزي   رامشير
  مشراگه 

2132  
2133  

  عبدليه شرقي ،عبدليه غربي
  آزاده  ،مشراگه

  رامشير
  مشراگه

  رامهرمز
  ابوالفارس
  رودزرد

  سلطان آباد
  مركزي 

2160  
2161  
2162  
2134  

   ، سه تلونابوالفارس
 جره، ماماتين

 رستم آبادآباد،   سلطان
    غربي  حومه ، شرقي  حومه

  
  
  

  رامهرمز

  شادگان
  خنافره

  دارخوين
  مركزي 

2155  
2163  
2135  

  ناصري، سالمي
  دارخوين، دريسيه

  حسيني ، جفال ، بوزي ،آبشار

  خنافره
  دارخوين
  شادگان 

  شوش
  شاوور

  فتح المبين
  مركزي

2136  
2137  
2138  

   سيدعباس ، آهودشت ،شاوور
  چنانه ،سرخه

  آباد  حسين ، معلي  بن

   ، شاوورالوان
  المبين فتح

  حر ،شوش

  شوشتر
  عيبيهش

  مركزي
   ميان آب

2139  
2140  
2164  

   شعيبيه شرقي ،شعيبيه غربي
  آباد سردار ، مدرس شهيد

  ميان آب شمالي، ميان آب جنوبي

  گوريه
  ، سردارانشرافت ،شوشتر

  سويسه  كارون
  مركزي

2165  
2166  

  سويسه، موران
  چنعان عبداهللا، قلعه  كوت

  
  كوت عبداهللا

  عقيلي  گتوند
  مركزي 

2141  
2142  

  عقيلي جنوبي ،عقيلي شمالي
      مكان  جنت ، كيارس

  ، سمالهتركالكي
  ، جنت مكانصالح شهر ،گتوند

  حتي  اللي
  مركزي  

2143  
2144  

  جاستون شهه ،حتي
  سادات   ،دشت اللي

  
  اللي

  مسجد
  سليمان 

  عنبر
  گلگير
  مركزي

2167  
2145  
2146  

  عنبر، ذياليي
  تمبي گلگير  ،تل بزان

  جهانگيري شمالي ، جهانگيري

  
  گلگير

  مسجد سليمان
  رغيوه  هفتگل

  مركزي
2147  
2148  

  رغيوه ،گزين
  حومه

  
  هفتگل

  چم خلف عيسي  هنديجان
  مركزي 

2149  
2150  

  سورين ،خلف عيسي چم
  هنديجان شرقي   ،هنديجان غربي

  زهره
  هنديجان 

  مركزي  هويزه
  نيسان

2151  
2152  

  هويزه شمالي ،هويزه جنوبي
  نيسان ،بني صالح

  هويزه
  رفيع

    )22كد (زنجان   استان  
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

 هيدج  ،قلعه  صائين، ابهر   قلعه  صائين ،ابهررود ، درسجين آباد،  دولت ، حومه 2202  مركزي ابهر
  حلب  ايجرود

  مركزي 
2203  
2204 

   پائين ايجرود
  سعيدآباد ،گالبر ،باال ايجرود

  حلب 
  آباد  زرين

 خدابنده
  افشار

  بزينه رود
  سجاس رود

  مركزي

2205  
2206  
2207  
2208 

  افشار  قشالقات ، شيوانات
  رود  زرينه ،رود  بزينه

    آقبالغ ،رود  سجاس
  خرارود ،سهرورد ، حومه ، كرسف

  گرماب 
  رود  زرين

  سجاس 
  نوربهار، كرسف، سهرورد، قيدار

 خرمدره   الوند ،خرمدره 2209  مركزي  خرمدره
 زنجان

  زنجانرود 
  قره پشتلو
  مركزي 

2210  
2211  
2212 

  بيگلو  غني ، پائين  چايپاره ،باال  چايپاره ، ينئپا زنجانرود
  ، سهرينقره پشتلو باال ،پشتلو پائين  قره
   بوغداكندي ،قلتوق ،معجزات ،باال زنجانرود ، بناب ، تهم

  نيك پي
  ارمغانخانه

  زنجان 
  باغ حلي  سلطانيه

  مركزي
2217  
2201  

  گوزلدره، قره بالغ
  سلطانيه، سنبل آباد

  
  سلطانيه
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    )22كد (ان زنج  استانادامه   1جدول شماره ادامه 
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

  چورزق  طارم
  مركزي

2213  
2214 

   دستجرده ، چورزق
   درام ، گيلوان ،بر  آب

  چورزق
  آب بر

  انگوران  نشان ماه
  مركزي

2215  
2216 

  جوق  قلعه ، انگوران
  اورياد ،گچيلو قزل ، نشان ماه

  دندي 
  ماهنشان 

    )23كد (سمنان   استان  
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

  آباد كهن  آرادان
  مركزي

2315  
2309  

  فروان آباد،  كهن
  ياتري  اباد كردها، حسين

  آباد كهن
  آرادان 

  اميرآباد  دامغان
  مركزي

2301  
2302 

  دروار  تويه ،صرصر  قهاب ، رستاق  قهاب
  رودبار ، دامنكوه ، حومه

  اميريه 
  ، كالتهديباج ،دامغان

 سرخه  هفدر ،السگرد 2303  سرخه سرخه
  سمنان     حومه  2304   مركزي   سمنان

 شاهرود
  بسطام 

  بيارجمند
  مركزي

2305  
2306  
2307 

   خرقان ، غربي  هاي كالته
   خوارتوران ،بيارجمند

     طرود ،دهمال ، حومه

  كالته خيج ،مجن ،بسطام
  بيارجمند 

 شاهرود، روديان
  ايوانكي گرمسار

  مركزي
2310  
2311 

   ايوانكي
    لجران ، حومه

  ايوانكي
 گرمسار

  شهميرزاد  شهر مهدي
  مركزي

2312  
2313  

  چاشم ،پشتكوه
  درجزين

  شهميرزاد
  درجزين ،شهر مهدي

  كالپوش  ميامي
  مركزي

2314  
2308  

   رضوان ، نردين
    ميامي ، شرقي  هاي كالته ،فرومد

  
  ميامي

    )24كد (سيستان و بلوچستان   استان  
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 
 ايرانشهر

  بزمان 
  بمپور

  مركزي

2401  
2402  
2403 

   رئيس  آب ، بزمان
   غربي بمپور ، شرقي بمپور
   دامن ،ابتر ، حومه

  بزمان 
  محمدان ،بمپور

 ايرانشهر
 بهاره  چا

  پالن 
  دشتياري
  مركزي

2404  
2405  
2406 

   پالن
   انبوثسندمير ، باهوكالت ،نگور
   پيرسهراب ، سليمان  كمبل

  
  نگور
  بهاره   چا

 خاش
  ايرندگان
  مركزي 

  آباد نوك

2407  
2408  
2409 

   كهنوك ، ايرندگان
  آباد  اسماعيل ،كارواندر ،سفيد  كوه ، پشتكوه ، سنگان
    گوهركوه ، جنوبي  تفتان آباد،  اسكل ، نازيل

  
  خاش 
  آباد نوك

  هاشم چاه جلگه  دلگان
  مركزي

2410  
2411  

  چاه علي ،چلگه چاه هاشم
  گنبد علوي ،هوديان ،دلگان

  
  گلمورتي

  بنجار ،زابل  بنجار 2414  مركزي زابل

 زاهدان
  كورين
  مركزي
  آباد نصرت

2417  
2418  
2420 

  كورين ،شورو
     حرمك ، زيارت  چشمه
  دومك  آباد،  نصرت

  
  زاهدان 
  آباد  نصرت

  جزينك  زهك
  مركزي

2421  
2422  

  خمك ،جزينك
  زهك ،خواجه احمد

  
  زهك

 سراوان
  بم پشت 

  جالق 
  مركزي 

2423  
2424  
2425 

   كشتگان ، اسفندك  كوهك ، پشت  بم
   گان  كله ، ناهوك ، جالق
    گشت ، حومه

  سيركان 
  جالق 
  گشت ،محمدي ،سراوان

 سرباز
  پارود

  پيشين 
  سرباز

  مركزي

2426  
2427  
2428  
2429 

  مورتان ،پارود
  زردبن ، پيشين
  نسكند ،مينان ،كيشكور ،سركور،سرباز
  جكيگور ،و فيروزآباد  راسك

  
  پيشين 
  سرباز
  راسك

  مركزي  سوران  سيب
  چهيدو

2430  
2431  

  سيب و سوران ،پسكوه
  كنت چ،هيدو

  سوران
  هيدوچ

  گتيج  فنوج
  مركزي

2412  
2437  

  آباد گتيج، محترم
  فنوج، مسكوتان

  
  فنوج

  قصرقند
  تلنگ

  ساربوك
  مركزي

2413  
2442  
2438  

  تلنگ، شارك
  ساربوك، خميري

   ، هيت انكهلونچ

  
  

  قصرقند
  زرآباد كنارك

  مركزي 
2432  
2433 

   زرآبادغربي ، زرآبادشرقي
   جهليان ،كهير

  زرآباد
  كنارك 

  آشار  مهرستان
  مركزي

2415  
2416  

  ايرافشان ،آشار
  زابلي ،بيرك

  
  مهرستان

  ميرجاوه
  ريگ ملك

  الديز
  مركزي

2443  
2444  
2419  

  ريگ ملك، تهالب
  آباد الديز، تمين، جون

  حومه، انده

  
  

  ميرجاوه

 شهر نيك
  آهوران

  بنت 
  الشار

  مركزي

2441  
2436  
2439  
2440 

  چانف، كهيري
   و مهمدان  توتان ،دستگرد ، بنت
   جنوبي الشار ، شمالي الشار
   مهبان ، چاهان ، هيچان ، مخت

  
  بنت 
  اسپكه
 شهر نيك

  صابري  نيمروز
  مركزي

2445  
2446  

  آباد، سفيدابه قائم
  اديمي، بزي

  
  اديمي

  تيمورآباد  هامون
  مركزي

2447  
2448  

  خواجهتيمورآباد، كوه 
  محمدآباد، لوتك

  اكبر علي
  محمدآباد

  قرقري هيرمند
  مركزي

2434  
2435 

  اكبرآباد ،قرقري
  مارگان ،دوست محمد ،آباد جهان

  
  دوست محمد
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    )25كد (فارس   استان  1جدول شماره ادامه 
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

 سورمق ،ايزدخواست ،بهمن، صغاد ،آباده  سورمق ، بيدك ، بهمن ، ايزدخواست 2501  مركزي  آباده
 ارسنجان    ملك آباد  علي ، شوراب ،خبريز 2502  مركزي  ارسنجان
  رونيز استهبان

  مركزي
2503  
2504 

  خير ،رونيز
   ايج

  رونيز
 ايج  ،استهبان

 اقليد
  آباد  حسن
  سده 

  مركزي
2505  
2506  
2507 

   بكان ،احمدآباد آباد،  حسن
   آسپاس ،دژكرد ، سده

    ، خسرو شيرينشهرميان ، خنجشت

  آباد حسن
  دژكرد  ،سده
 اقليد

 بوانات
  سرچهان
  مركزي
  مزايجان

2508  
2509  
2578 

  صفا  باغ ، توجردي ، سرچهان
   سيمكان ، باغستان
   مزايجان ، سروستان

   ، حسامياي كره
  بوانات

  مزايجان
  پاسارگاد  پاسارگاد

  مركزي
2511  
2510  

  ابوالوردي ،مادرسليمان
  كمين ،سرپنيران

  مادرسليمان
  سعادت شهر

 جهرم
  خفر

  سيمكان 
  كرديان 
  مركزي

2512  
2513  
2514  
2515 

   برنجي  گل آباد،  علي ، راهگان ،سفيدار ،خفر
   ينئپا  به  پل ،باال  به  پل ،پر  پشت
   علويه آباد،  قطب
   كوهك ، جلگاه

  باب انار ،خاوران
  دوزه
  آباد  قطب
 جهرم

  كربال  خرامه
  مركزي

2534  
2581  

  سفلي، دهقانان
  خيرآباد، كفدهك، معزآباد

  سلطان شهر
  خرامه

  مركزي  بيد خرم
  مشهد مرغاب

2516  
2517 

   خرمي ، قشالق
  شهيدآباد

  صفاشهر
 قادرآباد 

  محمله  خنج
  مركزي

2518  
2519  

  محمله ،باغان
  نارك  تنگ آباد، سيف

  
  خنج

 داراب
  جنت

  رستاق 
  فورگ 
  مركزي

2579  
2520  
2521  
2522 

  الخير، قلعه بيابان قريه
   كوهستان ، رستاق
  آبشور ، فورگ
  هشيوار ، نصروان ،فسارود ،بختاجرد ، پاسخن ، بالش

  جنت شهر
  

  فدامي، دوبرجي
 داراب 

  سورنا  رستم
  مركزي

2523  
2524  

  رستم سه ،پشتكوه رستم
  رستم دو ،رستم يك

  كوپن
  مصيري

  ايزدخواست زرين دشت
  مركزي

2525  
2526 

    شرقي  ايزدخواست ،غربي  ايزدخواست
   دبيران ، خسويه ، زيرآب

  شهر پير
 دبيران  ،آباد حاجي

 سپيدان
  بيضا

  مركزي
  همايجان 

2527  
2528  
2529 

  هزار  كوشك ،بيضا ، بانش
  ، شش پيركمهر ، خفري

  سرناباد ، همايجان

  بيضا
  اردكان 
 هماشهر

  كوهنجان  سروستان
  مركزي

2530  
2531  

  مهارلو ،كوهنجان
  شوريجه ،سروستان

  كوهنجان
  سروستان

  شيراز
  ارژن 

  زرقان 
  مركزي

2532  
2533  
2536 

    سرخي  كوهمره ، چمن  قره ، ارژن  دشت
  آباد  رحمت ،بندامير ، زرقان
   كفترك ، باغ  قره ، داريان ، دارنگون  سياخ ،بيدزرد ،گدرا

  خانه زنيان
  لپوئي ،زرقان
  جديد صدرا ، شهرشيراز ،داريان

  دهرم  فراشبند
  مركزي  

2537  
2538  

  دهرم ،دژگاه
  نوجين   ،آويز

  دهرم
   ، نوجينفراشبند

  فسا
  بالغ  وقره ششده

  شيبكوه 
  مركزي

  نوبندگان 

2539  
2540  
2541  
2542 

   ششده ، بالغ  قره
   فدشكوئيه ، ميانده
  صحرارود ، جنگل ، قاضي  كوشك

   نوبندگان

   ، قره بالغششده
  شهر ، ميانزاهدشهر

  فسا
 نوبندگان

  مركزي  فيروزآباد
  ميمند

2543  
2544  

   جايدشت ،احمدآباد
    دادنجان ، پرزيتون ، اي خواجه

  فيروزآباد 
 ميمند

  افزر  قيروكارزين
  مركزي

2545  
2546 

  ئيهزاخرو ،افزر
   آباد فتح ، هنگام ،آباد مبارك

  افزر
 امام شهر ،آباد مبارك ،كارزين ،قير

  كازرون

  جره و باالده 
  چنارشاهيجان

   خشت
  وكمارج كنارتخته
  كوهمره 
  مركزي

2547  
2548  
2577  
2549  
2550  
2551 

  فامور ، دادين ، جره
  انارستان ،سمغان

  امامزاده محمد، بوركي
   كمارج ، كنارتخته
   برم  دشت ، كوهمره
    دريس ،شاپور ، بليان

  باالده 
  قائميه
  خشت

  كنارتخته 
  نودان 

 كازرون 
  طسوج  كوار

  مركزي
2582  
2535  

  آباد تحف ، طسوج
  كوار ، فرمشكان

  
  كوار

  ارد  گراش
  مركزي

2583  
2557  

  ارد، سبزپوش
  فداغ ،خليلي

  
  گراش

  الرستان

  اوز
  بيرم

  بنارويه 
  جويم 

  صحراي باغ 
  مركزي

2552  
2554  
2553  
2555  
2556  
2558 

  فيشور ،يدشهرب
  باالده ، بيرم

  ده فيش  ،بنارويه
   هرم ، جويم 

   عمادده  ،صحراي باغ
    نيبادرزوسا ، حومه ، دهكويه

  اوز
  بيرم

  بنارويه 
  جويم 
  عمادده

  لطيفي ،خور ،الر

  المرد
  اشكنان 
  چاه ورز

  عالمرودشت
  مركزي  

2559  
2584  
2560  
2561 

  كال  ،اشكنان
  چاه ورز، شيخ عامر

  عالمرودشت ،خيرگو
  سيگار   ،حومه

  اهل  ،اشكنان
  

  عالمرودشت
 المرد 

  مرودشت

  درودزن 
  سيدان 

  كامفيروز
  كر

  مركزي

2562  
2563  
2564  
2580  
2565 

   درودزن ،دو رامجرد ، ابرج
   رحمت ،عليا  خفرك

   مكان  خرم ، جنوبي كامفيروز
  گرمه ، شمالي كامفيروز
  مجدآباد ، كناره ، رودبال ، رامجرديك ، رستم  نقش ،محمدآباد

  رامجرد
  سيدان 

  كامفيروز
  خانمين

 مرودشت 
 ممسني

  دشمن زياري 
  ماهورميالتي

  مركزي
2566  
2567  
2568 

   مشايخ ، زياري  دشمن
   ميشان ،ماهور
   فهليان ،جوزار ،دو  بكش ، جاويد ماهوري ، يك  بكش

  
  بابامنير

 نورآباد خومه زار، 
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    )25كد (فارس   استانادامه   1جدول شماره ادامه 
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

هرم 
  اسير 
  دار گله

  مركزي 
  وراوي 

2569  
2570  
2571  
2572 

 دشت الله ،اسير
  فال ،گله دار
  مهر  ،ارودان
  خوزي  ،وراوي

  اسير
  گله دار 

  مهر
  ، خوزيوراوي

 ريز ني
  آباده طشك 

  پشتكوه 
  قطرويه

  مركزي 

2573  
2574  
2575  
2576 

 حناء ،بختگان ، طشك  آباده
   مشكان ،دهچاه
  ريزآب ، قطرويه
     هرگان ، رستاق

  آباده طشك 
  مشكان 
  قطرويه

 ريز ني
    )26كد (قزوين   استان  

 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 
  بشاريات  آبيك

  مركزي
2601  
2602 

   شرقي  بشاريات ، غربي  بشاريات
   غربي  كوهپايه ، شرقي  كوهپايه ، زياران

  خاكعلي
 آبيك 

  آبگرم  آوج
  مركزي

2605  
2606  

   شرقي  خرقان ، بگرمآ
  شهيدآباد ، غربي  خرقان ،حصاروليعصر

  آبگرم
  آوج

  محمديه  البرز
  مركزي 

2603  
2604  

  حصارخروان آباد، شريف
   آباد نصرت ،پيريوسفيان

  ، شريفيهمحمديه ،بيدستان
  الوند

 زهرا بوئين
  دشتابي 
  رامند
  شال

  مركزي

2607  
2608  
2609  
2610 

   غربي  دشتابي ، شرقي  دشتابي
   رامند جنوبي آباد،  ابراهيم

   هاشم  قلعه آباد،  زين
  سگزآباد ، پائين  زهراي ،باال  زهراي

  ارداق 
  دانسفهان 

  شال 
  سگزآباد، زهرا بوئين

 تاكستان
  اسفرورين
  خرمدشت
  ضياءآباد 
  مركزي

2611  
2612  
2613  
2614  

  آباد  خرم ، كا
   افشاريه ، رامند شمالي

   سفلي  دودانگه ،عليا  دودانگه
   نرجه ، غربي  قاقازان ، شرقي  قاقازان

  اسفرورين
  خرمدشت 

  ضياءآباد 
  نرجه  ،تاكستان

 قزوين
  شرقيالموت 

   الموت غربي
  طارم سفلي

  كوهين 
  مركزي

2615  
2616  
2617  
2618  
2619  

   كاليه  معلم ، ينئپا  الموت ،باال  الموت
  دستجرد ،يزمان محمد رودبار ، شهرستان رودبار
  كوهگير ، نيارك ، خندان ،چوقور
    غربي  قاقازان  ايالت ، شرقي  قاقازان  ايالت
   غربي  اقبال ، شرقي اقبال

  معلم كاليه 
  رازميان 
  سيردان 
  كوهين 
  آباد نمونه  محمود ،اقباليه ،قزوين

    )27كد (قم   استان  
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

 قم

  جعفرآباد 
  خلجستان 
  سلفچگان
  مركزي
  لوشاتو  نوفل

2701  
2702  
2703  
2704  
2705 

  جعفرآباد
  قاهان ،دستجرد

  نيزار  ،راهجرد شرقي
   قنوات ،قمرود
    كهك ،فردو

  جعفريه 
  دستجرد 
  سلفچگان

  قنوات  ،قم
 كهك 

    )28كد (كردستان   استان  
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

 بانه
  آرمرده
  مركزي
  نمشير
  ننور

2801  
2802  
2803  
2804 

   كه  بله ،آربابا  پشت
   شوي
   بوالحسن ،سور  كاني ،شير  نمه

  ننور ، بوئين

  آرمرده 
  بانه 
  سور كاني
 سفلي بوئين

 بيجار
  چنگ الماس

  كراني
  مركزي

2805  
2806  
2807 

  خسروآباد ، پيرتاج ، بابارشاني
   گرگين ، كراني ، طغامين
  منصور  سياه ، حومه ، سيلتان ، خورخوره ،آباد نجف

  ، پيرتاجبابارشاني
  ياسوكند

 ، توپ آغاجبيجار
  آباد بلبان  دهگالن

  مركزي
2808  
2809  

  سيس ،ئيالق جنوبي
  ئيالق شمالي ،قوري چاي ،حومه دهگالن

  آباد بلبان
  دهگالن

 ديواندره
  سارال
  كرفتو

  مركزي

2810  
2811  
2812 

   كوله ، سارال
   شيرين  كاني، زرينه ،اتوباو

    قراتوره ، حومه ، چشمه  چهل

  
  زرينه

 ديواندره 
  اورامان سروآباد

  مركزي
2813  
2814 

  شاليار ، تخت  اورامان
    كوساالن ، ژريژه ، بيساران ، رزآب ، پايگالن ، دزلي

  اورامان تخت
 سروآباد 

  سقز
  امام

  زيويه 
  سرشيو
  مركزي

2829  
2815  
2816  
2817 

  تيلكوه، خورخورهامام، 
   صاحب ، تپه  گل

   غربي  چشمه  چهل ،ذوالفقار
    ميرده ، تموغه ،سرا ، ترجان

  
  صاحب

  
 سقز

  سنندج
  آباد حسين
  سيروان

  كالترزان 
  مركزي

2828  
2830  
2818  
2819 

  شمالي آباد  حسين ، جنوبي آباد  حسين
  ژاورود شرقي، ميانرود

   نگل ، كالترزان ، غربي ژاورود
    قاميش  سراب ، نران ،آبيدر ، حومه ، آرندان

  
  

  شويشه
 سنندج

  قروه
  چهاردولي

  دلبران
  آباد  سريش
  مركزي

2820  
2831  
2821  
2822 

  شرقي  چهاردولي ، غربي  چهاردولي
  دلبران، مالوجه

     يالغوزآغاج ، لك ، قصالن
   جنوبي  علي  پنجه ،بدر ، علي  پنجه

  دزج
  دلبران
  آباد   سريش

 قروه 
  مركزي  كامياران

  موچش 
2823  
2824 

  ژاورود ،شاهو ،بيلوار
  سورسور ،گاورود ، عواالن ،اميرآباد

  كامياران 
 موچش 

  مريوان
  ميرآباد  و خاو

  سرشيو
  مركزي

2825  
2826  
2827 

  ميرآباد و خاو
  گلچيدر ،سرشيو
   كوماسي ، لگسر ،زريوار

  برده رشه
  چناره 
  ، كاني دينارمريوان
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    )29كد (كرمان   استان  1شماره جدول ادامه 
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

  صوغان  ارزوئيه
  مركزي

2952  
2901  

  آباد امير ، صوغان
  آباد  وكيل ، دهسرد ، ارزوئيه

  
  ارزوئيه

  امين شهر ،انار  آباد  حسين ،بياض  2915  انار  انار
  خبر بافت

  مركزي
2953  
2903 

  خبر، دشتاب
  گوغر ، كيسكان آباد،  فتح ، بزنجان

  
 بزنجان  ،بافت

 بردسير
  گلزار

  الله زار
  مركزي

  نگار

2949  
2904  
2905  
2950 

  گلزار، شيرينك
  زار  الله ،ركعس  قلعه
  مشيز ، پنج  كوه

  نگار، نارپ

  گلزار
  الله زار
  ، دشتكاربردسير

  نگار
  بروات بم

  مركزي
2954  
2908 

  و نارتيج  كركروداب غربي، 
     دهبكري ، حومه

  بروات
  مب

 جيرفت
  اسماعيلي
  جبالبارز

  ساردوئيه 
  مركزي

2930  
2910  
2911  
2912 

  آباد آباد، گنج اسماعيلي، حسين
   مسكون ،سغدر ، رضوان
  گور ، ساردوئيه ،دلفارد
   هليل آباد،  دولت ،آباد خاتون ، اسفندقه ،آباد اسالم

  بلوك
  جبالبارز

  درب بهشت 
  جيرفت 

  مركزي  رابر
  هنزا

2902  
2947  

  رابر، سيه بنوئيه
  هنزا  جواران،

  رابر
  هنزا

كوهساران  رراو  
  مركزي

2913  
2914 

  هروز ،حرجند
  راور

  هجدك
  راور

 رفسنجان
  فردوس

  كشكوئيه 
  مركزي

  نوق

2916  
2917  
2918  
2919 

 فردوس ،رضوان
   كشكوئيه ،آباد شريف ،راويز

    كبوترخان ،آباد قاسم ،سرچشمه ،آوران رزم ،دران  دره ،خنامان ،اسالميه ،آزادگان
    بهرمان

  صفائيه
  كشكوئيه 
  سرچشمه مس  ،رفسنجان

  بهرمان 
  رودبار
 جنوب

  جازموريان
  مركزي

2920  
2921 

  كوهستان ،جازموريان
  رودبار ،آباد نهضت

  زهكلوت
  رودبار

  گنبكي  ريگان
  مركزي

2922  
2923  

  ناصريه ،گنبكي
  گاوكان ،ريگان

  گنبكي
  محمدآباد

  مركزي زرند
  آباد يزدان

2924  
2925 

    وحدت ،محمدآباد ، سربنان ، خاك  دشت ، حتكن ، خانوك ، جرجافك ،آباد اسالم
   آباد، شعبجره يزدان ،سيريز

  ريحان  ،خانوك ،زرند
  شهر يزدان

 سيرجان
  بلورد
  پاريز

  زيدآباد
  گلستان
  مركزي

2955  
2926  
2956  
2951  
2927 

  بلورد، چهارگنبد
  آباد سعادت ،پاريز

  زيدآباد، محمودآباد سيد
  ملك آباد، گلستان

  آباد نجف آباد،  شريف

  بلورد
  ، هماشهرپاريز

  زيدآباد
  خواجوشهر
  نجف شهر ،سيرجان

  دهج شهربابك
  مركزي

2928  
2929 

  خبر ،جوزم ،دهج
  ميمند ، مدوارات ،خورسند آباد،  خاتون ،پاقلعه ، استبرق

  جوزم ،دهج
  آباد ، خاتونخورسند ،شهربابك

  جبالبارز جنوبي  عنبرآباد
  مركزي

2931  
2932  

  نرگسان ،مردهك ،گرمسار
   آباد محمد آباد، علي ،جهادآباد ،امجز

  مردهك
  دوساري  ،عنبرآباد

  حور  فارياب
  مركزي

2957  
2943  

  ، زهمكانحور
  مهروئيه ،ردكالشگ

  
  فارياب

  مركزي  فهرج
  نگين كوير

2907  
2948  

  فهرج، برج اكرم
  چاهدگال، نگين كوير

  فهرج

  چاه دادخدا  گنج قلعه
  مركزي

2933  
2934  

  چاه دادخدا، رمشك، مارز
  گنج، سرخ قلعه قلعه

  
  گنج قلعه

 كرمان

  چترود 
  راين

  شهداد 
  گلباف
  ماهان 
  مركزي

2935  
2936  
2937  
2938  
2939  
2940 

    كويرات ، معزيه
   راين ، گروه و آباد حسين

   سيرچ ، تكاب ،اندوهجرد
   كشيت ، جوشان

   ماهان ، قناتغستان
    فرسنگي  سرآسياب ،آباد زنگي ، درختنگان ، باغين ،اختيارآباد

  آباد  كاظم ،چترود
  راين

  اندوهجرد ،شهداد
  گلباف
  آباد محي ،جوپار، ماهان
  كرمان  ،اختيارآباد ،آباد زنگي ،باغين

  طغرالجرد كوهبنان
  مركزي

2941  
2942 

  طغرالجرد
   دشت خرم ،جور

  كيانشهر
  كوهبنان

  چاه مريد كهنوج
  مركزي

2958  
2944 

  چاه ريگان، حومه
  كهان، كوتك ، دهزه

  
  كهنوج

  آسمينون  منوجان
  مركزي

2945  
2946 

    بجگان ،نودژ
  كشميران ،نورآباد ، قلعه

  نودژ
  منوجان 

  روداب  نرماشير
  مركزي

2906  
2909 

   آباد مؤمن ،روداب شرقي
  پشت رود، عزيزآباد

  نظام شهر
  نرماشير

    )30كد (كرمانشاه   استان  
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

   آباد اسالم
 غرب

  حميل 
  مركزي

3001  
3002 

   حميل ، هرسم ، منصوري
   شيان ،آباد حسن ، جنوبي  حومه ، شمالي  حومه

  حميل 
 آباد غرب اسالم

 پاوه
  باينگان 
  مركزي
  نوسود

3003  
3004  
3005 

  سر  شيوه ، ماكوان
  شمشير ، هولي

   سيروان

   ، بانورهباينگان
  پاوه 

  نوسود ،نودشه
  ثالث 
 باباجاني

  ازگله
  مركزي  

3006  
3007 

    ازگله
  شور  خانه ،حر  دشت ، زمكان

  ازگله
  آباد  تازه

  كالشي جوانرود
  مركزي

3008  
3009 

  شروينه ،كالشي
   بازان ، پلنگانه

  
  جوانرود 

  گهواره داالهو
  مركزي

3010  
3011 

  قلخاني ، گوراني
   بيونيج  ، زرده  بان ،كرند حومه

  گهواره
 ريجاب  ،غرب كرند

  شاهو روانسر
  مركزي  

3012  
3013 

  قوري قلعه ،منصورآقايي
    آباد دولت آباد، حسن ،زالوآب ،بدر

  شاهو
  روانسر
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    )30كد (كرمانشاه   استانادامه   1جدول شماره ادامه 
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

  قلعه شاهينذهاب سرپل
  مركزي

3031  
3014 

   شاهين  قلعهسراب  ، شاهين  قلعه
   جيگران ، سرقلعه، پاطاق  هبشيو ، تنگ  پشت ، ذهاب  دشت ، سرپل  حومه

  
  سرپل ذهاب 

  كليائي سنقر
  مركزي

3015  
3016 

  سطر ، كيونات ، آگاهان
   پارسينه ،گاورود ، باريك  آب ، سراب ، اولهب

  سطر
  سنقر

  دينور  صحنه
  مركزي

3017  
3018 

   كندوله ،حر ،دينور
   هجر ،لو  خدابنده ، گاماسياب ، صحنه

  ميان راهان 
  صحنه 

  سومار قصرشيرين
  مركزي

3019  
3020 

  سومار
  آباد  فتح ،الوند ،نصرآباد

  سومار
  قصرشيرين 

  كرمانشاه

  بيلوار
  فيروزآباد 

  كوزران 
  ماهيدشت 

  مركزي

3030  
3021  
3022  
3023  
3024 

  پشت دربند، رازآور
  وند عثمان ،وند اللج ،سرفيروزآباد

   آشيان  هفت ، سنجابي
   چقانرگس ، ماهيدشت

  دربند باال ، فرامان دورود ،سو  قره ،دربند  ميان

  
  هلشي

  كوزران 
  رباط

  كرمانشاه 
  ، گودينكنگاور   قزوينه ، غربي  خزل ، كرماجان ، فش ، گودين 3025  مركزي  كنگاور
  ورآگو  گيالنغرب

  مركزي
3026  
3027 

  ورآگو ، حيدريه
   ويژنان ، حومه ، چله ، ديره

  سرمست 
  گيالنغرب

  بيستون   هرسين
  مركزي

3028  
3029 

  شيزر ، مالچ  چم
  كبود چشمه ، حومه

  بيستون 
  هرسين 

    )31كد (كهگيلويه و بويراحمد   استان  
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

  بوستان  باشت
  مركزي

3117  
3115  

  تلخاب، بابوئي
  سرآب نيز، كوه مره خامي

  
  باشت

 بويراحمد 
  لوداب 
  كبگيان
  مارگون
  مركزي

3101  
3107  
3102  
3103 

   چين ، لوداب
  چنار ، كبگيان
    يئزيال ، مارگون
   كاكان ،سپيدار ، روم، دشت جنوبي سررود ، شمالي سررود

  گراب سفلي
  چيتاب
  مارگون
 مادوان  ،ياسوج

  بهمئي گرمسيري  بهمئي
  مركزي

3104  
3105 

  سرآسياب يوسفي ، شمالي گرمسيري  بهمئي
    كفش كنان ، جنوبي  گرمسيري  بهمئي

  
 ليكك

  سرفارياب  چرام
  مركزي

3112  
3110  

 سرفارياب  ،پشته ذيالئي
  الغچين ،چرام

  سرفارياب
  چرام

  پاتاوه  دنا
  مركزي

3106  
3108 

   محمودي  سادات ، اوهتپا
   نده توت ،دنا

  پاتاوه
 سخت  سي

 كهگيلويه
  چاروسا

  ديشموك
  سوق

  مركزي

3109  
3111  
3118  
3114 

   غربي  سرحدي  طيبي ، شرقي  سرحدي  طيبي
   شرقي  سرحدي  بهمئي ، آجم ، غربي  سرحدي  بهمئي
  جنوبي  گرمسيري  طيبيراك، 

  زياري  دشمن ، غربي  دهدشت ، شرقي  دهدشت

  قلعه رئيسي 
  ديشموك 

  سوق
 دهدشت 

 دوگنبدان   حكيمه  بي بي ،جعفر  امامزاده ، بويراحمدگرمسيري ،ليشتر 3116  مركزي گچساران
  مركزي لنده

  موگرمون
3113  
3119 

  طيبي گرمسيري شمالي، عالي طيب
  وحدت، شيتاب

 لنده

    )32كد (گلستان   استان  
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 
  چشمه ساران  آزادشهر

  مركزي
3201  
3202 

   خرمارود جنوبي ، ساران چشمه
   خرمارود شمالي ،آباد نظام

  نوده خاندوز 
 شهر نگين ،آزادشهر

  مركزي قال آق
  وشمگير

3203  
3204 

   بوي  گرگان ، موسي  شيخ ، التين آق
    جنوبي  مزرعه ، شمالي  مزرعه

  آق قال
  انبارآلوم

  مركزي  بندرگز
  نوكنده 

3205  
3206 

   شرقي  انزان ، غربي  انزان
   ليوان ، تپه  بنفشه

  بندرگز
  نوكنده 

  سيجوال تركمن
  مركزي

3224  
3208 

   غربي  قره سو ، شرقي  قره سو
  ، فراغيجنوبي  جعفرباي

  
  بندرتركمن 

  فندرسك  راميان
  مركزي 

3209  
3210 

   جنوبي  فندرسك ، شمالي  فندرسك
   ميران قلعه ،دلند

  خان ببين 
  ، تاتارعليادلند ،راميان

  كماالن  آباد علي
  مركزي

3211  
3212 

   شيرنگ ،استرآباد
    گل  زرين ، كتول

  آباد  فاضل
   ، مزرعه، سنگدوينآباد علي

  كردكوي    غربي  رستاق  سدن ، شرقي  رستاق  سدن ، چهاركوه 3213  مركزي  كردكوي
  پيشكمر  كالله

  مركزي
3214  
3215 

   عرب داغ ،زاوه كوه
  كنگور ، تمران ،سو  آق

   فراغي
  كالله 

  لوه  گاليكش
  مركزي

3227  
3222  

  گلستان ، قراوالن
  ينقاق ، نيلكوه

  
  گاليكش

  بهاران   گرگان
  مركزي

3216  
3217 

   قرق ، شمالي استرآباد
  آباد  روشن ، انجيرآب ، جنوبي استرآباد

  ، قرقسرخنكالته 
   ، جلينگرگان

  دشت گل  گميشان
  مركزي

3225  
3207  

   آالن قزل ، شرقي  جعفرباي
  نفتليجه  ، غربي  جعفرباي

  سيمين شهر
  گميش تپه

  گنبد
  كاووس

  داشلي برون 
  مركزي

3218  
3219 

  كرند ، اترك
    سلطانعلي ،فجر ،ماراما  باغلي آباد،  آق

  برون   اينچه
  گنبد كاووس

  گلي داغ  مراوه تپه
  مركزي

3220  
3221  

  شلمي ،داغگلي 
  پاليزان ،مراوه تپه

  
  مراوه تپه

  كوهسارات  مينودشت
  مركزي

3226  
3223 

  سرگل، گرو
    قافه  قلعه ، چاي  چهل

  
  مينودشت 

    )33كد (گيالن   استان  
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

  لوندويل آستارا
  مركزي

3301  
3302 

   لوندويل ، دچلون
   ويرموني ، حيران

  لوندويل
 آستارا 
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    )33كد (گيالن   استانادامه   1جدول شماره ادامه 
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

  آستانه
 اشرفيه

  كياشهر
  مركزي

3303  
3304 

  كياشهر ، دهگاه
    چهارده ، دهشال ، كيسم ،گوركا

  كياشهر
 آستانه اشرفيه 

  رانكوه  املش
  مركزي

3305  
3306 

  كجيد ، سمام ، الت  شبخوس
   جنوبي  املش ، شمالي  املش

  رانكوه 
 املش

 بندرانزلي   رود حسن  يكليچار ، چهارفريضه 3307  مركزي بندرانزلي

 رشت

  خشكبيجار
  خمام 
  سنگر

  كوچصفهان 
  لشت نشاء
  مركزي

3308  
3309  
3310  
3311  
3312  
3313 

  خشكبيجار  بكنده حاجي ،خشكبيجار نوشر
   چاپارخانه ، سرخمام  كته ، وكامچ

  آباد  اسالم ، سراوان ،سنگر
  كنارسر ، لولمان ، بلسبنه

  زيباكنار آباد علي ،نشاء  لشت  جيرهنده ،نشاء  لشت  فشهگ
   حومه ،پيربازار ، پسيخان ، الكان

  خشكبيجار
  خمام 
  سنگر

   ، لولمانكوچصفهان
  لشت نشاء 

 رشت
  پره سر رضوانشهر

  مركزي
3314  
3315 

   ارده  ييالقي ، ديناچال
  خوشابر ، دوالب  گيل

  پره سر
 رضوانشهر

 رودبار
  خورگام 
 آبادوبلوكات رحمت
  عمارلو
  مركزي

3316  
3317  
3318  
3319 

   دلفك ، خورگام
  آباد  رحمت ، دشتويل ، بلوكات
    كليشم ، جيرنده
    شمالي آباد  رستم ،كلشتر ، جنوبي آباد  رستم

  بره سر
  توتكابن
  جيرنده 
 آباد  رستم، لوشان، منجيل، رودبار

 رودسر
  چابكسر
  آباد  رحيم

  كالچاي
  مركزي

3320  
3321  
3322  
3323 

  سياهكلرود ، اوشيان
   اشكورسفلي ،آباد رحيم ، ييالق  سيارستاق و اشكورعليا ، شوئيل

   ماچيان ، باالن بي
    رضامحله ، جان چيني

  چابكسر
  آباد  رحيم

  واجارگاه ،كالچاي
 رودسر

  ديلمان  سياهكل
  مركزي

3324  
3325 

   پيركوه ، ديلمان
    مالفجان ،خرارود ، توتكي

  ديلمان 
  سياهكل

  احمدسرگوراب شفت
  مركزي

3326  
3327 

   سرگوراب احمد ،چوبر
    جيرده ،مالسرا

  سرگوراب احمد
  شفت

 صومعه سرا
  تولم 

  مركزي
 جنگلي ميرزاكوچك

3328  
3329  
3330 

   هندوخاله ، تولم
  كسماء ،ضيابر ، طاهرگوراب

    مركيه ، زرميخ  گوراب

  مرجقل
  صومعه سرا

  گوراب زرميخ

 طوالش
  اسالم 
  حويق

  كرگان رود 
  مركزي

3331  
3332  
3333  
3334 

   خرجگيل ،سرا  خاله ، سالما
  چوبر ، حويق
  سرا  هبخط ،ليسار

   طالش  كوهستاني ،طوالرود ، جوكندان  ساحلي

  اسالم 
  چوبر ،حويق
  ليسار
  هشتپر

  سردار جنگل فومن
  مركزي

3335  
3336 

   سردار جنگل ، آليان
   رودپيش ، لولمان ، پس  گوراب ، گشت

  ، ماكلوانماسوله
  فومن  

  رودبنه الهيجان
  مركزي

3337  
3338 

   شيرجوپشت ، رودبنه
    ليل ، ليالستان ، لفمجان ، گوراب بازكيا ، آهندان

  رودبنه
  الهيجان 

  لنگرود
  اطاقور
  كومله
  مركزي

3339  
3340  
3341 

  اطاقور ، ليل  الت
  درياسر ، مريدان
   ديوشل ،سفيد  گل ، چاف

  اطاقور
  شلمان  ،كومله

  لنگرودچاف و چمخاله، 
  شاندرمن  ماسال

  مركزي
3342  
3343 

   نشين  شيخ ، شاندرمن
   حومه ، ماسال

  جمعه  بازار
  ماسال

    )34كد (لرستان   استان  
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

  جاپلق ازنا
  مركزي

3401  
3402 

   شرقي  جاپلق ، غربي  جاپلق
   شرقي سيالخور ، غربي  لك  پاچه

  آباد  مومن
 ازنا

 اليگودرز
  بربرود شرقي
  بربرود غربي

  بشارت 
  ززوماهرو
  مركزي

3428  
3429  
3403  
3404  
3405 

   فرسش ، شرقي بربرود
  چشمه پر ، غربي بربرود
   شرقي  ذلقي ، غربي  ذلقي ، ذلقي  پيشكوه
  ماهرو ، ززغربي ، ززشرقي

   خمه ، شرقي  لك  پاچه

  
  
  

  آباد شول
  اليگودرز

  اشترينان بروجرد
  مركزي

3406  
3407 

   گودرزي ، بردسره ، اشترينان
   صيدي  دره ، شيروان آباد،  همت ،واالنجرد

  اشترينان
  بروجرد

  مركزي  پلدختر
  معموالن 

3408  
3409 

   غربي  ميانكوه ،جلوگير ،جايدر ، مالوي
  شرقي  ميانكوه ، افرينه ، معموالن

  پلدختر
  معموالن 

 آباد خرم
  پاپي 

  بيرانوند
  زاغه 

  مركزي

3410  
3411  
3412  
3413 

   گريت ، هفت  تنگ،سنگر  چم ، سپيددشت ،كشور
   جنوبي بيرانوند ، شمالي بيرانوند

   رازان ، قائدرحمت ، زاغه
   كاكاشرف ، شرقي  كرگاه ، پيرشمالي  ده ،ازنا ،پير  ده ، غربي  كرگاه ،رباط

  سپيددشت 
  بيرانشهر

  زاغه 
  آباد  خرم

 دلفان
  خاوه

  كاكاوند
  مركزي

3430  
3414  
3415 

   جنوبي  خاوه ، شمالي  خاوه
   شمالي ايتيوند ، جنوبي ايتيوند ، غربي كاكاوند ، شرقي كاكاوند
 نورآباد ، جنوبي  گبمير ، شمالي  گبمير ، نورعلي

  
  هفت چشمه

  نورآباد 
  سيالخور دورود

  مركزي
3416  
3417 

  سيالخور ، چاالنچوالن
 آباد  حشمت ، ژان ،دورود

  چاالنچوالن
  دورود

  دوره
  چگني

  شاهيوند
  ويسيان

3418  
3419  
3420  

  دوره ،تشكن
  كشكان جنوبي ،كشكان شمالي

  ويسيان ،شوراب

  سراب دوره
  

  ويسيان
  سوري  رومشكان

  مركزي
3431  
3424  

  سوري، رومياني
  ، بازوندرومشكان

  
  چقابل

   آباد فيروز سلسله
  مركزي 

3421  
3422 

 قالئي ،فيروزآباد
   مظفري  قلعه ، دوآب ، هنام ،وند يوسف

  فيروزآباد 
 الشتر

  كوهدشت
  درب گنبد 

  طرهان 
  نانيهكو

  مركزي

3423  
3425  
3426  
3427  

  درب گنبد  ،بلوران
  طرهان غربي  ،طرهان
  نانيهكو ،زيرتنگ

  گل گل  ،كوهدشت شمالي ،كوهدشت جنوبي

  گنبد درب
  گراب

  نانيهكو
  كوهدشت 
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    )35كد (مازندران   استان  1جدول شماره ادامه 
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

 آمل
  امامزاده عبداهللا

  دابودشت 
  دشت سر
  الريجان 
  مركزي

3547  
3501  
3551  
3502  
3503 

  چالو ، ليتكوه  خيابان باال
  ، دابوي مياني جنوبي  دابوي

  دشت سر شرقي، دشت سر غربي
   سفلي  الريجان ، الريجان باال

  ، دشت سرسفلي جنوبي  هرازپي ، ليتكوه  خيابان  پايين

  امامزاده عبداهللا
  دابودشت

  
  گزنك  ،رينه
  آمل

 بابل

  بابل كنار
  بندپي شرقي 
  بندپي غربي 

  گتاب 
   آباد الله

  مركزي

3504  
3505  
3506  
3507  
3508  
3509 

  درازكال ،كنار بابل
   فيروزجاه ،سجادرود

  شهيدآباد ،رود  خوش
   جنوبي  گتاب ، شمالي  گتاب
   پي  كاري آباد،  الله

  اسبوكال ،افروز  گنج ، فيضيه

  كال مرزي
  گلوگاه

  خوش رودپي 
  گتاب

  زرگرمحله 
  اميركال ،بابل

 بابلسر
  بهنمير

  رودبست 
  مركزي

3510  
3511  
3512 

    عزيزك ،بهنمير
  پازوار ،خشكرود
     ساحلي ،بابلرود

  بهنمير
   هادي شهر

  بابلسر
  مركزي بهشهر

  يانه سر
3513  
3514 

 هزاره پنج ،هكال  ميان ، كوهستان
    عشرستاق ،شهدا

  شهر خليل ،رستمكال، بهشهر
  

 تنكابن
  آباد خرم

  مركزي
  نشتا 

3515  
3517  
3518 

  هزار سه ،دوهزار ،بلده
  الدين ميرشمس ، گليجان
  كترا   ،تمشكل

  آباد خرم
  شيرود ،تنكابن

 نشتارود 
  گيل خوران  جويبار

  مركزي
3519  
3520 

   الريم ،چپكرود
   رضا  حسن ،سياهرود

  كوهي خيل 
  جويبار

  آباد  مرزن چالوس
  مركزي

3548  
3522 

   بشم  بيرون ، كوهستان
  شرقي  كالرستاق ، غربي  كالرستاق

  آباد  مرزن
  ، هچيرودچالوس

  كتالم و سادات شهر، رامسر  اشكور ،رودبار  جنت ،سر  سخت ،شهيد  هلچ 3523  مركزي رامسر

 ساري

  چهاردانگه 
  دودانگه
  رودپي 

  رودپي شمالي
  كليجان رستاق

  يمركز

3524  
3525  
3549  
3552  
3526  
3527 

   گرماب ، چهاردانگه ، پشتكوه
  فريم ، بنافت

   رودپي شرقي، رودپي غربي
  آباد جنوبي آباد شمالي، فرح فرح

  كليجان رستاق عليا  ،تنگه سليمان
 مذكوره ،كوچك مياندورود ،سفلي  رستاق  كليجان ،شورآب اسفيورد

  كياسر
  فريم

  
  

  پايين هوالر
  ساري 

  زيرآب  سوادكوه
  مركزي

3553  
3530 

  سرخكال، كسليان
   ولوپي ، راستوپي

  زيرآب
  آالشت، سفيد پل

 سوادكوه
  شمالي

  نارنجستان
  مركزي

3554  
3529 

  چايباغ، هتكه
  شرق و غرب شيرگاه، لفور

  
  شيرگاه

  تاالرپي  سيمرغ
  مركزي

3555  
3533  

  تاالرپي، طور
  كياكال، دشت كنار

  
  كياكال

  آباد عباس
  سلمان شهر

  كالر
  مركزي

3556  
3546  
3516  

  كالرآباد غربي
  كالر غربي، كالر شرقي

  لنگارود شرقي، لنگارود غربي

  شهرسلمان 
  كالرآباد
  آباد عباس

  دهفري  فريدونكنار
  مركزي

3531  
3532  

  امامزاده عبداله شمالي ،امامزاده عبداله جنوبي
  باريك رود جنوبي ،باريك رود شمالي

  
  فريدونكنار

  ، ارطهشهر قائم    كوهساران ،نوكندكال آباد،  علي ، باالتجن ،سر  بيشه 3534  مركزي  قائم شهر
  كالردشت  كالردشت غربي ، شرقي كالردشت  3521  مركزي  كالردشت
  كلباد گلوگاه

  مركزي
3535  
3536 

  كلباد غربي ،شرقي كلباد
    آزادگان  ،توسكاچشمه

  
  گلوگاه

  سرخرود   محمودآباد
  مركزي

3537  
3538 

   شمالي  هرازپي ، شمالي  دابوي
    غربي  هرازپي ، جنوبي  اهلمرستاق ، شمالي  اهلمرستاق

  سرخرود 
  محمودآباد

  گهرباران  مياندورود
  مركزي

3550  
3528  

  گهرباران جنوبي، گهرباران شمالي
   بزرگ مياندورود ، شرقي، كوهدشت غربي كوهدشت

  
  سورك

  مركزي  نكا
  هزارجريب

3539  
3540 

   مهروان ، طغان  قره ، رجه  پي
    استخرپشت ،رود  زارم

  نكا 
  

  نور
  بلده 

  چمستان 
  مركزي

3541  
3542  
3543 

    نوري  اله فضل  شيخ ، تتارستاق ،اوزرود
   الويج ،ميانرود ، ناتلرستاق

  كنارعليا ناتل ، كنارسفلي ناتل ،بند  ميان

  بلده 
  چمستان 

  ايزدشهر ،نور ،رويان
  كجور  نوشهر

  مركزي
3544  
3545 

   رستاق  زانوس ،كجور  توابع ، رستاق  پنجك
    كالج ،خيرودكنار ،كجور  بلده

  پول، كجور
  نوشهر 

    )36كد (مركزي   استان  
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

 اراك
  ساروق
  مركزي
  معصوميه

3601  
3602  
3622 

  مشهدالكوبه ،ساروق
  داودآباد ،آباد شمس ،آباد امان، اميريه ، ميقان مشهد ،دهه سآباد،  حاجي
   معصوميه ،آباد مشك

  ساروق
  داودآباد ،اراك

   كارچان
  آشتيان    سياوشان ، گركان ،نو  مزرعه 3603  مركزي  آشتيان
  تفرش   پناه  كوه ، خرازان ، بازرجان ،رودبار 3605  مركزي تفرش
  كمره  خمين

  مركزي
3606  
3607 

   چهارچشمه ، دشت  خرم
   زن گله ، صالحان ،لو حمزه ، رستاق ،آشناخور

  باشي  قورچي
  خمين

  قره چاي  خنداب
  مركزي

3608  
3609  

  سنگ سفيد ،جاورسيان ،اناج
  خنداب ،دهچال

  جاورسيان
  خنداب

  نراق ،دليجان   جوشق ، جاسب ، هستيجان ، دودهك 3610  مركزي دليجان
  خرقان  زرنديه

  مركزي  
3611  
3612  

  عليشار ،دوزج ،الوير
  رودشور  ،رودكخش آباد، حكيم

  رازقان
  خشكرود  ،مامونيه ،زاويه ،پرندك

  مركزي  ساوه
  نوبران 

3613  
3614 

   شاهسونكندي ، بيك  نورعلي ، چاي  قره ،ناهيد طراز
  كهريز آق ، بيات ، كوهپايه

   ، آوهساوه
  نوبران  ،آباد غرق
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    )36كد (مركزي   استانادامه   1جدول شماره ادامه 
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

  شازند
  زاليان
  سربند
  كهريز قره

  مركزي

3615  
3616  
3621  
3617 

   نهرميان ، دوآب  پل ، زاليان
  مالمير ،هندودر

  كهريز قرهكوهسار، 
  ، كزازآستانه

  شهر جديد مهاجران ،توره
  هندودر
  شهباز
  شازند ،آستانه

  خنجين  فراهان
  مركزي

3623  
3604  

  آب خنجين، تلخ
  فرمهين، فشك

  خونجين
  فرمهين

  مركزي   كميجان
  ميالجرد 

3618  
3619  

   وفس ،اسفندان
  خسروبيك  ،ميالجرد

  كميجان 
  ميالجرد

  نيمور ،محالت  باقرآباد ، خورهه 3620  مركزي  محالت
    )37كد (هرمزگان   استان  

 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 
  تنب  ابوموسي

  مركزي
3701  
3702 

   تنب
   سيري

  
  ابوموسي

 بستك
  جناح

  هرنگ كوخرد
  مركزي 

3703  
3704  
3705 

   فرامرزان ، جناح
  هرنگ ،كوخرد

    فتويه ، گوده ، تل ده

  جناح 
  كوخرد هرنگ

  بستك 

  بشاگرد
  گافر و پارمون

  گوهران
  مركزي

3735  
3736  
3715  

  پارمون، گافر
  گوهران، درآبسر
  سردشت، جكدان

  
  گوهران
  سردشت

 بندرعباس
  تخت
  فين 

  قلعه قاضي 
  مركزي

3706  
3707  
3708  
3709 

  شميل ،تخت
   گهره ، فين

  ، دهنوقلعه قاضي
  ، سرخون، سياهو تازيان ، ايسين ، گچين

  تخت
  فين 

  قلعه قاضي
  ، تازيان پائينبندرعباس

 بندرلنگه
  شيبكوه
  كيش

  مركزي
  مهران

3710  
3711  
3712  
3738 

   چارك ، مقام
   الوان ، كيش
  مغويه ، حومه
   دژگان ، مهران

  چارك 
  كيش

  كنگ، بندرلنگه
  لمزان

  كوشكنار  پارسيان
  مركزي 

3713  
3714  

  بهدشت ،كوشكنار
  مهرگان   ،بوچير

  ، دشتيكوشكنار
  پارسيان 

  ليردف جاسك
  مركزي

3716  
3717 

  وشك پي ،سورك
   گابريك ، كنگان ، جاسك

  
  بندرجاسك 

 آباد حاجي
  احمدي
  فارغان 
  مركزي

3718  
3719  
3720 

  شاه كوه ،احمدي
 آشكارا ،نفارغا

    طارم ، درآگاه

  سرگز
  فارغان 
  آباد  حاجي

  رويدر  خمير
  مركزي

3721  
3722  

  رودبار، رويدر
  كهورستان، خمير

  رويدر
  خمير

 رودان
  بيكاه 
  جغين

  رودخانه
  مركزي

3723  
3724  
3725  
3726 

  برنطين ،بيكاه
  جغين جنوبي ،جغين شمالي

  بر  رودخانه ،مسافرآباد ، رودخانه
   راهدار ، فارياب ،نما آب

  بيكاه
  

  زيارتعلي
  دهبارز

  بماني  سيريك
  مركزي

3727  
3728  

  شاهمردي ،بماني
  بيابان ،سيريك

  كوهستك
  ، گروكسيريك

 قشم
  شهاب
  مركزي
  هرمز

3729  
3730  
3731 

   هنگام ، الرك ، صلخ ، دوالب ،سوزا
   رمكان ، حومه

  

  سوزا
  درگهان ،قشم

  هرمز 

  ميناب
  بندزرك
  توكهور

  سندرك 
  مركزي

3737  
3732  
3733  
3734 

  كرگان ، بندزرك
  آباد چراغ ،توكهور
  بندر ، سندرك ، درپهن
   كريان ، تياب ، حومه ،گوربند

  
  هشتبندي
  سندرك
  ، تيرورميناب

    )38كد (همدان   استان  
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 
  پيرسلمان اسدآباد

  مركزي
3824  
3801 

  يئكليا ، مانيپيرسل
    جلگه ،دربندرود ، الدين جمال سيد ، چهاردولي

  آجين
  اسدآباد 

 بهار
   آباد صالح

  اللجين 
  مركزي

3802  
3803  
3804 

  آباد  صالح ، كاران ديم
   مهاجران ، سفالگران
  آبرومند ،رود  سيمينه

  آباد  صالح
   ، مهاجراناللجين
  بهار

  قلقل رود  تويسركان
  مركزي

3805  
3806 

  رود  كمال ،رود  ميان ،رود  قلقل
   شهاب سيد ، نبي  حيقوق ،رود  خرم ،رود  كرزان

  فرسفج
  سركان  ،تويسركان

 رزن
  سردرود 

  قروه درجزين
  مركزي

3807  
3808  
3809 

   بغراطي ، سردرود سفلي ،عليا سردرود
   سفلي  درجزين ،عليا  درجزين

   خرقان ، رزن

  دمق 
  قروه درجزين 

  رزن 
  پيشخور  فامنين

  مركزي
3825  
3822  

  پيشخور، زردشت
  دشت مفتح، خرم

  
  فامنين

كبودرآهنگ
  شيرين سو

  گل تپه 
  مركزي

3810  
3811  
3812 

  عليا  مهربان ،سو  شيرين
   سفلي  مهربان ،صدر  علي ، تپه  گل

    سرداران ، كوهين ، سبزدشت ،حاجيلو ، راهب

  شيرين سو
  گل تپه 

  كبودرآهنگ

 مالير
  جوكار

  زند 
  سامن 
  مركزي

3813  
3814  
3815  
3816 

   المهدي ،جوكار ، غربي  ترك
  كمازان وسطي  ،كمازان عليا ،كمازان سفلي

   رودسفلي  حرم ، ورزمانآ ، سفيدكوه ، سامن
   سرده كوه ، جوزان ، موزاران ،عليا رود حرمترك شرقي، 

  جوكار ،ازندريان
  زنگنه

  سامن 
  مالير
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    )38كد ( همدان  استانادامه   1جدول شماره ادامه 
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

  نهاوند
  خزل 

  زرين دشت
  گيان

  مركزي

3817  
3818  
3819  
3820  

   يگسل ، شرقي  خزل
  گرين ، فضل
  سراب ،گيان

   االسالم طريق ، شعبان ، گاماسياب

  فيروزان
  برزول 
  گيان
  نهاوند

  شراء   همدان
  مركزي

3821  
3823  

   شوردشت ، دشت  چاه ، دشت  جيحون
  ابرو ، غربي  الوندكوه ، هگمتانه ، سنگستان ، شرقي  الوندكوه ،گنبد

  قهاوند
  جورقان ،همدان ،مريانج

    )39كد (يزد   استان  
 نقاط شهري  ها دهستان بخش و كد بخششهرستان 

  بهمن  ابركوه
  مركزي

3901  
3902 

  مهرآباد ،سفندارا
  تيرجرد ، فراغه

  مهردشت 
  ابركوه

  اردكان
  خرانق
  عقدا

  مركزي
3903  
3904  
3905 

   زرين ، رباطات
  عقدا ، نارستان
   محمديه

  
  عقدا

  احمدآباد  ،اردكان
  بافق  كوشك ، مباركه ، سبزدشت 3907  مركزي  بافق
  اسفيچ  بهاباد

  مركزي
3921  
3906  

   بنستان ، چاسفي
   جلگه

  
  بهاباد

  تفت
  گاريزات
  مركزي

  نير
3922  
3908  
3909 

    گاريزات،  كهدوئيه
  دهشير ،نصرآباد ،آباد علي ، شيركوه ، پيشكوه

    زردين ،سخويد ، بنادكوك

  
  تفت 
  نير

  مركزي  خاتم
  مروست 

3910  
3911 

   چاهك آباد،  فتح
  ايثار ، هرابرجان

  هرات 
  مروست 

  خضرآباد   اشكذر
  مركزي

3912  
3913 

  كذاب
    رستاق

  خضرآباد
  اشكذر

  مهريز   بهادران ، ارنان ، ميانكوه ،خورميز ،چنار  تنگ 3917  مركزي  مهريز

  ميبد
  بفروئيه
  مركزي
  ندوشن

3914  
3918  
3915 

  سورك، بفروئيه
  شهداء

  صدرآباد، ندوشن

  بفروئيه
  ميبد

  ندوشن
  زارچ  يزد

  مركزي
3919  
3920 

  محمدآباد آباد،  اله
   فهرج ،فجر

  زارچ 
   ،شاهديه، يزد

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )41كد ( از كشور  خارج  داوطلبان  و كشور اقامت  التحصيلي فارغتولد،   كد محلنام و               2  شماره  جدول
  كدكشور  كشور  نام  كدكشور  كشور  نام  كد كشور  كشور  نام  كدكشور  كشور  نام
  4127  ) دوحه(قطر   4143  )هراره(زيمباوه   4146  )يف كي( اوكراين  4101  )باكو( آذربايجان

  4128 )اُتاوا(كانادا   4117  )توكيو(  ژاپن  4110  )رم( ايتاليا  4105  )برلين(آلمان 
  4129  )زاگرب( كرواسي  4118  )ياموسوكرو(ساحل عاج   4135  )منامه(بحرين   4106  )فرانكفورت(آلمان 
  4130  )كويت(  كويت  4119  )برن(سوئيس   4138  )سارايوو(بوسني و هرزگوين   4107  )هامبورگ(  آلمان

  4140  )تفليس(گرجستان   4120  )دمشق( سوريه  4111    )آباد اسالم(پاكستان   4136  )وين(اتريش 
  4131  )بيروت(لبنان   4121  ) بغداد(عراق   4112  )كويته( پاكستان  4102  )ايروان(ارمنستان 
  4132  )طرابلس( ليبي  4122  )جده( سعودي  عربستان  4113  )دوشنبه( تاجيكستان  4137  )تاشكند(ازبكستان 

  4133  )كواالالمپور(مالزي   4123 )رياض(عربستان سعودي   4139  )آباد عشق(تركمنستان   4103  )مادريد(اسپانيا 
  4134  )نو دهلي( هندوستان  4124  )پاريس( فرانسه  4114  )استانبول( تركيه  4104  )كابل(  افغانستان
  4145  )آمستردام( هلند  4144  )مانيل(فيليپين   4141  )آنكارا(تركيه   4142  )الجزيره(الجزاير 
  4126  )آستانه( قزاقستان  4116  )مسكو( روسيه  4109  )لندن(ستان انگل  4199  ساير كشورهاي خارجي   4125  )بيشكك( قرقيزستان  4115  )پكن( چين  4108  ) دوبي(  عربي  متحده  امارات

  
  ها ديپلمعناوين   بندي گروه  جدول                                           3 شماره  جدول

  

   تحصيلي  رشته كد
  )كدديپلم(  متوسطه

  متوسطه  تحصيلي  رشته  عنوان
 توضيحات ) ديپلم  عنوان( 

 . رياضي فيزيك ،رياضيديپلم    فيزيك  رياضي 10
 . تجربي  علومديپلم طبيعي،    تجربي  علوم 11
 .انساني  علوم و  ادبيات،  اجتماعي و  اقتصاديفرهنگ و معارف اسالمي،  ، ادب و  فرهنگديپلم    انساني  علوم و  ادبيات 12

13 
دارنــدگان مــدرك كــارداني و يــا پــيش     

اي و  دانشگاهي كه نوع ديپلم آنها فني و حرفه
بــه غيــر از ديــپلم كــاردانش (يــا كــاردانش 

 باشد  مي) بهياري
  . ، هنر و يا داراي مدرك كارداني انساني  علومادبيات و  ،تجربي  علوم ، فيزيك  رياضي  دانشگاهي پيش  هداراي مدرك دور

 .اروست بهدارنظام قديم متوسطه، ديپلم كاردانش بهياري و  بهياريديپلم  بهياري 15
  ، مكانيـك  كشـاورزي   آالت ماشـين   ، مكانيـك  كشـاورزي   آالت ، ماشين آالت ماشين  ، كشاورزي كشاورزي  هاي ماشينديپلم    كشاورزي  آالت ماشين 16

  . كشاورزي  مكانيك و  كشاورزي  هاي ماشين

  غـذايي   صنايع،  كشاورزي و روستايي  مديريت 17
  عمومي  كشاورزيو   كشاورزي

،  آبيـاري   كشاورزي  و خاك  ، آب خاك و  ، آب كشاورزي  ، مديريت روستايي  ، مديريت كشاورزي و  روستايي  مديريتديپلم 
  سـبز، طراحـي    و فضـاي   پـارك   ، طراحي غبانيبا ، خاك و  آب  ، مكانيك و آبياري  ، خاك آبرساني و  ، آبياري آبرساني  آبياري
و   ، كشـاورزي  دامـي   هـاي  ، فـرآورده  مرغـداري  و  ، دامپروري دامپروري ،) باغباني(  كشاورزي ، باغباني  سبز، كشاورزي  فضاي

  هـاي  سـازمان   ، مـديريت  زراعـت   روسـتايي، كشـاورزي   و  ، آبـاداني  زراعـت  ، خـاك   حاصلخيزي ، شناسي  ، خاك دامپروري
  .كشاورزيو  عمومي  كشاورزي، روستايي  ، صنايع وكشاورزي  غذايي  ، صنايع كشاورزي  غذايي  صنايع، روستايي

 .ديپلم علوم و معارف اسالمي اسالمي  معارف  و علوم  18
    ها ساير ديپلم 20
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  انتخاب رشته  25 صفحه  دومفصل 
  

  .ن، الزامي استكليه متقاضيامطالعه مطالب اين فصل براي 

 دومفصل 
  

 

  
  
  
  
  

  
  

  

  :شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو) 1
  :اختصاصي شرايط عمومي و )1- 1

 .دفترچه راهنما باشنداين داوطلبان بايد واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در  -
 .داوطلبان مرد از نظر مقررات وظيفه عمومي، نبايد منعي داشته باشند -
 و يـا كـارداني    عـالي   زشآمـو   هـا و مؤسسـات   دانشگاه )فوق ديپلم(هاي كارداني  در دوره 30/10/1396ي كه حداكثر تا تاريخ برادران كليه  -
شوند و رشته تحصيلي آنها، به تأييد وزارتـين علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و بهداشـت،       التحصيل مي فارغ اي  و حرفه  فني  هاي آموزشكده  پيوسته 

و قبـل   تحصيل  بعد از اتمام  يكساله   در مهلت درمان و آموزش پزشكي و همچنين دانشگاه آزاد اسالمي، فاقد دوره كارشناسي ناپيوسته بوده و 
بـاالتر از    گروه آزمايشي ذيـربط در مقطـع    تحصيلي  هاي در رشته  شدن پذيرفته  اند، در صورت نام نموده ثبت اين مرحله در   خدمت به   از اعزام 

  تحصـيل   مـدت   حـداكثر طـول    كه  نحويه باالتر ب  در دوره)  ديپلم فوق(  كارداني  دوره  از واحدهاي  تعدادي  و با احتساب) فوق ديپلم(  كارداني
باشـد،    حصيليت  دوره  در همان  و فنĤوري  ، تحقيقات علوم  ضوابط وزارت  طبق  تحصيل  مدت  كمتر از طول سال 2باالتر   مقطع  به  از كارداني  آنان
شـركت   حـق   سراسري  هاي  و برابر ضوابط آزمونگرديده  لغو   آنان  وليقب صورت  در غير اين . خواهد بود  بالمانع وظيفه  از نظر نظام  آنان   قبولي

  .را نيز ندارند  آينده سال  دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيليو يا پذيرش  در آزمون  
  :شرايط پذيرش دانشجو )2-1

  :پذيرش شوند كه اين مرحلهتوانند در  داوطلباني مي
 .بوده و از نظر مقررات وظيفه عمومي منعي نداشته باشند مندرج در اين دفترچه عمومي و اختصاصيضوابط واجد شرايط  -
 :دارا بودن يكي از مدارك تحصيلي معتبر به شرح زير -

 .ديپلم كامل متوسطه براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه -
  .1396 ماهدي دانشگاهي براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه و يا اخذ آن حداكثر تا پايان  مدرك پيش -
ها و مؤسسات آمـوزش عـالي و يـا شـاغل بـه تحصـيل در دوره كـارداني كـه حـداكثر تـا            دانشگاه) فوق دپيلم(مدرك كارداني  -

 .شوند التحصيل مي فارغ 30/10/96
بـراي  (شـوند   التحصـيل مـي   فارغ 30/10/96و يا شاغل به تحصيل در دوره كارداني كه حداكثر تا ) لمفوق ديپ( مدرك كارداني -

  .)باشند دانشگاهي مي اي يا كاردانش كه فاقد مدرك پيش داوطلبان داراي ديپلم فني و حرفه
 . شود الك عمل واقع ميدانشگاهي م هاي كارداني پيوسته، به جاي مدرك پيش آموختگان دوره مدرك كارداني دانش: تبصره

در شـدگان نهـايي     انتخاب رشته و قرار گرفتن در رديف قبـول نام و  ثبتكي از شرايط فوق را نداشته باشد، حتي در صورت يكه داوطلبي   در صورتي
لذا به داوطلباني كـه شـرايط   . معذور خواهند بوداو از پذيرش محل قبولي آموزش عالي ات شود و مؤسس تلقي مي »يكن لم كان« وي، قبولي مرحلهاين 

  .نكنند در اين مرحله شركتشود كه به هيچ وجه  دهند تا تاريخ مقرر مدارك فوق را كسب ننمايند، تأكيد مي مورد نظر را ندارند و يا احتمال مي
  :گزينش دانشجو )2

شدگان در يك مرحله و  ذيرفتهپ  گيرد و اسامي داوطلبان واجد شرايط مالك و مبناي پذيرش قرار مي معدل كتبيفقط مرحله در اين گزينش دانشجو 
، به اولين كدرشته انتخـابي كـه   معدل كتبي ديپلمبر اساس  و...) از نظر سهميه، بوم و ( ر داوطلب با توجه به شرايط ويه. گردد به طور يكجا اعالم مي

به منظور اعالم اسامي . شود ، در صورت وجود ظرفيت معرفي مي)داوطلباني كه شرايط مشابه وي را دارند ايسه با سايردر مق( از نظر علمي برتري دارد
  :گردد شدگان، اقدامات زير انجام مي پذيرفته

  .همراه ساير اطالعات آنان  داوطلبان و ذخيره كردن آنها به انتخابيهاي  بررسي كدرشته -
اي كه بين هر داوطلب با ديگر داوطلبان با وضـعيت   و مقايسه) لحاظ از هر( قبولي هر داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت ويتعيين نقطه يا اولويت  -

  .گيرد مشابه وي انجام مي
  .شدگان اعالم اسامي پذيرفته -

و نظر به اينكه دروس امتحاني داوطلبان  پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(بر اساس سوابق تحصيلي صرفاً از آنجا كه پذيرش داوطلبان : تبصره
متفاوت است، لذا چنانچه نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي كه متقاضي آن ...) رياضي، تجربي، انساني و (ديپلمه با توجه به نوع ديپلم آنان 

  .دارد معطوف مي ذيلرا به جدول شود متفاوت باشد، درصد اعمال معدل كتبي متفاوت خواهد بود كه در اين خصوص توجه داوطلبان  مي
  با توجه به نوع ديپلم و گروه آزمايشي) ديپلم معدل كتبي(جدول ضريب تأثير اعمال سوابق تحصيلي 

  نوع ديپلم
  

  گروه آزمايشي
  رياضي فيزيك

  )10كد (
  علوم تجربي

  )11كد (
  ادبيات و علوم انساني

  )12كد (
  علوم و معارف اسالمي

  )18كد (
  ساير عناوين ديپلم

  )20و  17، 16، 15، 14، 13كدهاي (
  4/31  4/31  4/31  4/74  100  علوم رياضي و فني

  4/31  4/31  4/31  100  9/80  علوم تجربي
  2/41  100  100  2/41  2/41  علوم انساني

  8/69  8/69  8/69  100  100  هـــنر
  100  100  100  100  100  هاي خارجي زبان
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  انتخاب رشته  26 صفحه  دومفصل 
  

  :گزينش بومي     )2-2
، بر اساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي )گزيني بدون بومي (صورت كشوري   اي، قطبي و گزينش به بومي استاني، ناحيهگزينش بومي بصورت 

 . گردد اعمال مي 1396به شرح زير در آزمون سراسري سال 
  :گزيني برخي از اهداف بومي -
  .)كمبود خوابگاه، افت تحصيلي ناشي از دوري خانواده و مشكالت اقتصادينظير مشكل (كاهش مشكالت اقامتي و معيشتي دانشجويان و دانشگاه  -1
  .هاي درون كشوري كاهش مهاجرت -2
منـد   هـاي بـومي بهـره    گزينش بومي باعث خواهد شد تا داوطلبان هر ناحيه با امتيازات در نظر گرفته شده، بتوانند از امكان قبولي بيشتر در رشـته  -3

  .گردند
  :تحصيلي هاي بندي رشته دسته -
جـدول زيـر،     شـرح   و بـه   دسـته  4  كشـور بـه    در سـطح   ماهيـت و گسـترش    به  با توجه  تحصيلي  مختلف  هاي رشته : تحصيلي  هاي رشته  بندي دسته -

  .شوند مي  بندي  تقسيم
  

  توضيح  هاي رشته

 استاني 
هـا   رشته  اينگونه. نياز دارند  بومي  متخصصان  به  يا از نظر كاربردي  داشته  گسترشها  در اكثر استان  شود كه مي  اطالق  هايي رشته  به  استاني  هاي رشته

هـاي آزمايشـي مختلـف در ايـن دفترچـه راهنمـا مشـخص         هر يك از گروه) تحصيلي و نوع گزينش  ، مقاطع هاي تحصيلي، زيرگروه رشته(در جدول 
 .اند گرديده

  اي ناحيه 
مطـابق جـدول   (شـود   مي  تلقي  بومي  ناحيه  يك  عنوان  به  مجاور كه  در چند استان  ولي  ها وجود نداشته در اكثر استان  كهشود  مي  اطالق  هايي رشته  به

هر يك از ) تحصيلي و نوع گزينش ، مقاطع هاي تحصيلي زيرگروه رشته(ها در جدول  رشته  اينگونه. است داير )بندي نواحي بومي در رابطه با دسته ذيل
 .اند هاي آزمايشي مختلف در اين دفترچه راهنما مشخص گرديده گروه

 قطبي 
 ذيل  جدول  مطابق(شود  مي  بومي تلقي  قطب  عنوان  به  مجاور كه  بومي  در چند ناحيه  ولي  وجود نداشته  در اكثر نواحي  شود كه مي  اطالق  هايي  رشته  به

هر يك از ) تحصيلي و نوع گزينش  ، مقاطع هاي تحصيلي، زيرگروه رشته(ها در جدول  رشته  اينگونه.  است داير) بومي  هاي قطب  بندي با دسته  در رابطه 
 .اند هاي آزمايشي مختلف در اين دفترچه راهنما مشخص گرديده گروه

 كشوري 
 اينگونـه . شود مي  ارائه  عالي  آموزش  ها و مؤسسات از دانشگاه  تعداديو تنها در   بومي وجود نداشته  هاي در اكثر قطب  شود كه مي  اطالق  هايي رشته  به

هـاي آزمايشـي مختلـف در ايـن دفترچـه راهنمـا        هر يك از گـروه ) تحصيلي و نوع گزينش  ، مقاطع هاي تحصيلي، زيرگروه رشته(ها در جدول  رشته 
 .اند مشخص گرديده

  :تعيين استان بومي -
  :داوطلبان به شرح ذيل استهاي تعيين استان بومي  مالك
براي داوطلبان نظام قديم و محـل اخـذ مـدرك    ) دبيرستان و يا هنرستان(محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره متوسطه در صورتي كه  )الف

  .دشو استان باشد، داوطلب بومي آن استان تلقي مييك پيش دانشگاهي و دو سال آخر دبيرستان براي داوطلبان نظام جديد در 
در صورتي كه محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر داوطلبي در يك استان نباشد، استان محل تولد داوطلب به عنوان استان بومي وي در نظـر   )ب

  .شود گرفته مي
  .تلقي خواهد شداند، استان محل تولد، استان بومي اينگونه داوطلبان  داوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل را در خارج از كشور گذرانيده )ج
اند و همچنين استان تولد ايشان نيز خارج از كشور بوده اسـت، اسـتان بـومي     داوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل را خارج از كشور گذرانيده )د

  .اين قبيل داوطلبان تهران خواهد بود
  مجاور، يك  چند استان  از مجموع  :كشور بومي  نواحي  بندي دسته*  

  .باشد ذيل مي  جدول  شرح  به  بومي  نواحي. گردد ايجاد مي  بومي  ناحيه
 كشور  بومي  نواحي  بندي دسته  جدول

بومي ايجاد   قطب  ، يك چند ناحيه  از مجموع :بومي  هاي قطب  بندي دسته*   
  .باشد ذيل مي  جدول  شرح  بومي به  هاي قطب. گردد مي

 كشور  بومي  هاي قطب  بندي دسته  جدول
  تابعه هاي استان بومي  هاي قطب   تابعه هاي استان  بومي  نواحي

   .مركزيو   ، قم ، قزوين ، سمنان ، زنجان تهرانالبرز، )1(  يك  ناحيه
، گيالن،  ، قـم، گلسـتان ، زنجان، سـمنان، قزوين تـهرانالبرز، )1(   يك  قطب

  . و اردبيل  غربي  ، آذربايجان شرقي  آذربايجان)2( دو  ناحيه .و مركزي مازندران

  .و يزد  و بختياري  ، چهارمحال اصفهان)3(  سه  ناحيه
و  شمالي، سيستان  رضـوي، خراسان  خراسان جنوبي، خراسان)2( دو   قطب

  . كرمان و  و بلوچستان سيستان)4( چهار   ناحيه . و كرمان  بلوچستان

  . و بويراحمد و هرمزگان ، كهگيلويه فارسبوشهر، )5(  پنج  ناحيه
،  ، اردبيل، كردستان غـربي  ، آذربايـجان شـرقي آذربايـجان )3(   سه  قطب

  . و همدان  ، كرمانشاه كردستان)6(  شش  ناحيه . كرمانشاه و همدان

  . و لرستان ، خوزستان ايالم)7(  هفت  ناحيه
و   ، خوزسـتان، لرسـتان   و بختيـاري   ايـالم، چهارمحال،  اصفهان)4(چهار   قطب

  .  خراسان رضوي، خراسان شمالي و خراسان جنوبي)8(  هشت  ناحيه .يزد

 . و بويراحمد و هرمزگان  ، كهگيلويه بوشهر، فارس)5( پنج   قطب  . ازندرانو م  ، گيالن گلستان)9(  نه  ناحيه

  :هاي مختلفگزينش بومي در دوره -
بـه غيـر از   ( باشـد ها و گزينش بومي ميثر از سهميهأتوزيع ظرفيت در آزمون سراسري مت. كدرشته محل در آزمون سراسري داراي ظرفيتي استهر 

 هـاي  يعني براي هر كدرشته محل ظرفيتي بـراي سـهميه  ). نمايندپذيرش ميها  يا شهرستانها  صورت خاص از داوطلبان برخي استان  هايي كه به رشته
  . شوند شود و داوطلبان واجد شرايط در آن پذيرش ميمختلف در نظر گرفته مي
بـه صـورت ذيـل    ) ب(، با توجه به نوع گزينش رشته مطابق جدول درصدي سهميه ايثارگران 5درصدي و  25پس از كسر ظرفيت هر كدرشته محل 

  :شودهاي مختلف توزيع مي در دوره
نوع گزينش آنها كشوري است ظرفيت هر كدرشـته محـل بـه نسـبت تعـداد شـركت كننـدگان هـر يـك از          هايي كه  در رشته :هاي كشوريرشته -

  .شود هاي مناطق يك، دو، سه و خانواده شهدا به تعداد كل شركت كنندگان هر گروه آزمايشي تعيين مي سهميه
درصد ظرفيت بـه داوطلبـان آزاد و مـابقي     20بوده، حدود ) نياي، استا قطبي، ناحيه(هايي كه نوع گزينش آنها بومي  در رشته محل :هاي بوميرشته -

به تعـداد كـل   ) قطب، ناحيه، استان( هدر بوم مربوطهاي مناطق يك، دو، سه و خانواده شهدا  آن به نسبت تعداد شركت كنندگان هر يك از سهميه
  .يابدشركت كنندگان آن بوم در هر گروه آزمايشي اختصاص مي
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 از  %)40(درصـد   ، چهـل پرمتقاضـي دوره روزانـه  هاي  رشتهات شوراي عالي انقالب فرهنگي در هر كدرشته محل مربوط به براساس مصوب: 1تبصره 
ضمناً نيمي از ظرفيت خالي مانده سهميه رزمندگان نيز به داوطلبـان آزاد اختصـاص   . يابد ظرفيت باقي مانده، به داوطلبان آزاد اختصاص مي

  .شودداده مي
درصد  25جانبازان با جانبازي كمتر از (درصدي ايثارگران  5ايثارگران، به داوطلبان داراي سهميه   درصدي 25خالي مانده سهميه  ظرفيت: 2تبصره 

هم ايـن   كه باز  صورتي گيرد و در تعلق مي) ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6و همسر و فرزندان آنان، همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 
كل نهـايي بـاالتر در زيرگـروه     و تنها بر اساس مالك نمره) بدون توجه به سهميه(اند، در مابقي آن داوطلبان بصورت آزاد ظرفيت خالي بم

 . شوند مربوط پذيرش مي
  .يابد اختصاص مي) بدون توجه به سهميه(درصد ايثارگران خالي بماند، خالي مانده اين ظرفيت به داوطلبان آزاد  5اگر سهميه : 3تبصره 

 هاي مختلف تحصيلي دورههاي  در رشتههاي تحصيلي  نحوة گزينش رشتهدول ج
 نوع گزينش نام دوره

  .شده است مشخصهمين دفترچه راهنما  29مندرج در صفحه جدول است كه در و يا كشوري  ، قطبياي ناحيه ،استاني  روزانه
  بومي استاني  )شبانه(نوبت دوم 

  .شود صورت كشوري است و بومي گزيني انجام نميگزينش به   و پرديس خودگردان مجازي
  :تتوضيحا

هـا  بندي ظرفيت بـين سـهميه   البته بايد توجه داشت كه تقسيم. (گزيني اعمال نخواهد شد ها كشوري است، بومي هايي كه نوع گزينش آن در رشته) 1
  ).اعمال خواهد شد) بندي سهميه(

هـايي كـه داراي    محـل   و رزمندگان براي پذيرش در تمـام كدرشـته  ) درصدي 5درصدي و سهميه  25اعم از سهميه (داوطلبان سهميه ايثارگران ) 2
  .شوند بومي محسوب مي) درصد ايثارگران 5درصد و  25(باشند، در سهميه مربوطه  نمي...) مانند محروم، مخصوص و (شرايط خاصي 

... اي و  ها اعم از كشوري، قطبي، ناحيـه  طق و ايثارگران، در تمامي كدرشته محلبندي منا بديهي است تمامي قوانين و مقررات مربوط به سهميه :تبصره
  .مطابق مقررات اعمال خواهد شد

  :هاي مختلفدوره ها وتوزيع ظرفيت در رشته -
بـه غيـر از   ( باشـد ها و گزينش بومي ميثر از سهميهأتوزيع ظرفيت در آزمون سراسري مت. هر كدرشته محل در آزمون سراسري داراي ظرفيتي است

هاي مختلـف در نظـر   يعني براي هر كدرشته محل ظرفيتي براي سهميه). نمايندها پذيرش مي صورت خاص از داوطلبان برخي استان  هايي كه به رشته
معـدل كتبـي   : از سـت ا كننده در پذيرش داوطلبـان عبـارت  در واقع سه عامل تعيين. شوند شود و داوطلبان واجد شرايط در آن پذيرش ميگرفته مي

، كـه  متفـاوت اسـت  بر اساس جداول فوق ها همانگونه كه عنوان گرديد ميزان پذيرش بومي در هر يك از دوره. ، استان بومي و سهميه داوطلبديپلم
  .الزم است داوطلبان در زمان انتخاب رشته به آن دقت نمايند

 :عالي  آموزش ها و مؤسسات در دانشگاه  تحصيل  كليضوابط و شرايط  )3
نـام   دفترچـه راهنمـاي ثبـت    5شـرايط اختصاصـي منـدرج در صـفحه     » و«هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند  27/3/1396طبق ابالغيه مورخ  -

از  لذا محدوديتي براي تحصيل مجدد آن دسته از داوطلباني كه قـبالً بـا اسـتفاده   . ابطال شده است 1396آزمون سراسري سال ) 1دفترچه شماره (
  .اند، وجود ندارد اي به پايان رسانده تحصيالت خود را در رشته) آموزش رايگان(امكانات دولتي 

خـود را    تحصـيل   محل  عالي  آموزش  مؤسسه  و ضوابط خاص  و نيز مقررات  عالي  آموزش ورود به  عمومي   مقررات كليه   است  دانشجو موظف و مكلف -
 .نمايد  رعايت

 .باشند  داشته  منعي  و مقررات  و قوانين  شرعي  از لحاظ موازين  تحصيل  و ادامه  شروع  نبايد براي  شدگان پذيرفته -
 در ايـن   ندارنـد، البتـه    دانشـجويان   به  تحصيلي  هزينه  كمك  و پرداخت  و خوابگاه  مسكن  از لحاظ تأمين  تعهدي  عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه -

 . خواهند داشت  خود را مبذول  تالش  خصوص 
صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جز در موارد تشخيص معاون دانشجويي مراكز آموزش عالي و تا سقف اعتبـار هـر مركـز،     -

  .در قبال اعطاي انواع تسهيالت به دانشجويان تعهدي ندارد
،  ، كارگـاه  ، آزمايشـگاه  كـالس   تشـكيل   بـراي   و درسـي )  مؤسسـه   به  متعلق  سيساتأت  در محدوده(  مكاني ، زماني  هاي برنامه  رعايت  به  دانشجو ملزم -

 .باشد مي  شده  تدوين  ها و مؤسسات در دانشگاه  امور كه  قبيل و اين   ، كارآموزي ييصحرا  عمليات
 طبـق   تخلـف   نمايـد، در صـورت    تحصـيل )  و غيردولتـي   دولتـي   از مؤسسات  اعم(  و يا دو محل در دو رشته   همزمان  كه  مجاز نيست  دانشجويي  هيچ -

 .رفتار خواهد شد  با وي دانشجويان  انضباطي   نامه  آيين 
، براي شـركت در آزمـون   نمايند كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي) و ماقبل آن 1394آزمون سراسري سال ( دانشجويان دوره روزانه سنوات قبل -

نـام در   و قبـل از ثبـت   1396اعالم نتايج نهايي آزمون سراسري سال  س ازپبايست ضمن داشتن شرايط و ضوابط مندرج در اين دفترچه راهنما،  مي
  .اي كه در آن مشغول تحصيل هستند انصراف دهند از رشته ،رشته قبولي جديد

عـالي و همچنـين     هـا و مؤسسـات آمـوزش    دانشـگاه ) الملـل  بين(  پرديس خودگرانحضوري، مجازي و  ، نيمه)شبانه(نوبت دوم هاي  دانشجويان دوره -
توانند بدون انصـراف از تحصـيل در    كنند، مي دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي

نام در رشته قبولي جديد، الزم اسـت از رشـته     بديهي است در صورت موفقيت و قبل از ثبت .شركت نمايند نام و آزمون سراسري ثبتاين مرحله از 
  .قبولي قبلي خود انصراف قطعي حاصل نمايند

 :عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاهتحصيلي مختلف  هاي دورهدر  دانشجو  پذيرش و ضوابط   شرايط) 4
  :شرايط و ضوابط كلي) 1-4
عالي و همچنين دانشگاه پيام نور و مؤسسـات آمـوزش عـالي      ها و مؤسسات آموزش مجازي دانشگاه و) شبانه(نوبت دوم هاي  در دوره  شدن پذيرفته -

  .شود نمي  محسوب  سراسري  مجاز در آزمون  قبولي  از حداكثر دو نوبت  قبولي  نوبت  يك  عنوان  بهغيرانتفاعي و غيردولتي 
نامـه   ها و مؤسسات آموزش عـالي، بـر اسـاس آيـين     تغيير رشته دانشجويان پذيرفته شده در هر يك از مؤسسات آموزشي به ساير دانشگاهانتقال و  -

شـدگان  پذيرفتهضمناً . لذا داوطلبان الزم است در زمان انتخاب رشته و دانشگاه دقت الزم را داشته باشند .پذيرد ميهماني و انتقال دانشجو انجام مي
بايست از طريق مؤسسه آموزشي يا دانشگاه محل قبولي خود و بـر اسـاس   صورت درخواست تغيير رشته يا انتقال و يا هر دو به صورت توأم، مي در

  .نداقدام نمايمربوط نامه آموزشي  آئين
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  :هاي تحصيلي دوره روزانه رشته) 2-4
تواننـد در ايـن مرحلـه     مـي انـد، منحصـراً     پذيرفته شـده ) متمركز هاي متمركز و يا نيمه اعم از رشته( 1395دانشجوياني كه در دوره روزانه آزمون سراسري سال  -

اعالم نتـايج  پس از بايست  مياين داوطلبان  بديهي است. شوند) ، پرديس خودگردان و مجازي)شبانه(نوبت دوم (روزانه  هاي غير  هاي تحصيلي دوره رشتهمتقاضي 
  .نداينم از تحصيل اقدام قطعي نسبت به انصراف نام در رشته قبولي جديد  از ثبت و قبلنهايي اين مرحله 

 .گرددبه عنوان يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي در آزمون سراسري تلقي ميروزانه،  دورههاي تحصيلي  هر يك از رشتهشدن در پذيرفته -
بـه بعـد، يـك بـار در      1376از سـال  يـا ايثـارگر   به بعد و داوطلباني كه با استفاده از سهميه شـاهد   1368داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان از سال  -

يـا نكـرده    نام كردهانصراف داده يا در رشته قبولي ثبتقبولي شوند، اعم از اينكه از رشته هاي تحصيلي دوره روزانه در آزمون سراسري پذيرفته شده يا مي رشته
  .نخواهند بود مربوطهاي اده مجدد از سهميهباشند، مجاز به استف

  ):شبانه(هاي تحصيلي دوره نوبت دوم  رشته) 3-4
نمايند، از ارائـه خوابگـاه،    اقدام به پذيرش دانشجو مي 1396كه در آزمون سراسري سال ) شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه -

شـود انتخـاب    لذا به داوطلبان توصيه مي. باشند بطور جـد معذور مي) شبانه(وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و تسهيالت رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم 
  .مايندشهر محل سكونت خود را انتخاب ن/ رشته خود را بومي نموده و رشته 

) شبانه(نوبت دوم   ايجاد دوره  طرح  نامه آيين در  كه  مگر در مواردي. خواهند بود  روزانه  دوره  دانشجويان  آموزشي  مقررات  تابع) شبانه(نوبت دوم   دوره  دانشجويان -
  . است  روزانه  دوره  آموزشي  ايه برنامه  عيناً همان) شبانه(نوبت دوم   دوره  آموزشي  هاي ضمناً برنامه.  شده است  مستثني

 .باشد مي  ممنوع  روزانه  دوره  به) شبانه(نوبت دوم   دوره  دانشجويان  انتقال -
  .شود ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده تعيين و اعالم مي با نظر دانشگاه) شبانه(نوبت دوم   ي دوره ها كالس  تشكيل  ساعات -
 .بود ذيربط خواهد  عالي  آموزش  مؤسسه  آموزشي در اختيار شوراي   ساير ضوابط و مقررات  به  با توجه  تحصيلي  هر نيمسال  براي  درسي  واحدهاي  سقف  تعيين -
  .گردد بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي ،ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه» )شبانه(نوبت دوم «هاي  از دانشجويان دوره -
هـاي مربـوط تعيـين و از     ، بر اساس مصوبات هيـأت امنـاي دانشـگاه   )شبانه(هاي نوبت دوم  رت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه دورهبر اساس مصوبات وزا -

ام نسبت به پذيرش دانشـجو اقـد  » )شبانه(نوبت دوم «هاي  ها و مؤسسات آموزش عالي، كه در دوره لذا آن دسته از دانشگاه. پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد
  . نمايند، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج و به اطالع داوطلبان برسانند مي

  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان پذيرفته -
  .مرخصي بدون حقوق دريافت نمايندكارمندان در صورت نداشتن مرخصي استحقاقي در موارد لزوم بايد  -

  :انتخاب رشته )5
   :مختلف  آزمايشي  هاي در گروه  رشته  انتخاب -

هـاي   هر يـك از گـروه  باشد، لذا داوطلبان  پذير مي منحصراً از طريق اينترنت امكان و در اين مرحله همزمانانتخاب رشته داوطلبان نام و  ثبتبا توجه به اينكه ) الف
با مراجعه بـه سـايت سـازمان    هاي آزمايشي انتخابي،  هاي تحصيلي مورد عالقه خود، از گروه يا گروه پس از انتخاب كدرشته محلالزم است  ،پنجگانهآزمايشي 

هاي انتخابي بر اساس تقدم عالقه اقدام و سپس يك نسـخه   وارد نمودن كدرشتهنام و  ثبتنسبت به  www.sanjesh.org :سنجش آموزش كشور به نشاني
  . هاي انتخابي پرينت شده را نزد خود نگهداري نمايند هاي انتخابي خود را پرينت و بعد از كنترل مجدد كدرشته كدرشتهنام و  فرم ثبتاز 

  .است، انتخاب رشته كند نام نموده  كه در آن ثبت) مايشيهاي آز يا گروه( تواند منحصراً از گروه آزمايشي هر داوطلب مي) ب
كدرشـته در آن قابـل    50، فقط يك فرم انتخاب رشته اينترنتي كـه حـداكثر   )كرده باشند نام ثبتاعم از اينكه در يك يا چند گروه آزمايشي (  به همه داوطلبان)  ج

  .ديم وارد نمايراين ف ، فقط در)كدرشته 50حداكثر ( انتخابي خود راهاي  بنابراين الزم است كليه كدرشته. گردد درج است، ارائه مي
  :تذكرات -
بـديهي اسـت   . ، خودداري نمائيـد ايد نام نكرده در آن ثبتهاي آزمايشي كه  خود اقدام كنيد و انتخاب رشته از گروهنام  ثبتدر انتخاب رشته بر اساس وضعيت  -

 .، باطل استايد متقاضي شركت در آنها نشدههاي آزمايشي كه  كه انتخاب رشته از گروه
هايي را انتخاب كنيـد كـه شـرايط و     ها توجه داشته و كدرشته و رشته، مجازي )شبانه(روزانه، نوبت دوم ( ها در انتخاب رشته به شرايط و ضوابط مربوط به دوره -

 .ضوابط آنها را دارا باشيد
   :هاي انتخاب رشته مالك -
  .ررات مندرج در اين دفترچه، در گزينش داوطلبان، مالك خواهد بود، لذا الزم است به موارد ذكر شده توجه داشته باشيدكليه ضوابط، شرايط و مق -1
معدل كتبي ديپلم خود را به صورت دقيـق در تقاضـانامه   ، نام ثبتلذا الزم است در زمان . مالك خواهد بودآنان  معدل كتبي ديپلمدر گزينش نهايي داوطلبان،  - 2

باشد و چنانچه داوطلبي معدل خود را به  اشتباه  نام، به عهده داوطلبان مي بديهي است مسئوليت درج معدل كتبي ديپلم بصورت غلط در هنگام ثبت. اييددرج نم
 .ئوليتي نـدارد هيچگونـه مسـ  ) معـدل صـحيح  (غلط درج نمود، پس از اعالم نتايج نهايي اين سازمان نسبت به بررسي مجدد وضعيت داوطلبان با معـدل واقعـي   

نام پذيرفتـه شـدگان ممانعـت بعمـل      نام، از ثبت كتبي اعالم شده در تقاضانامه ثبت  داوطلبان توجه داشته باشند در صورت مغايرت معدل كتبي واقعي و معدل
 .خواهد آمد

سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور درج گرديـده و نيـز       سـايت اينترنتـي   كه در  ،اين دفترچه )ها پيوست(فصل سوم كه در ها  دانشگاهبه كليه ضوابط و شرايط  - 3
 .ها مندرج است، توجه داشته باشيدمحل توضيحاتي كه در مقابل ستون مالحظات برخي از كدرشته

باال و   تيمتر بهسان 165  برادران  قد براي  طول  حداقل -1: شامل(نظر به اينكه متقاضيان رشته تربيت بدني و علوم ورزشي، الزم است واجد شرايط رشته مذكور  - 4
داشتن سالمت  -4). هفت دهم( 10/7 ديد چشم  حداقل -3. باشند مي مستثني) قد(در مورد مذكور   ملي  تيم  قهرمانان -2 .باال  سانتيمتر به 158  خواهران  براي

باشند، از انتخاب آن خـودداري   ط اين رشته را دارا نميگردد چنانچه شراي باشند لذا به داوطلبان متقاضي اين رشته تأكيد مي) جسماني و ارائه گواهي تندرستي
ي بديهي است در صورت عدم رعايت ضوابط، چنانچه در رديف پذيرفته شدگان نهايي قرار گيرند، پس از كنترل ضوابط از طريق مؤسسات ذيربط قبـول . نمايند
  .گردد تلقي مي» كان لم يكن«آنان 

آزمـون سراسـري صـورت    نمرات هايي كه پذيرش آنها با  به رشته محل يرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيليپذهاي  انتقال و تغيير رشته از رشته محل - 5
 .   بندي آنها بعمل آورند هاي تحصيلي و اولويت شود كه دقت و توجه كافي در انتخاب كدرشته محل لذا توصيه مي. گيرد، ممنوع است مي

  :فرايند انتخاب رشته -
 .دريافت و نسبت به مطالعه دقيق مندرجات آن اقدام كنيداز سايت اينترنتي سازمان سنجش را ) همين دفترچه(دفترچه راهنما  -1
 .نويس درج كنيدهاي انتخابي مورد نظر خود را از دفترچه استخراج و در فرم پيشكد رشته - 2
 .مراجعه نمائيد www.sanjesh.org: ي سازمان سنجش آموزش كشور به نشانيبه سايت اينترنتنام و انتخاب رشته  براي تكميل فرم تقاضانامه ثبت - 3
 .كنترل نمائيدمجدداً خود را نويس  مندرج در فرم پيشاطالعات كليه ، نام اينترنتي ثبتقبل از تكميل فرم  - 4
 .دقيق اقدام كنيداينترنتي به صورت  نام تقاضانامه ثبتنويس در فرم خود از روي فرم پيش اطالعاتنسبت به وارد كردن  - 5
 .هاي خطاي احتمالي كه به شما داده شده توجه كرده و نسبت به رفع آن اقدام نمائيددر مرحله بعدي به پيام - 6



 فصل دوم                                                                            ) 96تكميل ظرفيت آبان ماه (پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي  انتخاب رشته

  انتخاب رشته  29 صفحه  دومفصل 
  

اين  در. ق دهيديهاي انتخابي تطبشود توجه كرده و آنها را دقيقاً با رشتههاي انتخابي شما، نمايش داده ميبه عناوين رشته و دانشگاه كه بر اساس كد رشته - 7
به اين موارد دقت داشته و در صورتي كه در درج كد اشتباه . شودهاي مختلف نمايش داده ميها و مقاطع مختلف، با رنگها در دورهمرحله عناوين رشته

 .شما است، به مرحله بعد برويد شود، مورد تأييدكه نمايش داده مي  يي هاها و دانشگاهچنانچه همه رشته. ايد، به مرحله قبل برگشته و اصالح نمائيدكرده
 قبلنياز به تصحيح دارد، با زدن كليد مربوطه به صفحه فرم تقاضانامه شما شود، اول اينكه در صورتي كه در مرحله بعد دو امكان در اختيار شما قرار داده مي - 8

 .برگرديد و در غير اينصورت كليد تأييد نهايي را بزنيد
را يادداشت كرده و به صورت ها  شمارهشود كه اين شود، تأكيد ميبه شما نمايش داده مي رقمي 16كد پيگيري رقمي و  7شماره پرونده در آخرين مرحله  - 9

 .آن را نزد خود نگه داريد ،تكميل شده خود را چاپ كرده و تا اعالم نتايج تقاضانامهمحرمانه نزد خود نگهداري كنيد و حتماً فرم 
آن اقدام  به ويرايش نسبت) 11/9/96 ايتغل 4/9/96(نام  مقرر ثبتتوانيد در مهلت  منحصراً مينام،  فرم تقاضانامه ثبت در صورت نياز به اصالح اطالعات -10

 . نماييد
  :تذكرات مهم

هاي  ها و دورهدانشگاههاي محل ها، شهرها، دانشگاه محل رشتههاي انتخابي مورد عالقه خود، بايد به اولويت انتخابي، مقطع تحصيلي رشتهدر كنترل كدرشته -1
 .ها، دقت كافي داشته باشيدتحصيلي رشته

كد پيگيري به شما شماره پرونده و است تا زماني كه سيستم  بديهي. ادامه دهيد شماره پرونده و كدپيگيريرا تا دريافت نام و انتخاب رشته  ثبتبايد فرايند  - 2
 .نام اينترنتي اقدام نماييد اً نسبت به تكميل فرم تقاضانامه ثبتنام شما انجام نشده و بايستي مجدد ارائه نكرده است، ثبت

   :انتخاب رشته در موردنكاتي چند * 
هـاي   هاي مورد عالقه خـود را از هـر يـك از گـروه     ، الزم است كليه كدرشتهاند نموده نام ثبتآن دسته از داوطلباني كه در دو گروه و يا سه گروه آزمايشي  -

 . نمايندوارد  50تا  1آزمايشي مربوط از طريق اينترنت منحصراً در يك فرم انتخاب رشته از اولويت 
هاي انتخابي در فـرم انتخـاب    ولويت كدرشتهپذيرد، لذا ا صورت مي معدل كتبي ديپلمهاي انتخابي بر اساس  با توجه به اينكه گزينش داوطلبان در كدرشته -

كند و تأثير ديگري در پذيرفتـه   هاي انتخابي وي تعيين مي هاي تحصيلي صرفاً تقدم ترتيب عالقه داوطلب را به ادامه تحصيل در هر يك از رشته محل رشته
 .شدن وي ندارد

لي داده نخواهد شد و اشتباهات صورت گرفته در انتخاب رشـته بررسـي نخواهـد    پس از اعالم نتايج براي پذيرفته شدگان هيچگونه تغييري در كدرشته قبو -
 .هاي انتخابي بعمل آورند لذا داوطلبان الزم است دقت كافي در انتخاب رشته و اولويت بندي كدرشته. شد

  و مؤسسات آموزش عالي ها روزانه دانشگاه هاي تحصيلي دوره رشته نوع گزينشِو جدول مقطع تحصيلي 
  

 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
رديف كد

 رشته
  نوع گزينش

)دوره روزانه(
 مقطع
 تحصيلي

رديف نام رشته

كارشناسي اي ناحيه 7  1 آمار
كارشناسي قطبي 32  2 اقتصاد

127 كارشناسي اي ناحيه  3 كشاورزياقتصاد 
كارشناسي اي ناحيه 28  4 رياضيات و كاربردها
كارشناسي كشوري 37  5 علوم كامپيوتر

196 كارشناسي كشوري  6 علوم مهندسي
152 كارشناسي اي ناحيه  7 علوم و مهندسي آب
كارشناسي كشوري 15  8 علوم ورزشي
كارشناسي اي ناحيه 41  9 فيزيك
كارشناسي قطبي 62  10 مهندسي صنايع
كارشناسي اي ناحيه 70  11 مهندسي كامپيوتر

204  12 كارداني ارتباطات و فناوري اطالعات كارداني استاني
 13 هاي كشاورزي كارداني تكنولوژي ماشين كارداني استاني 84

103  14 كارداني علوم ورزشي كارداني استاني
 15 كارداني فني برق كارداني استاني 88

216  16 كارداني فني خط و ابنيه كارداني استاني
 17 كارداني فني عمران كارداني استاني 90
 18 كارداني فني مكانيك كارداني استاني 94

161  19 كارداني معماري كارداني استاني

 گروه آزمايشي علوم تجربي

كارشناسي قطبي 34  1 اقتصاد
195 كارشناسي اي ناحيه  2 اقتصاد كشاورزي
191 كارشناسي كشوري  3 اقيانوس شناسي
135 كارشناسي كشوري  4 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار
141 كارشناسي اي ناحيه  5 زمين شناسي
137 كارشناسي قطبي  6 زيست شناسي
227 كارشناسي اي ناحيه  7 زيست شناسي گياهي
236 كارشناسي اي ناحيه  8 شيمي محض
104 كارشناسي اي ناحيه  9 باغباني علوم و مهندسي
136 كارشناسي كشوري  10 علوم و مهندسي جنگل
102 كارشناسي اي ناحيه  11 علوم و مهندسي خاك
109 كارشناسي كشوري  12 علوم و مهندسي شيالت

 گروه آزمايشي علوم تجربي  ادامه

كدرديف 
 رشته

  نوع گزينش
)دوره روزانه(

مقطع 
 تحصيلي

رديف نام رشته

111 كارشناسي قطبي  13 علوم و مهندسي محيط زيست
كارشناسي كشوري 18  14 علوم ورزشي

107 كارشناسي اي ناحيه  15 گياه پزشكي
103 كارشناسي قطبي  16 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
113 كارشناسي كشوري هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده 17 
112 كارشناسي اي ناحيه  18 مهندسي طبيعت
105 كارشناسي قطبي  19 مهندسي علوم دامي
كارشناسي كشوري 56  20 مهندسي فضاي سبز
 21 كارداني تكنولوژي توليدات دامي كارداني استاني 70
 22 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي كارداني استاني 71
 23 كارداني تكنولوژي مرتع و آبخيزداري كارداني استاني 77

 كارداني استاني 79
توليد و بهره برداري از گياهان كارداني 

 24 دارويي و معطر

193  25 كارداني توليد و فرآوري خرما كارداني كشوري
 26 كارداني علوم ورزشي كارداني استاني 87

 گروه آزمايشي علوم انساني
كارشناسي قطبي 37  1 اقتصاد 
كارشناسي اي ناحيه 32  2 زبان و ادبيات عربي
كارشناسي كشوري 13  3 علوم ورزشي
 4 كارداني علوم ورزشي كارداني استاني 61

 گروه آزمايشي هــنر
كارشناسي كشوري 18  1 فرش
كارشناسي كشوري 25  2 مرمت آثار تاريخي
كارشناسي كشوري 31  3 هنر اسالمي

 هاي خارجي گروه آزمايشي زبان
كارشناسي كشوري 27  1 آموزش زبان انگليسي
كارشناسي كشوري 23  2 زبان روسي
كارشناسي اي ناحيه 25  3 زبان و ادبيات انگليسي
كارشناسي قطبي 21  4 مترجمي زبان انگليسي



 فصل دوم                                                                            ) 96تكميل ظرفيت آبان ماه (پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي  انتخاب رشته

  انتخاب رشته  30 صفحه  دومفصل 
  

  هاي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني جداول كدرشته محل
 دانشگاه اردكان

جنس پذيرش  توضيحات ظرفيت كدرشته  عنوان رشته
 زن مرد دوره تحصيلي  محل

 روزانه  22569 كارداني علوم ورزشي 1 - مرد  
 نوبت دوم  22570 اقتصاد كشاورزي 2 زن مرد
 نوبت دوم  22571 كارداني علوم ورزشي 1 - مرد

 دانشگاه ايالم
 نوبت دوم  10116 رياضيات و كاربردها 5 زن مرد  

 )محل تحصيل آموزشكده كشاورزي و فني مهندسي دهلران(دانشگاه ايالم 
 روزانه  10115 هاي كشاورزي كارداني تكنولوژي ماشين 30 زن مرد  

 دانشگاه بجنورد
 روزانه  10133 رياضيات و كاربردها 40 زن مرد  

 روزانه  10134 فيزيك 45 زن مرد
 دانشگاه بزرگمهر قاينات

 روزانه  10143 علوم كامپيوتر 59 زن مرد  
 نوبت دوم  10146 علوم كامپيوتر 10 زن مرد

 دانشگاه بيرجند
 روزانه  10187 آمار 20 زن مرد  

 روزانه  10188 رياضيات و كاربردها 20 زن مرد
 روزانه  10189 فيزيك 30 زن مرد

 )محل تحصيل آموزشكده فني فردوس(دانشگاه بيرجند 
 روزانه  10193 كارداني فني برق 30 زن مرد  

 )محل تحصيل دانشكده فني ومهندسي ميانه(دانشگاه تبريز 
 روزانه  10256 كارداني فني خط و ابنيه 30 زن  مرد  .امكان انتقال از دانشكده فني و مهندسي ميانه به دانشگاه تبريز وجود ندارد

 نوبت دوم  10257 كارداني فني خط و ابنيه 12 زن  مرد
 دانشگاه تربت حيدريه

 روزانه  22645 اقتصاد كشاورزي 4 زن مرد  
 روزانه  10280 كارداني ارتباطات و فناوري اطالعات 20 زن مرد
 نوبت دوم  22646 اقتصاد كشاورزي 2 زن مرد

 دانشگاه تفرش
 روزانه  10296 رياضيات و كاربردها 78 زن مرد  

 روزانه  10297 فيزيك 69 زن مرد
 دانشگاه جهرم

 روزانه  10338 آمار 35 زن مرد  
 روزانه  10339 رياضيات و كاربردها 31 زن مرد
 روزانه  10340 فيزيك 32 زن مرد

 دانشگاه جيرفت
 روزانه  22663 اقتصاد كشاورزي 2 زن مرد  

 روزانه  10349 رياضيات و كاربردها 17 زن مرد
 دانشگاه دامغان

 روزانه  10405 فيزيك 40 زن مرد  
 دريايي چابهاردانشگاه دريانوردي و علوم 

 روزانه  10420 رياضيات و كاربردها 5 زن مرد  
 نوبت دوم  10421 رياضيات و كاربردها 10 زن مرد

 دانشگاه زابل
 روزانه  10460 آمار 31 زن مرد  

 روزانه  22707 اقتصاد كشاورزي 3 زن مرد
 روزانه  10461 رياضيات و كاربردها 35 زن مرد
 روزانه  10462 فيزيك 24 زن مرد
 نوبت دوم  10463 آمار 14 زن مرد
 نوبت دوم  22708 اقتصاد كشاورزي 2 زن مرد
 نوبت دوم  10464 رياضيات و كاربردها 15 زن مرد
 نوبت دوم  22709 شيمي كاربردي 2 زن مرد
 نوبت دوم  10465 علوم و مهندسي آب 13 زن مرد
 نوبت دوم  10466 فيزيك 14 زن مرد
 نوبت دوم  10467 كارداني فني عمران 15 زن مرد

پرديس خودگردان  10468 آمار 35 زن  مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  10469 مهندسي شهرسازي 35 زن  مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردانپرديس   10470 مهندسي عمران 35 زن  مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  10471 مهندسي معماري 34 زن  مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  10472 مهندسي مكانيك 35 زن  مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
 روزانه  10507 رياضيات و كاربردها 19 زن مرد  

 نوبت دوم  10508 رياضيات و كاربردها 5 زن مرد
 دانشگاه سمنان

 روزانه  10534 آمار 37 زن مرد  
 روزانه  10535 رياضيات و كاربردها 50 زن مرد
 نوبت دوم  10536 آمار 40 زن مرد
 نوبت دوم  10537 رياضيات و كاربردها 30 زن مرد
 نوبت دوم  10538 فيزيك 30 زن مرد

 اسدآباد همدان - اسدآبادي دانشگاه سيدجمال الدين 
 نوبت دوم  22741 اقتصاد كشاورزي 2 زن مرد  
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 دانشگاه شيراز
جنس پذيرش  توضيحات ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

 زن مرد دوره تحصيلي  محل
 مجازي  22818 جهانگردي 10 زن  مرد  هاي الكترونيكي محل تحصيل دانشكده آموزش
167 زن  مرد الكترونيكيهاي  محل تحصيل دانشكده آموزش  مجازي  10696 مهندسي برق
147 زن  مرد هاي الكترونيكي محل تحصيل دانشكده آموزش  مجازي  10697 مهندسي كامپيوتر

 دانشگاه صنعتي بيرجند
 روزانه  10788 علوم كامپيوتر 37 زن مرد  

 روزانه  10789 علوم مهندسي 46 زن مرد
 تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

103 زن مرد    مجازي  10845 مهندسي پزشكي
148 زن مرد  مجازي  10846 مهندسي مواد و متالورژي

 دانشگاه صنعتي سيرجان
 روزانه  10862 رياضيات و كاربردها 82 زن مرد  

 دانشگاه صنعتي شاهرود
 نوبت دوم  10894 علوم و مهندسي آب 11 زن مرد  

 نوبت دوم  10895 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  16 زن مرد
 )الملل كيش محل تحصيل پرديس بين(تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

پرديس خودگردان  10909 مهندسي صنايع 22 زن مرد  
پرديس خودگردان  10910 مهندسي عمران 19 زن مرد
پرديس خودگردان  10911 مهندسي كامپيوتر 20 زن مرد
خودگردانپرديس   10912 مهندسي مكانيك 19 زن مرد
پرديس خودگردان  10913 مهندسي مواد و متالورژي 24 زن مرد
پرديس خودگردان  10914 مهندسي هوافضا 21 زن مرد

 دانشگاه صنعتي قوچان
 روزانه  11318 رياضيات و كاربردها 49 زن مرد  

 )ويژه خواهران(سمنان  - دانشگاه فرزانگان 
 نوبت دوم  11057 مهندسي كامپيوتر 60 زن -  

 دانشگاه فسا
 روزانه  11070 آمار 23 زن مرد  

 روزانه  11071 رياضيات و كاربردها 23 زن مرد
 روزانه  11072 فيزيك 23 زن مرد
 نوبت دوم  11073 آمار 10 زن مرد
 نوبت دوم  11074 رياضيات و كاربردها 10 زن مرد
 نوبت دوم  11075 فيزيك 10 زن مرد

 )ويژه خواهران(بجنورد  -دانشگاه كوثر 
 روزانه  11143 رياضيات و كاربردها 49 زن -  

 روزانه  11144 علوم كامپيوتر 49 زن -
 روزانه  11145 علوم مهندسي 50 زن -
 روزانه  11147 مهندسي كامپيوتر 61 زن -

 دانشگاه گنبد
 روزانه  11179 رياضيات و كاربردها 25 زن مرد  

 )فني و مهندسي مينودشت محل تحصيل دانشكده(دانشگاه گنبد 
 روزانه  11182 كارداني فني عمران 21 زن مرد  

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي الشتر(آباد  خرم -دانشگاه لرستان 
 روزانه  11233 رياضيات و كاربردها 45 زن -  

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر(آباد  خرم -دانشگاه لرستان 
 روزانه  11235 مهندسي كامپيوتر 7 - مرد  

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي كوهدشت(آباد  خرم -دانشگاه لرستان 
 روزانه  11237 رياضيات و كاربردها 50 زن -  

 دانشگاه مالير
 روزانه  11301 رياضيات و كاربردها 51 زن مرد  

 نوبت دوم  11302 رياضيات و كاربردها 30 زن مرد
 نوبت دوم  11303 فيزيك 38 زن مرد

 دانشگاه نيشابور
 روزانه  11321 آمار 31 زن مرد  

 روزانه  11322 رياضيات و كاربردها 33 زن مرد
 روزانه  11323 فيزيك 35 زن مرد
 نوبت دوم  11324 آمار 20 زن مرد
 نوبت دوم  11325 رياضيات و كاربردها 20 زن مرد
 نوبت دوم  11326 فيزيك 15 زن مرد

 دانشگاه ياسوج
 روزانه  11407 آمار 20 زن مرد  

 روزانه  11408 رياضيات و كاربردها 60 زن مرد
 )محل تحصيل دانشكده صنعت ومعدن چرام(دانشگاه ياسوج 

 روزانه  11412 كارداني فني عمران 36 - مرد  
 روزانه  11413 كارداني فني مكانيك 36 - مرد
 كرج - آموزشكده كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي 

 نوبت دوم  11441 كارداني تكنولوژي آبياري 17 زن مرد  
 نوبت دوم  11442 كارداني مكانيزاسيون كشاورزي 16 زن مرد
 دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار

 روزانه  11445 آمار 13 زن مرد  
 روزانه  11446 رياضيات و كاربردها 26 زن مرد
 نوبت دوم  11447 آمار 10 زن -
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 )ويژه خواهران(سبزوار ) س(دانشكده فني و مهندسي حضرت زينب 
جنس پذيرش  توضيحات ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

 زن مرد دوره تحصيلي  محل

233 زن -    روزانه  11076 علوم مهندسي
 روزانه  11077 مهندسي صنايع 20 زن -
 روزانه  11078 مهندسي كامپيوتر 38 زن -

 زرند مجتمع آموزش عالي
 روزانه  11475 كارداني معماري 10 زن مرد  

 نوبت دوم  11476 مهندسي معدن 25 زن مرد
 نوبت دوم  11477 كارداني معماري 15 زن مرد

 )ويژه خواهران(مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند 
 روزانه  23080 علوم ورزشي 2 زن -  

 نوبت دوم  23081 شيمي كاربردي 3 زن -
 نوبت دوم  23082 ورزشيعلوم  1 زن -

 مجتمع آموزش عالي سراوان
 روزانه  23093 اقتصاد 2 زن مرد  

 روزانه  23094 اقتصاد كشاورزي 3 زن مرد
 نوبت دوم  23095 اقتصاد 2 زن مرد
 نوبت دوم  23096 اقتصاد كشاورزي 5 زن مرد
 نوبت دوم  11501 مهندسي برق 17 زن مرد
 نوبت دوم  11502 مهندسي عمران 15 زن مرد
 نوبت دوم  11503 مهندسي كامپيوتر 20 زن مرد

 مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين
 نوبت دوم  11520 مهندسي كامپيوتر 15 زن مرد  

 مجتمع آموزش عالي گناباد
 نوبت دوم  11537 مهندسي معدن 9 زن مرد  

 مركز آموزش عالي استهبان
 روزانه  11539 فيزيك 36 18 18  

 مركز آموزش عالي اقليد
 روزانه  11541 آمار 45 زن مرد  

 روزانه  11542 رياضيات و كاربردها 49 زن مرد
 روزانه  11543 فيزيك 35 زن مرد

 مركز آموزش عالي شهرضا
 روزانه  11551 رياضيات و كاربردها 14 زن مرد  

 مركز آموزش عالي كاشمر
 روزانه  11587 علوم كامپيوتر 55 زن مرد  

 روزانه  11588 علوم و مهندسي آب 17 زن مرد
 )ويژه برادران(مركز آموزش عالي محالت 

 روزانه  11607 علوم كامپيوتر 22 - مرد  
 نوبت دوم  11608 علوم كامپيوتر 29 - مرد

 قم - ) ره(موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
 مجازي  23106 معارف اسالمي 6 زن  مرد  محل تحصيل مركز آموزش مجازي
 مجازي  27621 معارف اسالمي و اخالق 6 زن  مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي
 مجازي  27623 معارف اسالمي و اديان 7 زن  مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي
 مجازي  23107 معارف اسالمي و تاريخ 10 زن  مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي
 مجازي  27622 معارف اسالمي و علوم تربيتي 2 زن  مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي
 مجازي  27620 معارف اسالمي و علوم قرآني 5 زن  مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي
 مجازي  23108 معارف اسالمي و كالم 11 زن  مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي

  

  تجربيهاي گروه آزمايشي علوم  جداول كدرشته محل
 دانشگاه اردكان

جنس پذيرش  توضيحات ظرفيت كدرشته  عنوان رشته
 زن مرد دوره تحصيلي  محل

 روزانه  10017 علوم و مهندسي باغباني 16 زن مرد  
 روزانه  10018 مهندسي طبيعت 11 زن مرد
 روزانه  22569 كارداني علوم ورزشي 3 - مرد
 نوبت دوم  22570 اقتصاد كشاورزي 7 زن مرد
 نوبت دوم  10019 باغبانيعلوم و مهندسي  9 زن مرد
 نوبت دوم  10020 علوم و مهندسي محيط زيست 9 زن مرد
 نوبت دوم  10021 مهندسي طبيعت 10 زن مرد
 نوبت دوم  22571 كارداني علوم ورزشي 2 - مرد

 دانشگاه ايالم
 روزانه  10060 علوم و مهندسي باغباني 10 زن مرد  

 روزانه  10061 علوم و مهندسي جنگل 16 زن مرد
 روزانه  10062 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 6 زن مرد
 روزانه  10063 مهندسي طبيعت 15 زن مرد
 روزانه  10064 مهندسي علوم دامي 3 زن مرد
 نوبت دوم  10065 علوم و مهندسي باغباني 5 زن مرد
 نوبت دوم  10066 علوم و مهندسي جنگل 4 زن مرد
 نوبت دوم  10067 گياه پزشكي 7 زن مرد
 نوبت دوم  10068 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 5 زن مرد
 نوبت دوم  10069 مهندسي طبيعت 10 زن مرد
 نوبت دوم  10070 مهندسي علوم دامي 5 زن مرد

 )محل تحصيل آموزشكده كشاورزي و فني مهندسي دهلران(دانشگاه ايالم 
 روزانه  10071 كارداني تكنولوژي توليدات دامي 30 زن مرد  
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 همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
جنس پذيرش  توضيحات ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

 زن مرد دوره تحصيلي  محل

 روزانه  10076 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 8 زن مرد  
 روزانه  10079 علوم و مهندسي باغباني 7 زن مرد
 روزانه  10080 علوم و مهندسي خاك 9 زن مرد
 روزانه  10081 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 9 زن مرد
 روزانه  10082 مهندسي علوم دامي 12 زن مرد

 دانشگاه بيرجند
 روزانه  10089 زمين شناسي 15 زن مرد  

 روزانه  10091 علوم و مهندسي باغباني 15 زن مرد
 روزانه  10092 علوم و مهندسي خاك 15 زن مرد
 روزانه  10093 مهندسي محيط زيستعلوم و  15 زن مرد
 روزانه  10094 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 15 زن مرد
 روزانه  10095 مهندسي طبيعت 15 زن مرد

 )محل تحصيل آموزشكده كشاورزي سرايان(دانشگاه بيرجند 
 روزانه  10105 علوم و مهندسي محيط زيست 15 زن مرد  

 روزانه  10106 گياهيمهندسي توليد و ژنتيك  15 زن مرد
 )محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر(دانشگاه تبريز 

امكان انتقال از دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر به دانشگاه تبريز وجود 
  .ندارد

 روزانه  10140 علوم و مهندسي باغباني 25 زن  مرد
 روزانه  10141 علوم و مهندسي جنگل 12 زن  مرد
 روزانه  10142 مهندسي علوم دامي 18 زن  مرد
 نوبت دوم  10143 علوم و مهندسي باغباني 12 زن  مرد
 نوبت دوم  10144 علوم و مهندسي جنگل 12 زن  مرد
 نوبت دوم  10146 مهندسي علوم دامي 12 زن  مرد

 دانشگاه تربت حيدريه
 روزانه  22645 اقتصاد كشاورزي 14 زن مرد  

 روزانه  10159 و ژنتيك گياهي مهندسي توليد 8 زن مرد
 روزانه  10160 مهندسي طبيعت 11 زن مرد
 روزانه  10162 كارداني توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر 22 زن مرد
 نوبت دوم  22646 اقتصاد كشاورزي 6 زن مرد
 نوبت دوم  10163 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 8 زن مرد
 نوبت دوم  10164 طبيعتمهندسي  9 زن مرد
 نوبت دوم  10166 كارداني توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر 10 زن مرد

 دانشگاه جهرم
 روزانه  10195 علوم و مهندسي باغباني 12 زن مرد  

 روزانه  10196 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 11 زن مرد
 دانشگاه جيرفت

 روزانه  22663 اقتصاد كشاورزي 8 زن مرد  
 روزانه  10199 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 10 زن مرد
 روزانه  10200 زيست شناسي گياهي 10 زن مرد
 روزانه  10201 شيمي محض 10 زن مرد
 روزانه  10202 علوم و مهندسي باغباني 20 زن مرد
 روزانه  10203 علوم و مهندسي خاك 10 زن مرد
 روزانه  10204 مهندسي شيالتعلوم و  15 زن مرد
 روزانه  10205 علوم و مهندسي محيط زيست 10 زن مرد
 روزانه  10206 گياه پزشكي 20 زن مرد
 روزانه  10207 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 10 زن مرد
 روزانه  10208 مهندسي طبيعت 15 زن مرد
 روزانه  10209 مهندسي علوم دامي 15 زن مرد

 )محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان(بوشهر  -دانشگاه خليج فارس 
 روزانه  10231 علوم و مهندسي باغباني 15 زن مرد  

 روزانه  10233 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 13 زن مرد
 بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

 روزانه  10232 علوم و مهندسي شيالت 12 زن  مرد  محل تحصيل پرديس شماره يك شهر بوشهر
 دانشگاه دامغان

 روزانه  10246 شيمي محض 26 زن مرد  
 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 روزانه  10252 علوم و مهندسي شيالت 10 زن مرد  
 نوبت دوم  10253 اقيانوس شناسي 10 زن مرد
 نوبت دوم  10254 زيست شناسي دريا 10 زن مرد
 نوبت دوم  10255 علوم و مهندسي شيالت 10 زن مرد

 دانشگاه زابل
 روزانه  22707 اقتصاد كشاورزي 11 زن مرد  

 روزانه  10276 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 15 زن مرد
 روزانه  10277 زيست شناسي 12 زن مرد
 روزانه  10279 زيست شناسي گياهي 11 زن مرد
 روزانه  10280 شيمي محض 11 زن مرد
 روزانه  10286 گياه پزشكي 12 زن مرد
 روزانه  10290 مهندسي علوم دامي 11 زن مرد
 نوبت دوم  22708 اقتصاد كشاورزي 9 زن مرد
 نوبت دوم  10292 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 12 زن مرد
 نوبت دوم  22709 شيمي كاربردي 9 زن مرد
 نوبت دوم  10297 علوم و مهندسي باغباني 15 زن مرد
 نوبت دوم  10298 علوم و مهندسي خاك 14 زن مرد
 نوبت دوم  10299 علوم و مهندسي شيالت 12 زن -
 نوبت دوم  10301 علوم و مهندسي محيط زيست 11 زن مرد
 نوبت دوم  10303 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 13 زن مرد
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  انتخاب رشته  34 صفحه  دومفصل 
  

 دانشگاه زابل  ادامه
جنس پذيرش  توضيحات ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

 زن مرد دوره تحصيلي  محل
 نوبت دوم  10304 هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده 15 - مرد
 نوبت دوم  10305 مهندسي طبيعت 13 زن مرد
 نوبت دوم  10306 مهندسي علوم دامي 15 زن مرد

پرديس خودگردان  10308 )كشاورزي(صنايع غذايي علوم و مهندسي  23 زن  مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  10309 مهندسي فضاي سبز 22 زن  مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 دانشگاه زنجان
 روزانه  10318 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 10 زن مرد  

 روزانه  10319 زمين شناسي 15 زن مرد
 روزانه  10320 باغبانيعلوم و مهندسي  8 زن مرد
 روزانه  10321 علوم و مهندسي خاك 9 زن مرد
 روزانه  10322 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 9 زن مرد
 روزانه  10323 مهندسي علوم دامي 10 زن مرد
 نوبت دوم  10324 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 4 زن مرد
 نوبت دوم  10325 زمين شناسي 5 زن مرد
 نوبت دوم  10326 علوم و مهندسي باغباني 3 زن مرد
 نوبت دوم  10327 علوم و مهندسي خاك 3 زن مرد
 نوبت دوم  10328 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 7 زن مرد
 نوبت دوم  10329 مهندسي علوم دامي 4 زن مرد

 دانشگاه سمنان
 روزانه  10338 علوم و مهندسي جنگل 15 زن مرد  

 روزانه  10339 طبيعت مهندسي 11 زن مرد
 روزانه  10340 مهندسي علوم دامي 11 زن مرد
 نوبت دوم  10341 علوم و مهندسي جنگل 10 زن مرد
 نوبت دوم  10342 مهندسي طبيعت 15 زن مرد
 نوبت دوم  10343 مهندسي علوم دامي 23 زن مرد

 )محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي مهدي شهر(دانشگاه سمنان 
 روزانه  10346 علوم و مهندسي محيط زيست 7 زن مرد  

 روزانه  10347 هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده 20 زن مرد
 روزانه  10348 مهندسي طبيعت 18 زن مرد
 نوبت دوم  10349 علوم و مهندسي محيط زيست 5 زن مرد
 نوبت دوم  10350 هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده 5 زن مرد
 نوبت دوم  10351 مهندسي طبيعت 15 زن مرد

 اسدآباد همدان - دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي 
 روزانه  10353 مهندسي فضاي سبز 15 زن مرد  

 نوبت دوم  22741 اقتصاد كشاورزي 8 زن مرد
 نوبت دوم  10355 مهندسي فضاي سبز 10 زن مرد

 تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 روزانه  10446 علوم و مهندسي باغباني 7 زن مرد  

 روزانه  10447 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 12 زن مرد
 دانشگاه شيراز

 مجازي  22818 جهانگردي 29 زن  مرد  هاي الكترونيكي محل تحصيل دانشكده آموزش
 بهبهان -) ص(دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء

 روزانه  10480 علوم و مهندسي جنگل 17 زن مرد  
 روزانه  10481 علوم و مهندسي شيالت 10 زن مرد
 روزانه  10482 علوم و مهندسي محيط زيست 10 زن مرد
 روزانه  10483 هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده 18 زن مرد
 روزانه  10484 مهندسي طبيعت 14 زن مرد
 نوبت دوم  10485 علوم و مهندسي جنگل 5 زن مرد
 نوبت دوم  10486 و مهندسي شيالت علوم 9 زن مرد
 نوبت دوم  10487 علوم و مهندسي محيط زيست 6 زن مرد
 نوبت دوم  10488 هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده 8 زن مرد
 نوبت دوم  10489 مهندسي طبيعت 4 زن مرد

 دانشگاه صنعتي شاهرود
 روزانه  10493 زمين شناسي 17 زن مرد  

 روزانه  10494 علوم و مهندسي باغباني 12 زن مرد
 روزانه  10496 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 4 زن مرد
 نوبت دوم  10499 علوم و مهندسي باغباني 4 زن مرد
 نوبت دوم  10501 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 4 زن مرد

 مالثاني اهواز - دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين 
 روزانه  10505 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 7 زن مرد  

 روزانه  10506 علوم و مهندسي باغباني 14 زن مرد
 روزانه  10507 علوم و مهندسي خاك 8 زن مرد
 روزانه  10508 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 6 زن مرد
 روزانه  10509 مهندسي طبيعت 10 زن مرد
 روزانه  10510 مهندسي علوم دامي 10 زن مرد
 روزانه  10511 مهندسي فضاي سبز 11 زن مرد

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
 روزانه  10516 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 13 زن مرد  

 روزانه  10517 علوم و مهندسي باغباني 11 زن مرد
 روزانه  10518 علوم و مهندسي جنگل 11 زن مرد
 روزانه  10519 مهندسي خاكعلوم و  8 زن مرد
 روزانه  10520 علوم و مهندسي شيالت 9 زن مرد
 روزانه  10521 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 5 زن مرد
 روزانه  10522 هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده 8 زن مرد
 روزانه  10523 مهندسي طبيعت 16 زن مرد
 روزانه  10524 مهندسي علوم دامي 9 زن مرد
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 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  ادامه
جنس پذيرش  توضيحات ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

 زن مرد دوره تحصيلي  محل
 نوبت دوم  10525 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 10 زن مرد
 نوبت دوم  10526 علوم و مهندسي باغباني 9 زن مرد
 نوبت دوم  10527 جنگلعلوم و مهندسي  10 زن مرد
 نوبت دوم  10528 علوم و مهندسي خاك 9 زن مرد
 نوبت دوم  10529 علوم و مهندسي شيالت 5 زن مرد
 نوبت دوم  10530 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 4 زن مرد
 نوبت دوم  10531 هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده 10 زن مرد
 نوبت دوم  10532 مهندسي طبيعت 9 زن مرد
 نوبت دوم  10533 مهندسي علوم دامي 6 زن مرد

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 روزانه  10539 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 18 زن مرد  

 روزانه  10540 علوم و مهندسي باغباني 11 زن مرد
 روزانه  10541 علوم و مهندسي جنگل 18 زن مرد
 روزانه  10542 علوم و مهندسي خاك 21 زن مرد
 روزانه  10546 هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده 17 زن مرد
 روزانه  10548 مهندسي طبيعت 13 زن مرد
 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 روزانه  10562 اقيانوس شناسي 22 زن مرد  
 روزانه  10564 علوم و مهندسي شيالت 11 زن مرد
 روزانه  10565 علوم و مهندسي محيط زيست 11 زن مرد

 دانشگاه فسا
 روزانه  10608 مهندسي طبيعت 12 زن مرد  

 نوبت دوم  10609 مهندسي طبيعت 8 زن مرد
 دانشگاه گنبد

 روزانه  10655 هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده 20 زن مرد  
 آباد خرم -دانشگاه لرستان 

 روزانه  10693 مهندسي باغبانيعلوم و  16 زن مرد  
 روزانه  10694 علوم و مهندسي جنگل 18 زن مرد
 روزانه  27876 علوم و مهندسي شيالت 18 زن مرد
 روزانه  27875 علوم و مهندسي محيط زيست 19 زن مرد
 روزانه  10697 مهندسي طبيعت 16 زن مرد

 )عالي پلدخترمحل تحصيل مركز آموزش (آباد  خرم -دانشگاه لرستان 
 روزانه  10708 گياه پزشكي 16 - مرد  

 )محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي شهرستان مغان(اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي 
 روزانه  10736 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 زن مرد  

 روزانه  10737 مهندسي علوم دامي 20 زن مرد
 )محل تحصيل دانشكده كشاورزي شهرستان مشگين شهر(اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي 

 روزانه  10738 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي 20 زن مرد  
 روزانه  10739 كارداني تكنولوژي مرتع و آبخيزداري 20 زن مرد

 دانشگاه مراغه
 روزانه  10750 علوم و مهندسي باغباني 8 زن مرد  

 روزانه  10751 علوم و مهندسي خاك 6 زن مرد
 روزانه  10752 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 6 زن مرد
 نوبت دوم  10753 علوم و مهندسي باغباني 5 زن مرد
 نوبت دوم  10754 علوم و مهندسي خاك 5 زن مرد
 نوبت دوم  10755 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 4 زن مرد

 دانشگاه مالير
 روزانه  10758 زيست شناسي گياهي 31 زن مرد  

 روزانه  10759 علوم و مهندسي خاك 18 زن مرد
 روزانه  10760 علوم و مهندسي شيالت 15 زن مرد
 روزانه  10761 علوم و مهندسي محيط زيست 8 زن مرد
 روزانه  10762 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 10 زن مرد
 روزانه  10763 مهندسي طبيعت 19 زن مرد
 روزانه  10764 مهندسي علوم دامي 11 زن مرد
 روزانه  10765 مهندسي فضاي سبز 12 زن مرد
 نوبت دوم  10766 علوم و مهندسي خاك 25 زن مرد
 نوبت دوم  10767 علوم و مهندسي شيالت 20 زن مرد
 نوبت دوم  10768 علوم و مهندسي محيط زيست 17 زن مرد
 نوبت دوم  10769 توليد و ژنتيك گياهيمهندسي  21 زن مرد
 نوبت دوم  10770 مهندسي طبيعت 20 زن مرد
 نوبت دوم  10771 مهندسي علوم دامي 24 زن مرد
 نوبت دوم  10772 مهندسي فضاي سبز 25 زن مرد

 دانشگاه يزد
 روزانه  10826 مهندسي طبيعت 9 زن مرد  

 كرج - آموزشكده كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي 
 نوبت دوم  10828 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي 8 زن مرد  

 دانشكده كشاورزي شيروان
 روزانه  10829 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 8 زن مرد  

 روزانه  10830 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي 49 زن مرد
 روزانه  10831 كارداني تكنولوژي مرتع و آبخيزداري 50 زن مرد
 روزانه  10832 كارداني توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر 43 زن مرد

 )ويژه خواهران(مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند 
 روزانه  10845 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 24 زن -  

 روزانه  10846 علوم و مهندسي باغباني 24 زن -
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 )خواهرانويژه (مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند   ادامه
جنس پذيرش  توضيحات ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

 زن مرد دوره تحصيلي  محل
 روزانه  23080 علوم ورزشي 6 زن -
 نوبت دوم  10847 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20 زن -
 نوبت دوم  23081 شيمي كاربردي 10 زن -
 نوبت دوم  10848 علوم و مهندسي باغباني 20 زن -
 نوبت دوم  23082 علوم ورزشي 2 زن -

 مجتمع آموزش عالي سراوان
 روزانه  23093 اقتصاد 6 زن مرد  

 روزانه  23094 اقتصاد كشاورزي 11 زن مرد
 روزانه  10849 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 12 زن مرد
 روزانه  10850 علوم و مهندسي باغباني 16 زن مرد
 روزانه  10851 گياه پزشكي 17 زن مرد
 روزانه  10852 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 9 زن مرد
 روزانه  10853 مهندسي طبيعت 10 زن مرد
 روزانه  10854 مهندسي علوم دامي 8 زن مرد
 روزانه  10855 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي 22 زن مرد
 روزانه  10856 كارداني توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر 18 زن مرد
 روزانه  10857 كارداني توليد و فرآوري خرما 25 زن مرد
 نوبت دوم  23095 اقتصاد 5 زن مرد
 نوبت دوم  23096 اقتصاد كشاورزي 19 زن مرد
 نوبت دوم  10858 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 25 زن مرد
 نوبت دوم  10859 علوم و مهندسي باغباني 25 زن مرد
 نوبت دوم  10860 گياه پزشكي 25 زن مرد
 نوبت دوم  10861 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 25 زن مرد
 نوبت دوم  10862 مهندسي طبيعت 20 زن مرد
 نوبت دوم  10863 مهندسي علوم دامي 25 زن مرد
 نوبت دوم  10864 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي 25 زن مرد
 نوبت دوم  10865 بهره برداري از گياهان دارويي و معطركارداني توليد و  25 زن مرد
 نوبت دوم  10866 كارداني توليد و فرآوري خرما 25 زن مرد

 مجتمع آموزش عالي گناباد
 روزانه  10868 علوم و مهندسي باغباني 24 زن مرد  

 روزانه  10869 مهندسي طبيعت 19 زن مرد
 نوبت دوم  10871 علوم و مهندسي باغباني 9 زن مرد
 نوبت دوم  10872 مهندسي طبيعت 9 زن مرد

 مركز آموزش عالي اقليد
 روزانه  10875 علوم و مهندسي جنگل 13 زن مرد  

 قم - ) ره(موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
 مجازي  23106 معارف اسالمي 17 زن  مرد  محل تحصيل مركز آموزش مجازي
 مجازي  27621 معارف اسالمي و اخالق 19 زن  مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي
 مجازي  27623 معارف اسالمي و اديان 20 زن  مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي
 مجازي  23107 معارف اسالمي و تاريخ 30 زن  مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي
 مجازي  27622 معارف اسالمي و علوم تربيتي 6 زن  مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي

 مجازي  27620 معارف اسالمي و علوم قرآني 15 زن  مرد تحصيل مركز آموزش مجازي محل
 مجازي  23108 معارف اسالمي و كالم 32 زن  مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي

  
  

  انسانيهاي گروه آزمايشي علوم  جداول كدرشته محل
 دانشگاه اردكان

جنس پذيرش  توضيحات ظرفيت كدرشته  عنوان رشته
 زن مرد تحصيلي دوره  محل

 روزانه  22569 كارداني علوم ورزشي 6 - مرد  
 نوبت دوم  22571 كارداني علوم ورزشي 2 - مرد

 دانشگاه زابل
پرديس خودگردان  10244 جغرافيا 35 زن  مرد  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 دانشگاه شيراز
 مجازي  22818 جهانگردي 59 زن  مرد  هاي الكترونيكي محل تحصيل دانشكده آموزش

 )ويژه خواهران(بجنورد  -دانشگاه كوثر 
 روزانه  10482 زبان و ادبيات عربي 9 زن -  

 )ويژه خواهران(مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند 
 روزانه  23080 علوم ورزشي 12 زن -  

 نوبت دوم  23082 علوم ورزشي 5 زن -
 مجتمع آموزش عالي سراوان

 روزانه  23093 اقتصاد 11 زن مرد  
 نوبت دوم  23095 اقتصاد 10 زن مرد

 قم - ) ره(موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
 مجازي  23106 معارف اسالمي 33 زن  مرد  محل تحصيل مركز آموزش مجازي
 مجازي  27621 معارف اسالمي و اخالق 38 زن  مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي

 مجازي  27623 معارف اسالمي و اديان 41 زن  مرد مجازيمحل تحصيل مركز آموزش 
 مجازي  23107 معارف اسالمي و تاريخ 59 زن  مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي
 مجازي  27622 معارف اسالمي و علوم تربيتي 13 زن  مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي
 مجازي  27620 قرآنيمعارف اسالمي و علوم  31 زن  مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي
 مجازي  23108 معارف اسالمي و كالم 65 زن  مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي

  



 فصل دوم                                                                            ) 96تكميل ظرفيت آبان ماه (پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي  انتخاب رشته

  انتخاب رشته  37 صفحه  دومفصل 
  

  هــــنرهاي گروه آزمايشي  جداول كدرشته محل
 زابلدانشگاه 

جنس پذيرش  توضيحات ظرفيت كدرشته  عنوان رشته
 زن مرد دوره تحصيلي  محل

 دومنوبت   21549 مرمت آثار تاريخي 11 زن مرد  
 دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 روزانه  21670 فرش 34 - مرد  
 روزانه  21671 مرمت آثار تاريخي 34 - مرد
 روزانه  21672 هنر اسالمي 50 - مرد

  
  هاي خارجي زبانهاي گروه آزمايشي  جداول كدرشته محل

 بجنورددانشگاه 
جنس پذيرش  توضيحات ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

 زن مرد دوره تحصيلي  محل

 روزانه  22025 زبان روسي 44 زن مرد  
 دانشگاه زابل

پرديس خودگردان  22061 مترجمي زبان انگليسي 35 زن  مرد  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 دانشگاه صنعتي شاهرود

 روزانه  22094 زبان و ادبيات انگليسي 12 زن مرد  
 نوبت دوم  22095 زبان و ادبيات انگليسي 5 زن مرد

 )ويژه خواهران(بجنورد  -دانشگاه كوثر 
 روزانه  22130 آموزش زبان انگليسي 10 زن -  

 روزانه  22131 زبان و ادبيات انگليسي 9 زن -
 دانشگاه مالير

 نوبت دوم  22158 زبان و ادبيات انگليسي 27 زن مرد  
 دانشگاه نيشابور

 دومنوبت   22160 زبان و ادبيات انگليسي 4 زن مرد  
 مركز آموزش عالي كاشمر

 روزانه  22181 مترجمي زبان انگليسي 24 زن مرد  

 
   



 1پيوست شماره                                                                                                                                                                   مقررات وظيفه عمومي 

  مقررات وظيفه عمومي  38 صفحه  1پيوست شماره 
 

   عمومي  وظيفه  مقررات -1پيوست شماره 
 1396آزمون سراسـري سـال   اين مرحله در و شركت  نام ثبتبراي  »مرد«  داوطلبانجمهوري اسالمي ايران،   انتظامي  نيروي  عمومي  وظيفه سازمان  رسمي  اعالم  اساس بر

 .نام اينترنتي درج نمايند فرم تقاضانامه ثبت 23وده و كد مربوط را در بند را دارا بمشروحه ذيل از شرايط   يكي  است  الزم
  . دهوشمن خدمت  پايان  كارتدارا بودن  )1كد 
 ).و موارد خاص  ، ايثارگرانپزشكيكفالت، (دائم هوشمند   معافيت  كارتدارا بودن  )2كد 
  .در مدت اعتبار آن...) پزشكي، كفالت و ساير(مشموالن داراي برگ معافيت موقت هولوگرام دار بدون غيبت  )3كد 
معافيت سني عنايت مقـام  (نام كارت معافيت دائم هوشمند  و قبل از آن، اين قبيل مشموالن بايد پس از اعالم قبولي و در زمان ثبت 1354متولدين سال  )4كد 

  . را ارائه نمايند) معظم رهبري
در سنوات مجاز  30/10/96دانشگاهي كه به صورت حضوري و پيوسته مشغول به تحصيل بوده و تا تاريخ  پيش يا  متوسطه  دورهآموزان سال آخر  دانش )5كد 

  .شوند التحصيل مي ، فارغ)سالگي تمام 20حداكثر (تحصيلي 
مدارس روزانه، (ته و حضوري سالگي به صورت پيوس 20به شرط اتمام تحصيل حداكثر تا ) دانشگاهي داراي مدرك پيش(التحصيالن مقطع متوسطه  فارغ )6كد 

  .و در صورتي كه وارد غيبت نشده باشند) بزرگساالن و آموزش از راه دور
سالگي خواهد  20آغاز كرده باشند، سقف مجاز سنوات تحصيلي آنان حداكثر تا پايان  91را از مهر ) سال اول متوسطه(آموزاني كه دوره متوسطه  دانش :تبصره
  .بود

  .دانشگاهي شده باشند، به شرط نداشتن غيبت موفق به اخذ پيش) سالگي تمام 18قبل از (كه قبل از سن مشموليت آموزاني  دانش )7كد 
شوند، چنانچه حداكثر تا شش ماه پس از رسيدن  دانشگاهي مي سالگي و قبل از سن مشموليت موفق به اخذ ديپلم يا پيش 17آموزاني كه در سن  دانش :توضيح

باشند؛ در غير اينصورت به دليل ورود به غيبت، مجـاز بـه ادامـه تحصـيل      وارد دانشگاه شوند، مجاز به ادامه تحصيل مي) الگي تمامس 18(به سن مشموليت 
به وظيفه عمومي معرفي كرده و در هنگام پذيرش در دانشـگاه   10+مگر اينكه در مهلت شش ماه معرفي، خود را از طريق يكي از دفاتر پليس. نخواهند بود

  .ي برگ اعزام بدون غيبت باشنددارا
باشد، الزم است برابر ضوابط مربوط نسبت به تمديـد موعـد اعـزام     افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولي يا پذيرش در دانشگاه مي :تبصره

منـدرج در  (در ضمن افرادي كـه در موعـد اعـزام    . خواهند دادنصورت به دليل ورود به غيبت، شرايط ادامه تحصيل را از دست يدر غير ا. خود اقدام نمايند
  .شوند در صورت پذيرش در مقطع كارشناسي و باالتر، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد به خدمت اعزام مي) برگ آماده به خدمت

به شرطي كه در مقطـع  ) آموز رسمي دانش(ي حضوري و پيوسته دانشگاه بدون غيبت اوليه داراي مدرك پيش) سربازان در حال خدمت(كاركنان وظيفه  )8كد 
  .كارشناسي و باالتر پذيرفته شوند

نام در دانشگاه، گواهي  اين دسته از افراد بايد به هنگام ثبت(رسد  به پايان مي 30/10/1396اي كه خدمت دوره ضرورت آنان تا تاريخ  كاركنان وظيفه )9كد 
  ).نديا كارت پايان خدمت ارائه نماي

يا مركز مـديريت    علميه هاي  حوزه  مديريتمركز   كه  شرطي  به ؛دانشگاهي داراي معافيت تحصيلي حوزه مدرك ديپلم يا پيش  دارندهعلوم ديني   بطال )10كد 
  ، بـا همـان  كنـد   نيـز تحصـيل    در دانشـگاه   آن  موازاتبه تحصيل در حوزه به   تغالشا  ضمن  قادر است  لبهط  د كهنتأييد نمايحوزه علميه خراسان يا اصفهان 

  اعـالم   يافته  را خاتمه  اي طلبه  تحصيلي  معافيت  علميه  حوزهموقع كه هر   است  بديهي.  است  بالمانع  در دانشگاه  وي  تحصيل  به  ، اشتغال حوزه  تحصيلي  معافيت
نام در هر  اينگونه دانشجويان براي ثبت. زمان وظيفه عمومي و صدور معافيت تحصيلي دانشگاهي استادامه تحصيل وي در دانشگاه منوط به اجازه سانمايد، 

  .نامه حوزه علميه مربوط را ارائه نمايند ترم تحصيلي بايد موافقت
 .اي ادامه تحصيلبر مربوط  انسازماز   موافقتاشتغال به خدمت و   گواهي  با ارائهمسلح   در نيروهاي  شاغلكاركنان پايور  )11كد 
قانون، انصراف داده و همچنين از تاريخ انصراف آنـان در   33ماده  1دانشجويان انصرافي در صورتي كه در سقف سنوات تحصيلي اوليه، موضوع تبصره  )12كد 

به  22/8/1390از تاريخ (اينكه قبالً  مضافاً مشروط به. دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد بيش از يك سال سپري نشده باشد
  .از امتياز يك بار انصراف استفاده نكرده باشند) بعد

  :تذكرات مهم* 
ها مجاز  باشند و در صورت شركت در آزمون و قبولي در آن، معافيت تحصيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشگاه مشموالن غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي) 1

  .باشند آنها نمينام از  به ثبت
به جز افرادي كه قبـل از ورود بـه سـن    (باشند  ها تا پايان خدمت دوره ضرورت يا اخذ معافيت دائم، مجاز به ادامه تحصيل نمي اخراجي دانشگاه دانشجويان) 2

  ).اند مشموليت اخراج شده
همچنـين  . باشـند  ن هر مقطع مجاز به تحصيل مجدد در همـان مقطـع نمـي   التحصيال بنابراين فارغ. شود معافيت تحصيلي براي هر مقطع فقط يك بار صادر مي) 3

باشـند و نيـز    التحصيالن مقطع كارداني مجاز به شروع به تحصيل در مقـاطع كارشناسـي پيوسـته، كارشناسـي ارشـد پيوسـته و دكتـري پيوسـته نمـي          فارغ
ارشـد پيوسـته و دكتـري پيوسـته پزشـكي، دندانپزشـكي، داروسـازي و         التحصيالن مقطع كارشناسي مجاز به شروع به تحصـيل در مقطـع كارشناسـي    فارغ

  .دامپزشكي نيستند
ترخيص سربازان حين خدمت صرفاً جهت ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي و باالتر مجاز بوده و ترخيص آنـان جهـت تحصـيل در مقطـع كـارداني مجـاز       ) 4

  .باشد نمي
فقـط يـك بـار مجـاز بـه انصـراف       ) از ديـپلم تـا دكتـري   (تحصيل مجدد دارند، در طول تحصيالت دانشگاهي دانشجوياني كه تمايل به انصراف و شروع به ) 5

  .باشند، مشروط به اينكه در سنوات اوليه تحصيلي انصراف داده و از زمان انصراف تا شروع به تحصيل مجدد بيش از يك سال سپري نشده باشد مي
التحصـيل   تر و بدون رعايت سقف سنوات تحصيلي، فـارغ  سته كه پس از انصراف يا اخراج با اخذ مدرك مقطع پاييندانشجويان مقاطع كارشناسي و باالتر پيو) 6

نامـه اجرايـي    آيـين  7مـاده   1مگر با رعايت تبصـره  . باشند شوند، تا پايان خدمت دوره ضرورت يا اخذ معافيت دائم، مجاز به ادامه تحصيل نمي شناخته مي
يعنـي  (التحصيل شده، مجاز به ادامه تحصيل در مقطع باالتر شناخته شـوند   به رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي اوليه مقطع فارغمعافيت تحصيلي مشروط 

  ).التحصيل شده باشند سال فارغ 5/2مقطع معادل كارداني را حداكثر در 
اين افـراد در صـورت قبـولي در دانشـگاه و داشـتن شـرايط ادامـه         .مجاز به تحصيل همزمان با انجام خدمت نيستند) سربازان حين خدمت(كاركنان وظيفه ) 7

  .تحصيل، از خدمت ترخيص خواهند شد
آمـوز رسـمي    هاي خـرداد يـا شـهريور هـر سـال بـه عنـوان دانـش         آموزاني كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي، پس از ورود به سال مشموليت در ماه دانش) 8

  .هريور سال آينده در دانشگاه پذيرفته شوند، فاقد غيبت بوده و از معافيت تحصيلي استفاده خواهند كردشوند، چنانچه تا پايان ش التحصيل مي فارغ
 20يعنـي حـداكثر تـا    (دانشگاهي طي سنوات مجاز تحصيلي  در مقطع ديپلم يا پيش 1395و ماقبل آن كه در خرداد يا شهريور  1377آموز متولد  دانش :مثال

  .باشد مي 1396شود، آخرين مهلت معرفي وي تا پايان شهريور سال  يالتحصيل م فارغ) سالگي تمام
شهرستان محل قبولي دانشگاه، نسبت به  10+نام، از طريق دفاتر پليس ملزم هستند جهت اخذ مجوز ثبت 1396شدگان آزمون سراسري سال  تمامي پذيرفته) 9

  .تحصيل آنان ممانعت بعمل خواهد آمددر غير اينصورت از ادامه . اخذ معافيت تحصيلي اقدام نمايند
   .باشد ميسال  8دكتراي پيوسته  سال و 6، كارشناسي ارشد پيوسته سال 5 كارشناسي پيوسته ،سال 5/2كارداني  :مقاطعتحصيل در مجاز سنوات ) 10



نام اتباع خارجي شرايط و ضوابط ثبت 39صفحه   2پيوست شماره    
 

  اتباع خارجيو انتخاب رشته نام  شرايط و ضوابط ثبت -2پيوست شماره 
 ، داراي شرايط ذيل بوده و بندسراسري آزمونمرحله از كننده اتباع غيرايراني، بايد عالوه بر شرايط عمومي و اختصاصي اين  داوطلبان شركت

  .نام اينترنتي، عالمتگذاري نمايند مربوط را در تقاضانامه ثبت
هاي بعدي آزمون و همچنين رعايت مقررات و ضوابط پذيرش بـوده و   متقاضيان تحصيل ملزم به مطالعه دقيق مندرجات اين دفترچه راهنما و اطالعيه -1

  . ين مربوطه از سوي داوطلبان پذيرفته نيستها و قوان ها و اطالعيه هيچ عذري مبني بر عدم اطالع از مفاد دفترچه
بـوده و در صـورت   سراسـري  در آزمـون  نام و يـا شـركت    ثبتبه  »اقامت قانوني مجاز«و داراي  »اتباع غيرايراني مقيم جمهوري اسالمي ايران«فقط  -2

  .گرددتلقي مي »ان لم يكنك«شركت اتباع غيرايراني مقيم ساير كشورها، پذيرش آنان 
نامـه   هاي مختلف تحصيلي مشمول شرايط و ضوابط ايـن شـيوه   ها و مقاطع و دوره ها و موسسات آموزش عالي در رشته متقاضيان تحصيل دانشگاهكليه  -3

  .باشند مي
حداكثر مدت تحصيل مجاز در مقاطع كارشناسي پيوسته براي آن دسته از متقاضيان تحصيل كه در چهارچوب ضـوابط و مقـررات سـازمان سـنجش      -4

سال و در صورت افزايش سنوات، تمديد نيمسال تحصيلي به مدت دو نيمسال طبـق   5اند،  هاي دانشگاه پيام نور پذيرفته شده موزش كشور در دورهآ
  .گيري كميسيون موارد خاص دانشگاه پيام نور خواهد بود تصميم

اسكان اتباع غيرايرانـي منـدرج در پايگـاه اينترنتـي سـازمان سـنجش        متقاضيان تحصيل غيرايراني، مجاز به انتخاب رشته در مناطق غيرمجاز تردد و -5
تلقـي  » كـان لـم يكـن   «باشند و در صورت قبولي در كدرشته مناطق غيرمجاز، قبولي و پذيرش آنان در آزمون ورودي همان سال  آموزش كشور نمي

  .ذور خواهند بودها و موسسات آموزش عالي از پذيرش اين دسته از متقاضيان مع گردد و دانشگاه مي
توانند بر اساس كسب حدنصاب نمره علمـي، در اولـين كدرشـته تحصـيلي منطقـه       متقاضيان تحصيل غيرايراني پذيرفته شده در مناطق غيرمجاز، مي -6

يـه كـه جـزء    هـاي محـل پـذيرش اول    دانشگاه. هاي تحصيلي آزمون سراسري، ادامه تحصيل دهند مجاز، طبق كارنامه قبولي و كاربرگ انتخاب رشته
  .باشند شوند، ملزم به ارجاع پذيرفته شده غيرايراني طي مكاتبه مستقيم به سازمان سنجش آموزش كشور مي مناطق غيرمجاز محسوب مي

ط هاي تحصيلي بايد واجد شرايط مقررات و ضوابط پذيرش بوده و محل تحصيل خود را با توجه به ضوابط مربـو  متقاضيان تحصيل در هر يك از رشته -7
  .آيد نام و ادامه تحصيل آنان ممانعت بعمل مي انتخاب نمايند، در غير اينصورت قبولي آنان لغو گرديده و از ثبت

نام و تحصيل بـا تأييـد و تشـخيص     نامه در هر مرحله از ثبت نام متقاضيان تحصيل با مقررات و ضوابط شيوه در صورت مغايرت شرايط پذيرش و ثبت -8
  .آيد ويان غيرايراني، از ادامه پذيرش و تحصيل متقاضي جلوگيري بعمل مياداره كل امور دانشج

هـاي   و رشـته ) از جملـه تعهـدات اسـتخدامي   (هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود  پذيرش متقاضيان تحصيل در رشته -9
  .باشد ، ممنوع ميخاص و غيرمجاز مندرج در پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور

جمهوري اسالمي ايران هيچگونه تعهدي در خصوص صدور مجوز اقامت براي خانواده متقاضيان تحصيل به اسـتثناء همسـر و فرزنـدان دانشـجويان      -10
  .ندارد

  . قبولي خود خواهند بود شدگان ايراني تابع ضوابط و مقررات آموزشي و دانشجويي مؤسسه آموزش عالي محل  متقاضيان تحصيل همانند پذيرفته -11
موظف بـه پرداخـت شـهريه    ) ها و مقاطع تحصيلي غيرپزشكي در كليه رشته(هاي روزانه  سراسري دوره  كليه متقاضيان تحصيل پذيرفته شده آزمون -12

هـاي نوبـت دوم و    دورهدرصد شـهريه   80هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حداكثر تا  تحصيلي طبق مصوبات هيات امناي دانشگاه
    .باشند در گروه پزشكي بر اساس مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي

، پيام نور در مقـاطع تحصـيلي   )پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي(هاي بدون آزمون  هاي سراسري، دوره پذيرش اتباع غيرايراني ورودي آزمون -13
المللـي در داخـل ايـران     اي ملزم به دارا بودن مدرك ديپلم از مدارس جمهوري اسالمي ايران و نيز مدارس بين هكارداني، كارشناسي و دكتراي حرف

  .   باشد مي
  . كليه مدارك ديپلم صادره از سوي مدارس جمهوري اسالمي ايران متقاضيان تحصيل، بايد مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد -14
ها و مؤسسات آموزش عالي، ملزم به ارائـه يكـي از مـدارك اقـامتي معتبـر زيـر        نام در دانشگاه ذيرفته شده در مرحله اول ثبتمتقاضيان تحصيل پ -15

  : باشند مي
 .گذرنامه داراي حداقل شش ماه مجوز اقامت -
  .دفترچه پناهندگي سياسي صادره از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -
  .غيرايراني داراي اعتبار در همان سال براساس اعالم اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشوركارت هويت ويژه اتباع  -
  .آخرين كارت آمايش معتبر براساس اعالم اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور -

العالميه بر اساس گذرنامه و اقامـت صـادره آن مركـز بالمـانع     ) ص(المصطفي نام اوليه متقاضيان تحصيل فرزندان طالب مركز جامعه پذيرش و ثبت -16
  .باشد نام قطعي و ادامه تحصيل آنان منوط به اخذ گذرنامه و رواديد تحصيلي و اقامت قانوني مي بوده و ثبت

هاي روزانه، شـبانه، پيـام نـور،     رهمتقاضيان تحصيل غيرايراني در هر مقطع تحصيلي فقط يك بار مجاز به تحصيل بوده و تكرار مقطع تحصيلي در دو -17
باشـد و   فراگير پيام نور، جامع علمي كاربردي، بدون آزمون و دانشگاه آزاد اسالمي و ساير موسسات آموزش عالي جمهوري اسالمي ايران ممنوع مـي 

رداني، كارشناسي، كارشناسـي  هاي سراسري محرز گردد كه دانشجو داراي يك مدرك كا چنانچه در حين تحصيل متقاضيان تحصيل ورودي آزمون
ز ارشد و يا دكتري بوده و با گواهي مدرك مقطع تحصيلي قبلي مجدداً با شركت در آزمون مربوطه در مقطع تحصيلي تكراري پذيرفته شده اسـت، ا 

انشـجو در مرحلـه   دانشگاه محل تحصيل در اين خصـوص ملـزم بـه اخـذ تعهـد از د     . گردد تحصيل ايشان ممانعت بعمل آمده و اخراج محسوب مي
   . باشد نام اوليه مي پذيرش و ثبت

  .بصورت همزمان ممنوع است) ع(المللي اهل بيت و دانشگاه بين) ص(المصطفي تحصيل متقاضيان در موسسات آموزش عالي و يا مركز جامعه -18
  .باشند دانشجويان غيرايراني به دليل تابعيت غيرايراني مشمول قانون نظام وظيفه نمي -19
، در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط اعالم شده، الزم 1396آزمون سراسري سال اين مرحله از نام و شركت در  كليه اتباع غيرايراني متقاضي ثبت -20

و ورود به لينك مربوطـه   www.sanjesh.org: نام با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني است در زمان ثبت
به تكميل اطالعات درخواستي اقدام نمايند؛ كه پس از تكميل اطالعات مورد درخواست در سايت، به اين دسته از داوطلبان يك كـد پيگيـري    نسبت

بيني شده اسـت   نام اينترنتي، پيش تقاضانامه ثبت 21بايست اين كد را دقيقاً در محل مخصوصي كه در بند  رقمي داده خواهد شد كه داوطلب مي 13
  .نمايند درج
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  هاي مختلف حداقل كارآيي اعضاء در رشته  40 صفحه  3شماره   پيوست
 

  :ءكارايي اعضاحداقل ) 3
 :باشد مي  ذيل  شرح  به پنجگانه آزمايشي هاي  گروه  تحصيلي  مختلف  هاي رشته  اي حرفه  مطلوب  هاي در فعاليت ثرؤم عضو غير  نقص

 :و فني  رياضي  علوم  آزمايشي  گروه  تحصيلي هاي نياز در رشتهمورد   الزم  اعضاء با كارآيي  حداقل )1-3
. هاي مختلف نشود، ضروري اسـت  هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني داشتن سالمت كامل و نقص عضوي كه مانع فعاليت رشته در كليه ) الف

  .يندبايد با توجه به جدول ذيل انتخاب رشته نمانيز ضمناً داوطلبان جانباز 
و   معمـاري   ، كـارداني  ، شهرسـازي  معماري  مهندسي  هاي رشته  براي:  و شهرسازي هاي معماري  در رشته  اي حرفه  مطلوب  عضو غيرمؤثر در فعاليت  نقص) ب

 . است  ضروري  ترسيم  براي  فعال  دست  يك و حداقل   از هر دو چشم  استفاده  كارداني معماري سنتي امكان
  . ضروري است »بيني برجسته«از   برخورداري  برداري نقشه  در رشته) ج

  رشته  عضو غيرمؤثر در انتخاب  نقص  نوع  گروه آزمايشي علوم رياضي و فني حصيليت  هاي يا رشته  رشته  نام
مهندسي شيمي،  پليمر،  مهندسيمهندسي برق، مهندسي پزشكي، 

 ، معدن  مهندسيمهندسي صنايع، مهندسي عمران، مهندسي كامپيوتر، 
مهندسي مكانيك، مهندسي نساجي، علوم كامپيوتر، كارداني فني برق، 
كارداني فني صنايع، كارداني فني عمران، كارداني فني معدن و كارداني 

 .فني مكانيك

هـا و نداشـتن    بينايي يك چشم، شنوايي يك گـوش، كـارآيي دسـت   
 كوررنگي

هاي ريلي، مهندسي دريا،  مهندسي حمل و نقل ريلي، مهندسي خط و سازه
هاي ريلي، مهندسي مواد و متالورژي،  مهندسي نگهداري  مهندسي ماشين

 . هواپيما و هوانوردي
 ها ها و كارآيي دست ها، شنوايي گوش بينايي چشم

  :تجربي  علوم  آزمايشي  گروه  تحصيلي هاي رشتهمورد نياز در   الزم  اعضاء با كارآيي  حداقل) 2-3 
 هرشت  عضو غيرمؤثر در انتخاب  نقص  نوع علوم تجربيگروه آزمايشي  حصيليت  هاي يا رشته  رشته  نام

   .گوش  يك   عمل  اتاق
 .  گوش  يك و  چشم  يك  هوشبري

  چشم  يك ، دست  يك  حداقل  داشتنهاي مختلف و شيمي  زيست شناسي با گرايش  تحصيلي  هاي رشته  اي حرفه  مطلوب  غيرمؤثر در فعاليت عضو  نقص) الف
دو   داشـتن   هك  شناسي زمين  بجز رشته. باشد  از هر دو پا محروم  اگر داوطلب  ، حتي است  برخوردار باشند، ضروري  الزم  از كارآيي  يك هر  كه  گوش  يك و

 .  است  ضروري  صحرايي  عمليات  ها و انجام از آزمايش  استفاده  براي  الزم  با كارآيي  پا و دو چشم
مهندسـي  شيالت، علوم مهندسي جنگل، علوم و مهندسي تكنولوژي گياهي، دامي،   تحصيلي  هاي رشته  اي حرفه  مطلوب عضو غيرمؤثر در فعاليت  نقص )ب

پرورش زنبور عسل را كساني كه يـك   و ، فضاي سبز، توليد گياهان داروئي و معطر، محيط زيستمهندسي طبيعت هاي سلولزي، فراوردهصنايع چوب و 
  .توانند انتخاب نمايند چشم و يك گوش از دست داده باشند و يا انگشت كوچك در يك دست و يا هر دو دست نداشته باشند، مي

  :انساني علوم  آزمايشي  گروه  تحصيلي هاي مورد نياز در رشته  الزم  اعضاء با كارآيي  حداقل) 3-3
 .نمايند  توانند شركت باشند، مي  معلول  از پا و دست  كه  كساني  ،آموزشي  ريزي و برنامه  مديريت  گرايش و  راهنمايي و  مشاوره  هاي در رشته ) الف
را   الزم  توانـايي هـا   دست  و حركت  ، شنوايي ، كالمي بايد از لحاظ بينائي  ولي  ثر نيستؤعضو پا م   نقص  ،يآموزش  تكنولوژي  گرايش  تربيتي  علوم  رشته در)  ب

 .باشند  داشته
  جتمـاعي ا  علوم  پژوهشگري  رشته  و متقاضيان  است  ثر بالمانعؤعضو غيرم  نقص ، اجتماعي  علوم  پژوهشگري  استثناء گرايش  به  اجتماعي  علوم  در رشته) ج

 .برخوردار باشند  كافي  سالمت از  از لحاظ بينايي بايد
  .باشد مي  بالمانع  معلولين  ها شركت در ساير رشته) د
  از انتخـاب   داوطلبـان از   دسته  اين  است  آيند لذا مناسب برنمي... و   ، تحقيق ، مشاهده نظير خدمات  عملي  دروس  نابينا از عهده  داوطلبان  اينكه  به  توجه با -

  .نمايند  مربوط خودداري  هاي رشته
 :هنر  آزمايشي  گروه  تحصيلي  هاي مورد نياز در رشته  الزم  اعضاء با كارآيي  حداقل) 4-3

)  ادراري  و دستگاه  ، جهاز هاضمه خون  ، گردش ، تنفس از لحاظ قلب(  جسماني  بايد از سالمت  است  ذيل آمده  در جدول  كه  جز موارد خاص  به  داوطلبان  كليه
 .برخوردار باشند  و رواني

 گروه آزمايشي هنر حصيليت  هاي يا رشته  رشته  نام  رشته  عضو غيرمؤثر در انتخاب  نقص  نوع
به   از كارآيي  كه  ، به نحوي جزيي  با نقص و  دست  و يك  سالم  دست  يك

  جزيـي  با نقص   چشم و يك   سالم  چشم نشود، يك گير كاسته  نحو چشم 
پـا بـا    و يك سالم  پاي   برخوردار باشد، يك الزم   از كارآيي كه   نحوي به 

  در شنوايي برخوردار باشد، نقص   الزم  كه از تحرك  نحويه جزيي ب  نقص
 . است  قبول  غيرقابل  دو گوش  كامل  ناشنوايي  الكن  قبول  قابل

  ، طراحي ، نقاشي دستي ، صنايع  صنعتي ، طراحي  عكاسي،  تصويري  ارتباط
 .گرافيك  معلم  فني ، كاردان  آثار تاريخي  و مرمت  و لباس  پارچه

 . شناسي و مردم شناسي  ، باستان  سازي  ، سينما، مجسمه نمايش . است  ضروري  بدن  كامل  سالمت
  داوطلـب   كه  صورتي، در  است  ضروري بدن  كامل  از سالمت  برخورداري
  مراحـل   انجـام   نبايد مـانع   معلوليت  باشد اين  داشته  جسمي  معلوليت
 .باشد موسيقي  رشته   عملي  آزمون

    .موسيقي جهاني  ، نوازندگي موسيقي ايراني  نوازندگي

  :هاي خارجي زبان  آزمايشي  گروه  تحصيلي  هاي مورد نياز در رشته  الزم  اعضاء با كارآيي  حداقل) 5-3
  

 هاي خارجي گروه آزمايشي زبان حصيليت  هاي يا رشته  رشته  نام  رشته  عضو غيرمؤثر در انتخاب  نقص  نوع
 ،شـنوايي ضـعف در   داراي  كـه   و معلـوليني   ذهني  افتادگان جز عقب  به

 ها بالمانع رشته  در اين  معلولين  بقيهپذيرش  و نوشتن دارند،  تكلم قدرت
 .است 

  ،انگليسي  زبان ، مترجمي  انگليسي  دبير زبان  ، تربيت انگليسي  و ادبيات  زبان
، ) مترجمي  و  ادبيهاي   گرايش( فرانسه  زبان .، مترجمي زبان روسي روسي  زبان
 .اسپانيايي  و زبان  ايتاليايي  زبان،  آلماني  زبان  ، مترجمي آلماني  زبان

 .و زبان ژاپني اردو، زبان تركي استانبولي  و ادبيات  ، زبان ارمني  و ادبيات  زبان .هيچگونه نقص عضو نداشته باشند الزم است كامالً سالم و
هاي خارجي، الزم است ضعف و نقص قابل توجهي در شنوايي، تكلم و نوشتن كه موجب اختالل در تحصيل  هاي مختلف زبان داوطلبان ورود به رشته* 

  .نداشته باشندزباني باشد، 



 ها شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه/ها پيوست                                                                                               فصل سوم

 فصل سوم 41 صفحه ها دانشگاه اختصاصي شرايط و ضوابط/ها پيوست
 

  :ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 4
مؤسساتي كه در ها و  بديهي دانشگاه. ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو اعالم شده است شرايط و ضوابط ذكر شده در اين بخش توسط دانشگاه )1-4

نمايند، شرايط و ضوابط اعالم شـده را در زمـان مصـاحبه بررسـي و      اقدام به پذيرش دانشجو مي) متمركز يا نيمه(لي مهاي داراي مصاحبه يا آزمون ع رشته
  .   هاي مزبور نمايند ، مبادرت به انتخاب رشتهبودنشرايط واجد مطالعه و در صورت به دقت لذا الزم است داوطلبان شرايط مذكور را . كنترل خواهند نمود

از نحوه ارائه خدمات دانشجويي ها و امكانات رفاهي و همچنين  براي اطالع از وضعيت خوابگاه ،شود قبل از انتخاب رشته به كليه داوطلبان عزيز توصيه مي) 2-4
، مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين خـدمات اطـالع   ذيربط آموزش عاليمؤسسات  وها  دانشگاه هاي اينترنتي سايت، به هر دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي

  .حاصل نمايند
رفاهي بـه   تسهيالتساير از ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و  ،)شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه )3-4

شـهر محـل   / گردد انتخاب رشته خود را بومي نمـوده و رشـته    لذا به داوطلبان توصيه مي. باشند معذور مي جـدبطور ) شبانه(دانشجويان دوره نوبت دوم 
  .سكونت خود را انتخاب نمايند

جهت تأمين نياز خوابگاهي كشور، صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم،      هاي دولتي با توجه به اهميت تأمين خوابگاه براي دانشجويان و نظر به كمبود خوابگاه) 4-4
لـذا داوطلبـان   . هاي منتخب هر استان نموده است هاي غيردولتي كشور از طريق شوراهاي نظارت و ارزيابي و دانشگاه تحقيقات و فناوري اقدام به ساماندهي خوابگاه

: هاي غيردولتي اين صندوق بـه نشـاني اينترنتـي    هاي غيردولتي داراي مجوز، به سامانه خوابگاه يري از خوابگاهگ متقاضي خوابگاه، جهت كسب اطالعات بيشتر و بهره
www.swf.ir مراجعه نمايند . 

  : دولتي و غيردولتي عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه در  تحصيلي هاي مختلف  هريه دورهش )4- 5
ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مـالي در   ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي ، مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه)شبانه(نوبت دوم ( »غيرروزانه«هاي  پذيرفته شدگان دورهكليه 

بر اساس تصميمات هيأت امناي مؤسسه ذيربط تعيين و  مؤسسات،ها و  دانشگاهبر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه در اين . باشند قبال مؤسسه محل قبولي خود مي
نمايند، موظفند جـداول   نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي »غيرروزانه«هاي  ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، كه در دوره لذا دانشگاه .از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد

  .شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايند
  ***توجه  ***هاي مختلف تحصيلي    ها و رشته هاي ثابت و متغير دوره داوطلبان براي اطالع از ميزان شهريه  *** توجه  ***

  .ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو مراجعه نمايند اينترنتي دانشگاههاي مجري، به پايگاه  در دانشگاه
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.ihec.ac.ir  )وابسته به وزارت جهاد كشاورزي( آموزشكده كشاورزي ـ كرج* 

. اين آموزشكده هيچگونه تعهدي در قبال استخدام، اشتغال و بكارگيري پذيرفته شدگان نـدارد  )2. باشند آموزشي و انضباطي اين آموزشكده ميپذيرفته شدگان ملزم به رعايت قوانين و مقررات ) 1
غـذاخوري  سـالن  بگـاهي اسـت، لـيكن داراي    اين آموزشـكده فاقـد امكانـات خوا    )4. گردد هاي شبانه مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شهريه دريافت مي از پذيرفته شدگان دوره )3

) 6. باشـند  هاي مربوط مطابق مصوبات وزارت علوم در رشـته مربوطـه مـي    تحصيل در اين آموزشكده تمام وقت است و پذيرفته شدگان ملزم به حضور در كالس و عمليات )5. باشد دانشجويي مي
 026-36700874-5 :تلفن   .   مهندسي زراعيشهرك ، همت خيابان شهيد ،جاده ماهدشت 5كيلومتر ، كرج: نشاني

  www.khansar-cmc.ac.ir  دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار* 
خوانسار جهت دانشـجويان بـرادر فاقـد خوابگـاه      دانشكده رياضي و كامپيوتر) 2. باشد مي كامپيوتر خوانسار جهت دانشجويان خواهر اعم از روزانه و نوبت دوم، داراي خوابگاه دانشكده رياضي و) 1

 031-57770692: نمابر        57995301 و  302:كارشناسان آموزش تلفن تماس با              57770691: تلفن          . باشد مي
  www.narjesrafsanjan.ir  )ويژه خواهران(رفسنجان ـ  )س(كده علوم انساني حضرت نرجسدانش* 

  034-34356625-28: تلفن                    .االنبياء، بلوار واليت ميدان خاتم، رفسنجان: نشاني
    دانشكده كشاورزي شيروان* 

  .محور شيروان ـ بجنورد 10استان خراسان رضوي، شيروان، كيلومتر : نشاني
  www.ardakan.ac.ir  دانشگاه اردكان* 

وديعـه اوليـه اسـتفاده از    ) 4. محـدود اسـت  خوابگاه خـودگردان   ظرفيتبراي برادران ) 3 .تامين خواهد شد خواهران خوابگاه خودگردان براي) 2. باشد فاقد خوابگاه صندوق رفاه مي دانشگاهاين ) 1
  .باشد ريال مي 000/000/2 مبلغ خوابگاه

  www.ilam.ac.ir  ايالمدانشگاه * 
  . اساس امتياز، صورت خواهد گرفت خوابگاه به افراد متقاضي براري ذواگ) 2. باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي) 1

  www.ub.ac.ir  دانشگاه بجنورد* 
  94531-55111: كدپستي       .جاده اسفراين 4بجنورد، كيلومتر : نشاني) 2. گردد طبق مقررات دانشگاه خوابگاه واگذار مي به دانشجويان ورودي جديد براي مدت محدود )1

  058-32410700: نمابر         32201000: تلفن
  www.buqaen.ac.ir  دانشگاه بزرگمهر ـ قائنات* 

هاي ميهماني و انتقـالي در سـال اول تحصـيل مـورد بررسـي قـرار        درخواست )2 .باشد باشد و اولويت با دانشجويان دوره روزانه مي ميخوابگاه خودگردان به تعداد محدود در سطح شهر موجود ) 1
 056-32526530: نمابر           . تماس حاصل فرماييد 32521181جهت كسب اطالعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به نشاني زير مراجعه كنيد يا با شماره ) 3. گيرد نمي
  www.basu.ac.ir  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان* 

تويسركان، صنايع حسابداري رزن، فني  هاي مديريت و امكان انتقال از دانشكده) 2 .باشد مي امتيازات مكتسبه داوطلبانها با  هاي خوابگاه دانشجويي، اولويت واگذاري خوابگاه به دليل محدوديت) 1
  081-38381601-10 :تلفن        .روشن شهيد احمدي همدان، چهارباغ: نشاني) 3 .دانشگاه بوعلي سينا وجود ندارد غذايي بهار، فني و مهندسي كبودرآهنگ به

  www.birgand.ac.ir  دانشگاه بيرجند* 
دانشگاه ظرفيت اسـكان   هاي هاي ملكي و استيجاري پرديس براي اكثريت پذيرفته شدگان غيربومي دوره روزانه در تمامي مقاطع تحصيلي، در خوابگاه 96-97دانشگاه بيرجند در سال تحصيلي ) 1

همچنين دانشـكده  . شگاه انجام خواهد پذيرفتهاي خودگردان تحت نظارت دان هاي مذكور، تمهيدات الزم جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه بديهي است در صورت تكميل ظرفيت خوابگاه. دارد
   .بيرجنــد، بلــوار شــهيد آوينــي، انتهــاي بلــوار دانشــگاه: نشــاني) 2. هــاي خــودگردان امكــان پــذير خواهــد بــود اقمــاري فــردوس فاقــد خوابگــاه ملكــي بــوده و اســكان دانشــجويان در خوابگــاه

     056-32202102-32202301-2: تلفن                 97175-615: صندوق پستي
  www.tabrizu.ac.ir  دانشگاه تبريز* 

دانشـجويان روزانـه غيربـومي پـس از امتيازبنـدي      % 60هاي موجود، فقط بـه   اين دانشگاه با توجه به محدوديت) 2 .كند خوابگاه واگذار نمي) نوبت دوم(دانشجويان دوره شبانه  انشگاه تبريز بهد) 1
 آموزشـكده  )5 .پذيرفتـه شـدگان نـدارد    هيچگونه تعهدي در خصـوص تـأمين خوابگـاه    مهندسي مرند ،آموزشكده فني) 4. باشد تبريز داراي خوابگاه متأهلي نمي دانشگاه )3 .واگذار نمايدخوابگاه 

دختر و پسر  كليه دانشجويان هب دانشكده فني مهندسي ميانه) 6 .باشد رت خودگردان ميوابگاه دانشجويان دختر به صوخ كند و دانشجويان پسر خوابگاه واگذار نميه ب كشاورزي و منابع طبيعي اهر
   041-33340081-9 :تلفن           51666-16471 :كدپستي          .بهمن 29بلوار ، تبريز: نشاني) 7 .نمايد خوابگاه خودگردان واگذار مي

  www.torbath.ac.ir  دانشگاه تربت حيدريه* 
: نشـاني ) 2. به تعداد محدود براي برادران خوابگـاه خـودگردان وجـود دارد    وباشد  ميبه تعداد كافي ) با هزينه شخصي(اين دانشگاه براي خواهران دانشجو داراي خوابگاه بصورت خودگردان در ) 1

  051-52299601-52299632: نمابر       52299602-4: تلفن          . مشهد، بعد از پل هوايي عابر پيادهـ محور تربت حيدريه  7كيلومتر 
  www.tafreshu.ac.ir  دانشگاه تفرش* 

 روزانه درصد دانشجويان 80هاي اعالم شده از سوي صندوق رفاه به  سال بعد با توجه به معدل و اولويت سهبه دليل محدوديت فضاي خوابگاهي در سال اول بر اساس نمره قبولي كنكور و در ) 1
  086-36227430: تلفن     . انتهاي بلوار پاسداران شهرك امام، تفرش،: نشاني) 3. باشند فاقد خوابگاه در دانشگاه مي )شبانه( نوبت دومدوره پذيرفته شدگان ) 2 .خوابگاه تعلق خواهد گرفت

  www.jahrom.ac.ir  دانشگاه جهرم* 
  071-54372254: نمابر      54372252: تلفن     .شهيد استاد مطهري، ميدان خليج فارسجهرم، بلوار : نشاني) 2. باشد خودگردان ميي امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه بصورت  ارائه) 1



 ها شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه/ها پيوست                                                                                               فصل سوم

 فصل سوم 42 صفحه ها دانشگاه اختصاصي شرايط و ضوابط/ها پيوست
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.ujiroft.ac.ir  دانشگاه جيرفت* 

  034-43347065: نمابر     43347061-3: تلفن       364: پستيصندوق . جاده بندرعباس 8كيلومتر  ،جيرفت: نشاني) 2. گيرد به دانشجويان براساس الويت خوابگاه تعلق مي) 1
  www.pgu.ac.ir  دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر* 

در دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي به كليه دانشجويان، در دانشكده فني و مهندسي جـم بـه   ) 2. دانشگاه تمامي تالش خود را جهت اعطا خوابگاه به دانشجويان ورودي جديد خواهد كرداين ) 1
 .هـاي خـودگردان اسـتفاده نماينـد     تواننـد از خوابگـاه   ساير دانشجويان نيز در صورت تمايل مي) 3. هفتاد درصد دانشجويان و در شهر بوشهر به پنجاه درصد دانشجويان خوابگاه تعلق خواهد گرفت

  077-33446511: نمابر         31222014: تلفن   .بلوار شهيد ماهيني، دواس ،بوشهر: نشاني) 5 .دنمراجعه نماي فوق دانشگاه به نشاني وبگاهجهت كسب اطالعات بيشتر به داوطلبان ) 4
  www.du.ac.ir  دانشگاه دامغان* 

دامغـان، ميـدان دانشـگاه،    : نشـاني ) 3 .نظر دانشگاه اسكان داده خواهند شد هاي خودگردان زير دانشجويان شبانه نيز در خوابگاه )2 .نيمسال خوابگاه تعلق خواهد گرفت 4به دانشجويان روزانه ) 1
 023-35220087: نمابر        35220251-35220087: تلفن          3671641167: كدپستي

  www.cmu.ac.ir  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار* 
چابهار، بلوار : نشاني) 5 .خوابگاه خواهران در محوطه دانشگاه قرار دارد) 3. باشد هاي مربوط مي ها بر اساس تعرفه هزينه خوابگاه )2 .گيرد در اين دانشگاه به كليه پذيرفته شدگان خوابگاه تعلق مي) 1

     054-35320020-24: تلفن        99717-56499: كدپستي           .دانشگاه
  www.zabol.ac.ir  دانشگاه زابل *

دانشـگاه، خوابگـاه    ، در حـد امكانـات  )نوبـت دوم (به كليه پذيرفتـه شـدگان دختـر دوره شـبانه     ) 2. يافت االمكان در خوابگاه سكونت خواهند كليه پذيرفته شدگان دختر و پسر دوره روزانه حتي )1
به پذيرفتـه شـدگان پـرديس     )3. شود هاي دانشجويي، خوابگاه استيجاري اختصاص داده مي صورت وجود ظرفيت خالي در خوابگاه در شود و به پذيرفته شدگان پسر دوره شبانه استيجاري داده مي

    054-31232032: نمابر         31232030: تلفن       .پرديس جديد دانشگاه ،جاده بنجار 2كيلومتر ،زابل: نشاني) 4. گيرد تعلق نمي) خوابگاه، وام و تغذيه( گونه امكانات رفاهي دانشگاهي هيچ
  www.znu.ac.ir  دانشگاه زنجان* 

هاي دولتي رايگان اسـتفاده   از خوابگاه 95-96خود باشند در سال اول تحصيلي ) ها در كشور و بدون احتساب سهميه( در رشته امتحاني  درصد اول ورودي 5اي كه جزء  دانشجويان پذيرفته شده) 1
هـاي دولتـي، امكـان تخصـيص خوابگـاه بـراي        با توجه به محدوديت اين دانشگاه در واگـذاري خوابگـاه   )2. باقيمانده سنوات مجاز تحصيل با تعرفه دولتي اسكان خواهند يافتخواهند نمود و در 

كارشناسـي و  (بـراي دانشـجويان دختـر     )ب .)كارشناسي و كارداني به ترتيب از ترم پنجم و سـوم (براي دانشجويان پسر از نيمه دوم دوران تحصيل  )الف: باشد دانشجويان روزانه به شرح ذيل مي
در حـد امكانـات   (هاي خودگردان خصوصـي   ر خوابگاهتوانند د هاي اول و دوم صرفاً مي دانشجويان پسر در نيمه اول دوران تحصيل و دانشجويان دختر در ترم) كارداني به ترتيب از ترم سوم و دوم

اين دسته از دانشـجويان در صـورت تمايـل    . را ندارد) شبانه(ها به دانشجويان نوبت دوم  دانشگاه زنجان هيچ تعهدي نسبت به تأمين و تخصيص خوابگاه )3. با هزينه شخصي اسكان يابند) موجود
هـاي   خوابگـاه  يبهـا  جهت كسب اطالعات بيشتر و همچنين ميزان اجـاره  )4 .هاي خودگردان بخش خصوصي با هزينه شخصي استفاده نمايند گاهتوانند در كل مدت زمان تحصيل خود از خواب مي

  .باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي )5. مراجعه نمائيد  /1512http://www.znu.ac.ir/stu_vp :خودگردان خصوصي به نشاني
  www.kazerunsfu.ac.ir  فارسي ـ كازروندانشگاه سلمان * 

كـازرون،  : نشـاني ) 3 .مراجعـه شـود  به نشاني فوق دانشگاه گاه براي اطالع بيشتر از شرايط عمومي و رفاهي دانشگاه به وب) 2. در اين دانشگاه امكان فراهم سازي خوابگاه خودگردان وجود دارد) 1
  071-42229080: نمابر           42226051-2 :تلفن              .چهارراه ارشاد، ابتداي خيابان طالقاني

  www.semnan.ac.ir  دانشگاه سمنان* 
 دانشجوياني كه رتبه اول در هر كد رشته تحصـيلي را احـراز نماينـد، در سـال     )2. كند به امكانات، صرفا به دانشجويان روزانه در اولين سال تحصيلي خوابگاه واگذار مي دانشگاه سمنان با توجه) 1

علوم تربيتي و دانشكده  شناسي و محل تحصيل و خوابگاه دانشكده روان )4. شبانه و پرديس خودگردان معذور است دانشگاه از ارائه خوابگاه به دانشجويان )3. كنند تحصيلي بعد خوابگاه دريافت مي
اين دانشگاه واقع در شهميرزاد و در فاصـله   محل تحصيل و خوابگاه آموزشكده دامپزشكي )5. باشد كيلومتري از شهرستان سمنان مي 20شهر و در فاصله  اين دانشگاه واقع در مهدي منابع طبيعي

  023-33654324-6 :تلفن مديريت امور آموزشي                    . باشد كيلومتري از شهرستان سمنان مي 24
  www.sjau.ac.ir  الدين اسدآبادي ـ اسدآباد دانشگاه سيدجمال* 

  081-33137450: تلفن.   )ره(الدين اسدآبادي، ابتداي خيابان امام خميني  همدان، اسدآباد، ميدان سيدجمال: نشاني) 2 .باشد هاي دانشگاه بصورت خودگردان و تحت نظارت دانشگاه مي خوابگاه) 1
  www.azaruniv.edu  مدني آذربايجان ـ تبريزدانشگاه شهيد * 

نقـل و  ) 4 .فاقد خوابگاه متاهلي استدانشگاه ) 3. به پذيرفته شدگان حائز شرايط، خوابگاه واگذار خواهد كرددانشگاه  )2. باشد جاده تبريز ـ مراغه مي  35كيلومتر در نشاني محل اصلي دانشگاه، ) 1
ها مطابق ضوابط و قوانين مربوطه بررسي  بديهي است درخواست نقل و انتقال به ساير دانشگاه. هاي تبريز ممنوع است به هر يك از دانشگاه) مهمان، انتقال دائم و تغيير رشته(انتقاالت دانشجويي 

  .مراجعه نمايندبه نشاني فوق يط پذيرش دانشجو در اين دانشگاه، به پايگاه اينترنتي دانشگاه داوطلبان قبل از انتخاب رشته براي اطالع از ساير ضوابط و شرا )5. خواهد شد
  041-34327500 :تلفن          53714-161 :صندوق پستي          5375171379 :كدپستي

  www.shirazu.ac.ir  دانشگاه شيراز* 
اولويت  )2 .شود نفر دانشجوي پسر در خوابگاه دولتي ظرفيت دارد كه بر اساس اولويت واگذار مي 200نفر دانشجوي دختر و  200با توجه به محدوديت خوابگاهي، دانشگاه حداكثر براي پذيرش  )1

 .شـود  كيلـومتري در صـورت وجـود ظرفيـت، خوابگـاه واگـذار مـي        100اطـراف شـيراز تـا شـعاع      به دانشجويان روزانه ساكن )3. باشد دانشجويان ميراساس امتيازات مكتسبه واگذاري خوابگاه، ب
) 6 .ماييـد نمراجعـه  فـوق   دانشگاه شيراز به نشـاني وبگاه در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر در مورد خوابگاه به  )5. گونه تعهدي نسبت به ارائه امكانات خوابگاه متأهلي ندارد دانشگاه هيچ )4
   071-31136: نمابر      6286420: تلفن       71345-1585: صندوق پستي   71946-84334: كدپستي  .بلوار جام جم، جنب صدا و سيما، ساختمان مديريت دانشگاه شيرازشيراز، : انينش
دانشـكده  . فسا قرار دارد ـ  كيلومتري جاده قديم داراب 7كشاورزي و منابع طبيعي داراب در كيلومتري شهر شيراز و دانشكده  270شهرستان داراب در : دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب )7

   071-53546476: نمابر     36139841و  36139907تلفن     7481196711كدپستي     . باشد كشاورزي و منابع طبيعي داراب داراي خوابگاه دانشجويي مي
    http://shirazu.ac.ir/darab: عي دارابسايت دانشكده كشاورزي و منابع طبينشاني 

  .باشد هاي حضوري مي ها مانند شرايط عمومي دوره شرايط عمومي پذيرش در اين دوره :عمومي شرايط )الف :هاي مجازي شرايط مربوط به دوره
نام معادل يك سوم ظرفيت  هاي مجازي، با استفاده از سيستم نوين آموزش الكترونيكي، تشكيل هر دوره منوط به حداقل ثبت هاي زياد برگزاري دوره با توجه به هزينه )1 :شرايط اختصاصي) ب

طبـق نظـام نامـه     )3. در اختيار دانشجويان قرار داده نخواهد شد...  يي وبا توجه به نوع سيستم آموزش هيچگونه امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه، سلف سرويس، وام دانشجو )2. باشد هر دوره مي
هاي صـوتي   و فايل) sess(دانشگاه شيراز  هاي الكترونيكي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش به روش الكترونيكي بر مبناي ارائه فايل موجود در سيستم اتوماسيون آموزشي آموزش

هزينـه  : تـذكر  .شود برگزار ميامتحانات در اواسط هر نيمسال تحصيلي و در پايان آن به صورت حضوري  )4. باشد هاي مجازي مي تواي دروس و سپس برگزاري كالسفلش موجود در قسمت مح
جهـت اطالعـات    )5 .توسط دانشكده مشخص و اعالم خواهـد شـد   مزبورمراكز امتحاني تعيين و هزينه باشد كه در ابتداي سال تحصيلي  برگزاري امتحانات در مراكز امتحاني بر عهده دانشجو مي

، سـاختمان جنـب   جمهـوري اسـالمي  شيراز، بلـوار   :هاي الكترونيكي دانشگاه شيراز نشاني دانشكده آموزش) 6. مراجعه نماييد www.vus.ir :به نشاني بيشتر و ميزان شهريه به سايت دانشكده
      071-36460515: نمابر             36460128: تلفن    71345-3139: صندوق پستي     71946-84389: كدپستي  .طبقه اول ،مديريت دانشگاه شيراز

  www.birjandut.ac.ir  دانشگاه صنعتي بيرجند* 
باشـد و دانشـگاه تعهـدي نسـبت بـه واگـذاري        دانشجويان روزانه محدود مي ارائه خوابگاه دولتي به )2. ندارد) شبانه(واگذاري خوابگاه دولتي به دانشجويان نوبت دوم  دانشگاه تعهدي نسبت به) 1

براي هيچ  امكان تأمين خوابگاه متأهلي )4. باشد روزانه و نوبت دوم پسر و دختر، فراهم مي هاي غيردولتي براي كليه دانشجويان امكان استفاده از خوابگاه )3. در تمام سنوات را ندارد خوابگاه دولتي
  056-32252098: نمابر           32391000 :تلفن          .بلوار صنعت و معدن ،ابن حسام ميدان ،بيرجند: نشاني )5 .جويان متأهل وجود ندارديك از دانش

  www.bkatu.ac.ir  االنبياء ـ بهبهان دانشگاه صنعتي خاتم* 
شجويان اين دانشگاه به دليل كمبود امكانات خوابگاهي امكان اسكان تمامي دانشجويان دوره روزانه را ندارد و واگذاري فضاي محدود موجود به دان) 2 .باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي مي) 1

بـه  ) 4 .نـدارد ) شـبانه ( بـراي دانشـجويان نوبـت دوم   اين دانشگاه هيچ تعهدي در قبال تـامين خوابگـاه دانشـجويي    ) 3. باشد روزانه صرفاً بر اساس اولويت بندي ارائه شده توسط صندوق رفاه مي
  .زيدوناستان خوزستان، شهرستان بهبهان، ابتداي جاده : نشاني) 5 .گردد كيلومتري از مركز شهرستان بهبهان خوابگاه واگذار نمي 50تا شعاع ) روزانه و شبانه( دانشجويان بومي

     061-52721191-52721230: تلفن        63615-151: صندوق پستي       63616-11111: كدپستي
  www.sut.ac.ir  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز* 
با توجه به محدوديت خوابگاه، به دانشـجويان نوبـت دوم    )2. دانشگاه هيچگونه تعهدي براي اياب و ذهاب خارج از مسير دانشگاه صنعتي سهند تا شهر جديد سهند ندارد )1 :شرايط عمومي) الف

  .به هيچ عنوان خوابگاه تعلق نخواهد گرفت و براي دانشجويان دوره روزانه، خوابگاه به صورت محدود تعلق خواهد گرفت) شبانه(
توانايي پرداخت شهريه تحصيلي مطابق مصـوبه هيـأت    )2دسترسي به اينترنت پرسرعت  آشنايي كامل با كاربري رايانه و اينترنت و امكان )1 :هاي مجازي شرايط و ضوابط اختصاصي دوره) ب

نام بـه هـيچ وجـه قابـل      وجوه پرداختي پس از ثبت )4. گردد ارائه مي) LMS(اي سامانه مديريت آموزشي  آموزش الكترونيكي بصورت اينترنتي در محيط چند رسانه )3 .امنا در ابتداي هر نيمسال
داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر و آگاهي از قوانين و مقررات آموزشي  )6. گيرد به دانشجويان دوره مجازي تعلق نمي...  امكانات رفاهي شامل خوابگاه، وام تحصيلي و )5. هد بوداسترداد نخوا

  .تماس حاصل نمايند 041-34249611 :مراجعه و يا با شماره تلفن www.vu-sahand.ir: هاي الكترونيكي دانشگاه صنعتي سهند به نشاني توانند به سايت اينترنتي دانشكده آموزش مي
  041-33443849: نمابر       33443801-9: تلفن         .شهر جديد سهند ،تبريز: نشاني) 7



 ها شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه/ها پيوست                                                                                               فصل سوم

 فصل سوم 43 صفحه ها دانشگاه اختصاصي شرايط و ضوابط/ها پيوست
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.sirjantech.ac.ir  دانشگاه صنعتي سيرجان* 

  .ابتداي جاده بافت ،سيرجان: نشاني) 2 .دنگرد معرفي مي) خصوصي(هاي خودگردان  به خوابگاه ياندانشجو ،صورت تقاضااين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال خوابگاه نداشته و در ) 1
  034-42336900: نمابر           42336901: تلفن     7813733385: كدپستي 

  www.shahroodut.ac.ir  شاهرودصنعتي دانشگاه * 
    023-32392204-9: تلفن           3619995161: كدپستي             .شاهرود، بلوار دانشگاه: نشاني) 2 .گيرد به كليه پذيرفته شدگان خوابگاه تعلق مي )1

  www.sharif.ac.ir  دانشگاه صنعتي شريف ـ تهران* 
متقاضيان حائز شرايط  )2 .هاي توابع استان تهران و استان البرز امكان پذير است دانشجويان پرديس خودگردان و ساكنين شهرستانتامين خوابگاه براي دانشجويان روزانه غيربومي به استثناي  )1

  .زارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايندها بايستي در بدو ورود نسبت به پرداخت وديعه اقدام نمايند و اجاره بهاي هر ترم را قبل از شروع ترم به صندوق رفاه دانشجويان و استفاده از خوابگاه
براي پذيرفته شدگان از طريق آزمون سراسري كه ) 2 .شد  خواهد ءعطاادانشگاه صنعتي شريف كيش المللي  آموختگان اين پرديس، دانشنامه رسمي پرديس بين به دانش) 1 :شرايط پرديس كيش

اطالعات مربوط بـه مبـالغ شـهريه    ) 3 .تخفيف در شهريه كل مصوب هيات امناي دانشگاه صنعتي شريف در نظر گرفته خواهد شد% 30ند چهار سال مقطع دبيرستان خود را در كيش گذرانده باش
هـاي   هزينـه  :شاملمبلغ شهريه ) 4 .باشد در دسترس عالقمندان مي www.kish.ac.irيا  www.kish.sharif.edu :در پايگاه اينترنتي 96-97سال تحصيلي  هاي مختلف در براي رشته

حتي اگـر دانشـجو در مرخصـي     ،نيمسال تحصيلي الزامي است پرداخت شهريه ثابت در هر. شود آموزش زبان نمي صورت نياز هاي دانشجويي و در مسكن، اياب و ذهاب، تغذيه، كتاب، ساير هزينه
مراحل تحصيل و به هر دليل، وجه دريافتي از دانشجو بابـت شـهريه، بـه وي     اج دانشجو از دوره در هر يك ازصورت انصراف يا اخر در) 5. نام كرده باشد تحصيلي باشد و در واحدهاي جبراني ثبت

پـذير   نامكـا  تهـران  الملل دانشگاه صنعتي شـريف در  الملل دانشگاه در جزيره كيش تحت هيچ شرايطي به پرديس بين پرديس بين انتقال يا مهمان شدن پذيرفته شدگان در )6 .مسترد نخواهد شد
  021-66165041 :تلفن           .نيست

  www.qiet.ac.ir  قوچان صنعتيدانشگاه * 
 ـ  انچـ جاده قو 5 خراسان رضوي، قوچان، كيلومتراستان : نشاني) 2 .شوند معرفي مي هاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه خوابگاه ملكي بوده و دانشجويان محترم به خوابگاه دانشگاه فاقداين  )1

  051-47343001 :دبيرخانه نمابر         470172616-5-4-3-2: تلفن        67335-94771: كدپستي.        مشهد
  www.ramin.ac.ir  اهواز مالثاني دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ* 

سرويس اياب و ذهاب مجهـز بـه    )3. دانشگاه داراي سالن غذاخوري مجهز و نوساز است )2. گيرد رفاهي تعلق ميبه كليه دانشجويان دختر و پسر دوره روزانه خوابگاه مجهز به تجهيزات كامل ) 1
  .باشد كولر در فواصل زماني مشخص به مقصد شهر اهواز داير مي

  www.sanru.ac.ir  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري* 
به دانشجويان نوبت دوم متناسب با اعتباري كه صندوق رفاه دانشجويان ) 2. ها به دانشجويان پذيرفته شده ندارد خوابگاه در تمام مقاطع و كليه دورهاين دانشگاه هيچ تعهدي نسبت به واگذاري ) 1

  011-33687715: نمابر        33687574-6: تلفن    578: صندوق پستي .         جاده دريا 9ساري، كيلومتر : نشاني )3. شود دهد وام شهريه پرداخت مي به دانشگاه تخصيص مي
  www.gau.ac.ir  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان* 

به نفرات برتر آزمون كه اين دانشگاه را بـراي ادامـه    )2. گيرد باشد و به كليه پذيرفته شدگان تعلق مي ذهاب مي دانشگاه داراي خوابگاه و ساير امكانات رفاهي نظير تغذيه و سرويس اياب واين  )1
گرگـان،  : نشـاني  )4 .مراجعه نماييد فوق جهت كسب اطالعات بيشتر به وبسايت دانشگاه به نشاني )3 .يسه اعطا خواهد شدئهايي مطابق مصوبات هيات ر جوايز و مشوق ،كنند تحصيل انتخاب مي

  017-32251703: نمابر                32251701-4: تلفن            .ميدان بسيج
  www.kmsu.ac.ir  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر* 

   64199-43175: كدپستي).    ع(بن ابيطالب خرمشهر، بلوار علي: نشاني) 2. اين دانشگاه، با توجه به محدوديت فضاي خوابگاهي، تعهدي براي واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد) 1
  0632-4230551: نمابر            4233321: تلفن            669: صندوق پستي

  www.fgusemnan.ac.ir  )ويژه خواهران(دانشگاه فرزانگان ـ سمنان * 
 ولي  ،گيرد به هيچ صورت خوابگاه تعلق نمي) شبانه( نوبت دومبه دانشجويان دوره ) 2. شود خوابگاه اختصاص داده مي) نيمسال تحصيلي 2(سال  1دوره روزانه حداكثر  96به دانشجويان ورودي ) 1

  .هاي خصوصي سطح شهر با هدايت دانشگاه استفاده نمايند توانند از پانسيون پذيرفته شدگان دوره شبانه مي
  www.fasaihe.ac.ir  دانشگاه فسا* 

  .فسا، بلوار معلم: نشاني) 2. شوند محدود ارائه ميهاي دانشجويي به صورت خودگردان و به تعداد  در اين دانشگاه خوابگاه) 1
  www.kub.ac.ir  )ويژه خواهران(دانشگاه كوثر ـ بجنورد * 

داراي سـلف سـرويس و    )3 .هاي ضروري، موارد خاص و وام بنياد علـوي  هاي مسكن، ازدواج، تغذيه، حج، وام اعطاي وام )2 .تحت نظارت دانشگاه) نيمه خصوصي ـ  نيمه دولتي( داراي خوابگاه )1
 17چهـارراه  اسـتان خراسـان شـمالي، بجنـورد،     : نشـاني ) 5 .اي داراي كتابخانه، سالن مطالعه، تجهيزات و امكانات كارگاهي، آزمايشگاهي و رايانه )4 .بوفه، انتشارات تكثير، نمازخانه، مشاور مستقر

  058-32427408: نمابر            32262861-2 :تلفن                94156-15458: كدپستي           .      شهريور شمالي، كوچه شهيد نوريان 17خيابان شهريور، 
  www.gonbad.ac.ir  دانشگاه گنبدكاووس* 

اسـتان گلسـتان،   : نشـاني  )3. باشـد  خـودگردان مـي  داراي خوابگاه بـه صـورت   ) خواهران ويژه(دانشكده علوم انساني آزادشهر  )2. باشد فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي دانشگاه گنبدكاووس) 1
  017-33268882: نمابر   017-33268883: تلفن ثابت        . گنبدكاووس، خيابان شهيد فالحي، انتهاي بلوار بصيرت

  www.lu.ac.ir  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم* 
دانشجويان  خدمات سلف سرويس براي) 2. نمايد بصورت خودگردان وغيردولتي واگذار مي براي دانشجويان پسر خوابگاه دانشجويان روزانه و شبانه خواهران خوابگاه دولتي و اين دانشگاه جهت) 1

    .گردد دانشجويان كل كشور ارائه مي براساس قوانين صندوق رفاه
   066-32228751-6 :تلفن .خودروروبروي ايران  ،بلوار خليج فارس ،انديمشك ـ جاده پلدختر 2كيلومتر : مركز اقماري پلدختر نشاني) 3
   066-32641001-5 :تلفن       .جاده تنگ قلعه 5كيلومتر ،انتهاي خيابان بوعلي: مركز اقماري كوهدشت نشاني) 4
   http://du.lu.ac.ir :پايگاه اينترنتي    066-32732399-32721725 :تلفن                        .نبش خيابان شهرداري ،خيابان مدرسنورآباد،  :مركز اقماري نورآباد نشاني) 5
   www.aleshtar.ac.ir: پايگاه اينترنتي                 066-32530590-1 :تلفن         .انتهاي بلوار شهيد مطهري ،ميدان واليت: مركز اقماري الشتر نشاني) 6
  066-33120104 :نمابر            33120097-33120106 :لفنت             .تهران ـ آباد جاده خرم 5آباد، كيلومتر  خرم: نشاني سازمان مركزي دانشگاه) 7

  www.uma.ac.ir  دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل* 
نيمسال اول  چهار :خواهران. خودگردانصورت امكان خوابگاه  هاي بعد در خوابگاه دولتي و براي ترم دونيمسال تحصيلي :برادران )شهر اردبيل هاي موجود در دانشكده) 1: وضعيت واگذاري خوابگاه

دوره روزانه خوابگاه دولتي واگذار خواهـد   فقط براي دانشجويان خواهر :دانشكده فناوري نوين شهرستان نمين) 2. خوابگاه خودگردان هاي بعد در صورت امكان تحصيلي خوابگاه دولتي و براي ترم
فاقد  :دانشكده كشاورزي مشگين شهر )4 .شود دانشجويان برادر خوابگاه خودگردان واگذار مي يان خواهر دوره روزانه خوابگاه دولتي و برايبراي دانشجو: دانشكده كشاورزي شهرستان مغان) 3. شد

  045-33512081-90 :تلفن     .خيابان دانشگاه اردبيل، انتهاي: نشاني) 5 .در صورت امكان، بخشي از هزينه خوابگاه پرداخت خواهد شد باشد خوابگاهي مي امكانات
  www.mhec.ac.ir  دانشگاه مراغه* 

مراغه، : نشاني) 3 جهت كسب اطالعات بيشتر به وب سايت دانشگاه مراغه مراجعه فرماييد) 2. مهيا خواهد شدبراي متقاضيان رساند در صورت امكان خوابگاه خودگردان  به اطالع داوطلبان مي) 1
  041-37276068-37273068: تلفن             55181-83111: كدپستي        55136-553: صندوق پستي        . بزرگراه اميركبير، ميدان مادر، خيابان دانشگاه

  www.malayeru.ac.ir  دانشگاه مالير* 
  081-33339841: تلفن        65719-95863: كدپستي  . جاده اراك 4ير، كيلومتر مال: نشاني) 3 .نماييددانشگاه مراجعه پايگاه اينترنتي جهت كسب اطالعات بيشتر به ) 1

  www.neyshabur.ac.ir  دانشگاه نيشابور* 
ورودي جديد اختصـاص   با ظرفيت محدود كه فعال به دانشجويان دختر(خوابگاه خودگردان داخل دانشگاه دانشجويان پذيرفته شده در صورت تمايل، به  فاقد خوابگاه دولتي است واين دانشگاه ) 1

،   بلـوار اديـب  انتهـاي  ، انتهاي بلوار جانبـازان ، نيشابور، خراسان رضوي :نشاني )2 .شوند هاي غيردولتي قراردارند معرفي مي خوابگاه هاي غيردولتي كه تحت نظارت شوراي نظارت بر يا خوابگاه )دارد
  051-42629001 :نمابر       43305000 :تلفن
  www.tabrizau.ac.ir  دانشگاه هنر اسالمي ـ تبريز* 

   35297521و  35419975 :تلفـن      51335/4567: صـندوق پسـتي     5164736931: كدپسـتي    .ميـدان حكـيم نظـامي    ،خيابـان آزادي  ،تبريز: نشاني )2. باشد مي دانشگاه فاقد خوابگاهاين ) 1
  041-35412140 :نمابر
  www.yu.ac.ir  دانشگاه ياسوج* 

  .ارتشياسوج، خيابان : نشاني) 2. دهد دانشگاه به كليه دانشجويان ورودي جديد، خوابگاه اختصاص مي) 1



 ها شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه/ها پيوست                                                                                               فصل سوم

 فصل سوم 44 صفحه ها دانشگاه اختصاصي شرايط و ضوابط/ها پيوست
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.yazd.ac.ir  دانشگاه يزد* 

هاي  كليه خوابگاه) 3 .دانشگاه يزد خوابگاه متأهلين ندارد) 2. يابد صورت وجود ظرفيت، خوابگاه تخصيص مي گيرد و به دانشجويان شبانه در كليه دانشجويان روزانه غيربومي خوابگاه تعلق مي به) 1
  .صفائيه، بلوار دانشگاه، چهارراه پژوهش ،يزد: نشاني) 8 .باشد خواهران نيز در سايت اصلي دانشگاه داير مي يك خوابگاه خودگردان) 4. خواهران داخل سايت اصلي دانشگاه است

  035-38212793: نمابر       31232222: تلفن
  www.zarandhec.ac.ir  مجتمع آموزش عالي زرند* 

  034-31422040: نمابر             31422022 :تلفن          7761156311 :كدپستي .        جاده سرباغ 4 كرمان، زرند، كيلومتراستان : نشاني
  www.saravan.ac.ir  مجتمع آموزش عالي سراوان* 

   054-37630098 :نمابر    37630098 :تلفن      9951634145 :كدپستي      .استان سيستان و بلوچستان، شهرستان سراوان، بلوار پاسداران، جنب فرمانداري: نشاني
  www.nahgu.ac.ir  )ويژه خواهران(مجتمع آموزش عالي فاطميه ـ نهاوند * 

 081-33493008: نمابر        33493004: تلفن      .كمربندي بروجرد 3كيلومتر  نهاوند،: نشاني) 2. باشد ميداراي خوابگاه خودگردان اين مجتمع ) 1
  www.esfarayen.ac.ir  مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين* 

  058-37266539: نمابر    37266707 :تلفن    98185-96619 :كدپستي. نبش ميدان مادر اسفراين، بلوار آزادگان، خراسان شمالي،: نشاني )2 .باشد وابگاه خودگردان ميخمجتمع داراي ) 1
  www.gonabad.ac.ir  مجتمع آموزش عالي گناباد* 

داوطلبان جهـت كسـب اطالعـات    ) 2. گرفته شده است دانشجويان خوابگاه خودگردان با اخذ شهريه در نظرولي براي كليه . باشد دولتي مي مجتمع آموزش عالي گناباد فاقد خوابگاه دانشجويي )1
      .گناباد، انتهاي خيابان غفاري، مجتمع آموزش عالي گناباد: نشاني) 3. شرايط و امكانات رفاهي و آموزشي به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند بيشتر در خصوص

  051-57252969 :نمابر           57229802 -  57229702-57229701 : تلفن
  www.estahbanihe.ac.ir  مركز آموزش عالي استهبان* 

با قيمـت و امكانـات   ( خصوصيهايي كه به صورت خودگردان، توسط بخش  خوابگاه) 2. هاي دولتي براي دانشجويان ندارد مركز آموزش عالي استهبان هيچ گونه تعهدي در قبالِ تامين خوابگاه) 1
       74519-44655: كدپستي    .بشارآجنب  م،ئقا بلوار استهبان،: نشاني) 3. شوند، براي دانشجويان پيش بيني شده است و تحت نظارت مستقيم امور دانشجويي مركز اداره مي) مناسب
  071-53234502: نمابر           53234501 :تلفن
  www.eghlid.ac.ir  اقليدمركز آموزش عالي * 

  07144534056:نمابر 07144534470-07144534056:ميدان سالمت تلفن ،)ره(خيابان شهيد مصطفي خميني، شهرستان اقليد: نشاني) 3 باشد مي داراي خوابگاه خودگرداناين مركز ) 1
  www.shahreza.ac.ir  مركز آموزش عالي شهرضا* 

الويـت اسـتفاده از آنهـا بـا      شـوند و  باشد كه به صورت مستقيم زير نظر مركز اداره مـي  خودگردان ويژه پسران مي هاي اين مركز آموزش عالي داراي خوابگاه )2. باشد ميفاقد خوابگاه خواهران ) 1
  71نبش فرعي  ،بلوار امام خميني ،شهرضا: نشاني) 4. مراجعه فرماييد فوق به نشانيكسب اطالعات بيشتر به پايگاه اينترنتي دانشگاه  جهت) 3. دانشجويان دوره روزانه و جديدالورود خواهد بود

  031-53245010 :نمابر   53238380: تلفن
  www.ihekashmar.ac.ir  مركز آموزش عالي كاشمر* 

هـا و بـالعكس    سرويس رايگـان از دانشـگاه بـه محـل خوابگـاه     داراي جهت رفاه حال دانشجويان،  )2. باشد زير نظر دانشگاه مي) با شهريه مناسب( داراي خوابگاه خودگردان يمركز آموزشاين  )1
  .كاشمر، بلوار سيد مرتضي: نشاني) 4. باشد هاي مصوب صندوق رفاه وزارت علوم مي سرويس دانشجويي با قيمت دانشگاه داراي سلف )3. باشد مي
  051-55236126:  رنماب      55258801: تلفن
  www.mahallat.ac.ir  )ويژه برادران(مركز آموزش عالي محالت * 

  086-43242414: نمابر       43242411 :تلفن          .محالت، كيلومتر يك جاده خمين: نشاني) 2. باشد خودگردان با ظرفيت محدود مي اين مركز داراي خوابگاه) 1
  www.ikvu.ac.ir  ـ قم) ره(آموزشي و پژوهشي امام خميني مؤسسه* 

هـاي آمـوزش    دوره) 2 .در مقطع كارشناسي اين موسسه به صورت مجازي و نيمه حضوري امكان پذير است) پذيرش از طريق آزمون سراسري(شدگان غيرطلبه  در حال حاضر تحصيل پذيرفته) 1
منـد   هـاي آموزشـي نيـز بهـره     از كتب، جـزوات و بسـته  ) كالس آنالين و آفالين(مندي از امكانات آموزش مجازي  هاي الكترونيكي است كه دانشجو ضمن بهره مجازي بر پايه استفاده از آموزش

در ضمن براي دانشجو امكان . افزار خط سير آموزشي است هاي قبل و نرم تدريس ترم CDهاي آموزشي شامل  تههاي آموزش نيمه حضوري بر پايه استفاده از كتب، جزوات و بس دوره) 3. گردد مي
 ي رفـع اشـكال  هـا  هاي وزارت علوم نسبت به برگزاري كالس ها و دستورالعمل نامه مؤسسه با توجه به آيين) 4. نيز فراهم است) كالس آنالين و آفالين(مندي از امكانات آموزش الكترونيكي  بهره

شود و امكانات خوابگاهي در صـورت درخواسـت و    به صورت حضوري برگزار مي) مجازي و نيمه حضوري(امتحانات پايان نيمسال ) 5. كند اقدام ميهزينه  بصورت متمركز در شهر قم و با دريافت
هـاي   كليه محيطبراي بانوان و شئون اسالمي و پوشش مناسب براي آقايان در ) چادر(رعايت كامل حجاب برتر ) 6. ها توسط دانشجو، فقط در شهر مقدس قم فراهم است پرداخت بخشي از هزينه

بـا رعايـت    شـده   دانشجويان پسـر پذيرفتـه  ) 8. باشند شدگان ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي وزارت علوم و موسسه مي پذيرفته) 7. آموزشي و اداري مؤسسه الزامي است
هاي مجازي و نيمه حضوري به ميزان كمتر از حداقل مقدار شهريه مراكـز مشـابه اخـذ     شهريه ثابت و متغير بر اساس ضوابط دوره) 9 .شوند مند مي مقررات وظيفه عمومي از معافيت تحصيلي بهره

. شود و حداكثر نرخ افزايش ساالنه، متناسب با افزايش شهريه مراكز آموزش عالي مشابه خواهد بود يين ميشهريه ثابت و متغير به صورت ساالنه و با تصويب هيأت رئيسه مؤسسه تع) 10. گردد مي
) 12. نامـه داخلـي دانشـگاه اسـت     ميزان و چگونگي اعمال تخفيف شـهريه مطـابق آيـين   . دانشجويان در صورت دارا بودن شرايط مندرج در جدول ذيل از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود) 11

داوطلبان جهت كسب اطالعات ) 13. گردد ها توسط نهادها يا مؤسسات حمايتي پرداخت نمي درصد براي آن دسته از دانشجوياني است كه شهريه آن 50هاي موجود در جدول ذيل تا سقف  تخفيف
  .تماس حاصل نمايند 152داخلي  025-32908193-5 :هاي مراجعه و يا با شماره تلفنفوق  به نشاني وبگاه مؤسسهتوانند به  بيشتر مي

  ـ قم) ره(جدول ميزان تخفيف شهريه در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
  توضيح  مورد  شرح وضعيت رديف

  دانشجويان ممتاز علمي  1
انشجويان ، د %50دانشجويان رتبه اول هر رشته 

   %30 دانشجويان رتبه سومو  %40رتبه دوم 
  متغيرتخفيف از شهريه ثابت و 

  واحد درسي در آن ترم و 15انتخاب حداقل 
  در همه دروس و 12كسب حداقل نمره 

  18ميانگين نمرات باالي 
و امور خيريه و  از سازمان اوقافمعتبر با ارائه گواهي   تخفيف از شهريه ثابت% 50تا % 10از   البالغه ، حافظ قرآن كريم و حافظان نهجقرآن كريمدانشجويان قاري   2

  يا ساير مراجع ذيصالح

  از شهريه ثابت و متغير تخفيف %50  هاي علميه حوزهطالب ممتاز   3
از حوزه در هر ترم  17با ارائه گواهي احراز معدل 

از دروس دانشگاه و  18علميه مربوطه و معدل 
  منحصر به همان ترم

معتبر مورد تأييد مركز مديريت با ارائه گواهي   و متغير از شهريه ثابت تخفيف% 40  هاي علميه همسر و فرزندان طالب رسمي حوزه  4
  هاي علميه حوزه

هاي علوم اسالمي و يـا   رتبه در يكي از جشنواره حائزپژوهشگران جوان   5
  طرحبا ارائه مدرك معتبر و نسخه مكتوب   تخفيف از شهريه ثابت% 30تا % 10از   ليف كتاب يا مقاله در حوزه علوم اسالميأت

  فدراسيون يا سازمان مربوطاز با ارائه گواهي   تخفيف از شهريه ثابت% 50تا % 20از   دانشجويان ممتاز ورزشي  6
  در صورت احراز شرايط  و متغير از شهريه ثابت تخفيف %50  سرپرست و بازنشستگان كم درآمد دولت كم درآمد و بي دانشجويان  7
  --  و متغير تخفيف از شهريه ثابت% 20 تا  نفرات برتر فرهنگي  8
  به ازاي هر فرزند و متغير تخفيف از شهريه ثابت% 10 تا  فرزند و باالتر 3دانشجويان داراي   9
  025-321130: تلفن.          ، بلوار جمهوري اسالمي)ص(بلوار محمدامينابتداي  ،قم: ساختمان مركزي نشاني

  025-32931998: نمابر  32908193-5: تلفن  . 27پالك ، 9و  7بين كوچه  ،متري گلستان 20خيابان ، )ص(محمدامينابتداي بلوار  ،قم: مجازي نشاني ساختمان مركز آموزش
 



 )گواهي تحصيلي سه سال آخر دبيرستان( 1فرم شماره / ها پيوستفصل سوم                                                                                                     

  1فرم شماره /ها پيوست  45 صفحه  سومفصل 
  

   تعالي  سمهاب
   التحصيالن فارغ  براي  دانشگاهي پيش  اخذ مدرك  و سال  يا هنرستان  دبيرستان  خر دورهآ  دو سال  تحصيلي  رشته  عنوان  مربوط به  گواهي

   1396  سال صرفاً بر اساس سوابق تحصيليتحصيلي هاي  رشتهدر پذيرش در   شركت  براي  متوسطه  جديد آموزش  نظام  آموزان يا دانش و
  متوسطه  آموزش  قديم  نظام  قبل  سنوات  هاي ديپلمه براي متوسطه  دوره آخر  سال  سه همچنينو 

  كشور  آموزش  سنجش  سازمان
 

        - 2          - 1          : اينجانب
       

  :فرزند - 5       : سال متولد - 4             : شماره  شناسنامه  داراي - 3
 .دباش مي     : بخش - 8         : شهرستان - 7   : استان:  تولدم  محل  كه - 6
  : تحصيلي  رشته در - 9

   
 
  اشتغال  13        -          :تحصيلي  سال -11                                  -10

  

 .ام شده  التحصيل و يا فارغ  دارم  تحصيل به        
  جـدول   بـه   با توجـه  ) قديم  نظام  داوطلبان  براي(  متوسطه  آخر دوره  در سال  تحصيلم  محل ،)جديد  نظام  داوطلبان  براي(  دانشگاهي پيش  دورهدر   تحصيلم  محل -12

  : است  ذيل  شرح  راهنما به  دفترچه در 1شماره 
  نام بخش  كدبخش    نام شهرستان    نام استان  

      :بخش    :شهرستان    :استان
  سـوم   سال(  ديپلم  ماقبل  در سال  تحصيلم  ، محل)جديد  نظام  داوطلبان  براييا هنرستان   دبيرستان  سوم  سال(  دانشگاهي پيش  هدور  ماقبل  در سال  تحصيلم  محل -13

 :زير است  شرح  به راهنما  دفترچه در 1شماره   جدول  به  با توجه)  قديم  نظام  داوطلبان  براي  متوسطه
  نام بخش  كدبخش    نام شهرستان    نام استان  

      :بخش    :شهرستان    :استان
  سال(  ديپلم  ماقبل  در دو سال  تحصيلم  ، محل)جديد  نظام  داوطلبان  براييا هنرستان   دبيرستان  دوم  سال(  دانشگاهي پيش  هدور  ماقبل  در دو سال  تحصيلم  محل -14

  : زير است  شرح  به راهنما  دفترچه در 1شماره   جدول  به  با توجه)  قديم  نظام  داوطلبان  براي  متوسطه  دوم
  نام بخش  كدبخش    نام شهرستان    نام استان  

      :بخش    :شهرستان    :استان
  

                 معدل كتبي امتحانات نهايي سال سوم متوسطه نظام جديد 
  )يا ديپلم نظام قديم ديپلم نظام جديد(            

  .اند ديپلم نظام جديد دريافت نموده به بعد 1384ديپلم متوسطه نظام جديد آموزش متوسطه براي داوطلباني كه در سال معدل كتبي امتحانات نهايي : توضيح
  

  :مهم  خيلي  تذكرات
  ، محـل  دانشـگاهي  پـيش   كمدر اخذ  از محل  است  عبارت  متوسطه  آموزش جديد  نظام  آموزان  و دانش  التحصيالن فارغ  آخر براي  سال  سه  تحصيل  منظور از محل -1

  .باشد مي  و يا هنرستان  دبيرستان)  دوم  سال(  ديپلم  ماقبل  سال  تحصيل  و محل)  يا هنرستان  دبيرستان  سوم  سال(جديد   نظام  اخذ ديپلم
  ، محـل ) چهـارم   سـال (  اخذ ديـپلم   از محل  است  عبارت  ترتيب  به  متوسطه  آموزش  قديم  نظام  قبل  سنوات  هاي ديپلمه  براي  متوسطه  آخر دوره  سال  منظور از سه -2

  .باشد مي  هنرستان و يا  دبيرستان)  دوم  سال(  ديپلم  ماقبل  سال دو  تحصيل  و محل)  سوم  سال(  ديپلم  ماقبل  سال  تحصيل
  

پـذيرش  مرحلـه    راهنماي  در دفترچه  مندرج  هاي دستورالعمل  به  توجه را با  فوق  مندرجات  كليه              اينجانب
  فـوق   اطالعـات   شود كه  مشخص  زمان هر  چنانچه و  نمايم تاييد مي را آن  و صحت  تكميل 1396 سالبر اساس سوابق تحصيلي   صرفاًهاي تحصيلي  رشتهدانشجو در 

  .رفتار نمايد  اينجانب با  مربوطه  مقررات  مطابق تواند كشور مي  آموزش  سنجش  سازمان  است  واقع  خالف
  امضاء  محل          : داوطلب  خانوادگي  نام و  نام

 

 :خانوادگي  نام و  نام      .گرديد  تطبيق دقيقاً ، شده  ارائه/ موجود  مدارك استناد  به  فوق  مراتب
   و پرورش  آموزش  و يا اداره  آموزشگاهيا   يا هنرستان  و يا دبيرستان  دانشگاهي پيش  مركز آموزش  رئيسي امضا و مهر  محل
   .دندار  ديگري  ارزش  هيچگونه و  گرديده صادر 1396سال بر اساس سوابق تحصيلي   صرفاًهاي تحصيلي  رشتهمرحله پذيرش دانشجو در  در  نام ثبت  براي صرفاً  گواهي  اين

                                                                                                                                                       توسط ادارات آموزش و پرورش ذيربط، نزد خود نگهداري نمايندتأييد آن پس از و نموده داوطلبان الزم است اين فرم را تكميل 
  

  نام طبق شناسنامه   نام خانوادگي طبق شناسنامه 

) قديم  نظام  داوطلبان  براي(  ديپلم  و عنوان) جديد  نظام  داوطلبان  براي(  دانشگاهي پيش  مدرك  گواهينامه  عنوان   

 )جديد  نظام  داوطلبان  براي(  دانشگاهي پيش  مركز آموزش
 ) قديم  نظام  داوطلبان  براي(  و يا هنرستان  دبيرستان

 

1  شماره  فرم  

  صحيح  اعشار
        



 سومفصل                                   )                                                                                                                            فرم انصراف( 2فرم شماره 

  )انصراففرم ( 2فرم شماره   46 صفحه  6پيوست شماره / سوم فصل 
  

  

  
  

  .باشند  داشته  همراه ييدأت  نگامه به را  الزم  مدارك و  مطالعه را  فرم  اين  دقت  به  انصرافي  دانشجويان:  توجه
  و پذيرش دانشجو نام ثبت  براي كشور  عالي  آموزش  سساتؤم و ها دانشگاه  شدگان پذيرفته  از تحصيل  قطعي  انصراف  فرم

  96آبان ماه  -1396  سال  هاي تحصيلي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي رشته در
  تعالي  سمهاب

  :زير  مشخصات با  اينجانب
 :از  صادره                             : شناسنامه  شماره     :فرزند          : نام   : خانوادگي  نام

  :رشته    : مقطع    :دوره  تحصيلي  سال  سراسري  آزمون در  شده  ذيرفتهپ  13       : سال متولد
  :نامي ثبت  در سهميه                   :عالي  آموزش  سسهؤم
  . دارم را  دايم  تحصيل  ترك  تقاضاي زير،  تبصره  به  علم با و  تحصيل  ترك  نامه آيين و  آموزشي  از مقررات  كامل  آگاهي با

نماينـد از   مي  فرم  اين  تكميل  به  اقدام 1396  سالسوابق تحصيلي   هاي صرفاً بر اساس پذيرش در رشته در  و شركت  نام ثبت  براي  كه  شدگاني پذيرفته : تبصره
  ارسـال  و  تكميـل  و هسـتند   مستثني  انصراف  گرفتن  پس باز منظور  به  ماهه يك  بر فرصت  مبني  تحصيل از  انصراف و  تحصيلي  مرخصي  نامه آيين 34  ماده  شمول
 .دباش الذكر مي فوق  رشته در  از تحصيل  قطعي  انصراف  منزله  به  فرم  اين

  امضاءدانشجو   : تاريخ
 :مهم  تذكرات

 و  دوم  قسـمت   تكميل  به  نيازي اند، نكرده  واحد مراجعه  انتخاب  براي  نام ثبت از يا بعد  نكرده  نام ثبت  سراسري  آزمون در  قبولي از  پس  كه  شدگاني پذيرفته -1
  تحصـيلي   هاي در رشته  از آن  و قبل 1394  سال  انصرافي  دانشجويان -2. ذيربط ندارند  وزارت  داخل  دانشجويان امور  كل  توسط اداره  آن تاييد و  فرم  اين  سوم

  آمـوزش   تعهـد مقـرر در قـانون     ميـزان   بـه   تحصيل  ترك  از تاريخ  پس  كهو مركز امور دانشجويي وزارت بهداشت   و فناوري  تحقيقات ، علوم  وزارت  به  وابسته
باشد نيـاز   مي  تحصيل  محل  عالي  آموزش  يا مؤسسه  مورد تاييد دانشگاه  اند و كاركرد آنان نموده  حساب نيز تسويه  دانشجويان  رفاه  و با صندوق  ، خدمت رايگان

درمـان و    هاي علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و بهداشـت،     اخراجي تحت پوشش وزارتخانه - كليه دانشجويان انصرافي -3. ندارند  فرم  اين  سوم  قسمت  تكميل  به
  مراكـز تربيـت    شـدگان  پذيرفتـه  -4 .د شدبه تعهدات رشته قبولي جديد اضافه خواه موزش پزشكي در صورت قبولي در اين آزمون تعهد خدمت قبلي آنان آ

سـازمان  و تاييـد توسـط     فـرم   اين  سوم و  دوم  قسمت  تكميل  به  نيازي اند، نسپرده را  محضري تعهد و  نكرده  نام ثبت  سراسري  آزمون در  از قبولي  پس  كه  معلم
  .ندارند خدمت  محل  پرورش و  آموزش

  

ين
ا

  
ت
سم

ق
  

زم
ال

  
ت
اس

  
سط

تو
 

سه
ؤس

م
  

ش
موز

آ
  

الي
ع

  
حل

م
 

 
يل
حص

ت
 

جو، 
انش

د
يقاُ
دق

 
يل
كم

ت
 و  

شود
يد 

تاي
. 

 تحصيل  مدت  در طول ندارد و جمعاً  بدهي  عالي  آموزش  مؤسسه  اين  تابعه  از واحدهاي  هيچيك  به  فوق  نامبرده  شود كه مي  گواهي
  هزينه  كمك و  وام  بابت  ريال                                    ، مبلغ بوده مند بهره  رايگان  از آموزش نيمسال/ثلث              مدت  به 

. و تعهد خاصي ندارد ننموده واريز/ نموده واريز  كه ديگر  مؤسسه هر/ دانشجويان  رفاه  هاي صندوق)  تفكيك  به(  خوابگاه و  تحصيلي
  . است  نكرده  ارائه/   است   كرده   ارائه  دانشگاه  به خودرا  رايگان  آموزش عهد  ايفاي  براي  الزم كار  انجام  گواهي  نامبرده ضمناً

                                                                                                 
   يامضا مهر و  محل                                                                                                   

 دانشجو  تحصيل  محل  عالي  آموزش  مؤسسه آموزش                                                                            
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  شهريه   هزينه ريال                                        مبلغ                     مورخ                  شماره  فيش  طبق  فوق  نامبرده شود مي  گواهي

                                             و فناوري  ، تحقيقات علوم  وزارت  
  پزشكي  آموزش و  ، درمان بهداشت  وزارت    حساب  را به  رايگان آموزش  
                                         پرورش و  آموزش  وزارت   

 فيش  طي خود را  دانشجويان  رفاه هاي صندوق  مربوط به  هاي بدهي  ريال                                          ميزان  و  واريز نموده
  نامه  طي  نامبرده  از تحصيل  فانصرا  مراتب.  پرداخته است  دانشجويان  رفاه  هاي صندوق                        مورخ                     شماره
 ضمناً به استناد بخشنامه . است  شده  اعالم  وي  تحصيل  محل  عالي  آموزش  مؤسسه  به                 مورخ                شماره

قبولي و با توجه به موافقت دفتر حقوقي وزارت متبوع، تعهد خدمت نامبرده در صورت  26/5/1381مورخ  34237/41شماره 
  .به پس از پايان تحصيالت در مقطع تحصيلي جديد موكول خواهد شد

  
  يامضا و مهر  محل

  و فناوري  ، تحقيقات علوم  وزارت  داخل  دانشجويان امور  كل  اداره
  پزشكي  آموزش و  درمان ، بهداشت  وزارت  خدمات آموزشي مركز 

 خدمت  محل  استان  پرورش و  آموزش  اداره كل
 :يحـــتوض

الـذكر، را   مـوارد فـوق    تمـامي   بر رعايت  موظفند عالوه  فرم  اين  و تكميل  از تحصيل  انصراف  در موقع  دبيري  هاي رشته  دانشجويان  دارند از جمله  خاص تعهد  كه  دانشجوياني -1
 - انصرافي  دانشجويان  كليه -2 .نمايند  تحويل خود و مركز امور دانشجويي وزارت بهداشتدانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي   به  رايگان  آموزش  بدهي  پرداخت  هنگام

 مراكـز اخراجـي   - انصـرافي   دانشـجويان   كليـه  -3 .نمايند  مراجعههاي ذيربط  وزارتخانه  داخل  دانشجويان امور  كل  اداره  به  است  الزم  فرم  اين  سوم  قسمت  تكميل  براياخراجي 
  پرداخـت   هـاي  زينـه ه -4 .كنند  مراجعهخدمت   محل  پرورش و  آموزشسازمان   به  است  الزم  فرم  اين  سوم  قسمت  تكميل  براي  پرورش و  آموزش  وزارت  به  وابسته  معلم  تربيت
  .نخواهد شد مسترد  عنوان  يچه توسط دانشجو به  شده

  
  : هـــتوج

: نام و شـركت نماينـد كـه    ثبت 96توانند در اين مرحله از آزمون سراسري سال  ها و مؤسسات آموزش عالي در صورتي مي بر اساس ضوابط دانشجويان دوره روزانه دانشگاه -1
نـام   و قبل از ثبـت  96آزمون سراسري سال اين مرحله از هايي اعالم نتايج ن پس ازنام آزمون باشند و ثانياً  اوالً واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت

بديهي است داوطلبان مذكور در صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل تا تاريخ تعيين شـده، در صـورت   . ، نسبت به انصراف قطعي از تحصيل اقدام نماينددر رشته قبولي جديد
 ها دانشگاه  دايم  انصرافي  دانشجويان  كليه -2 .باشند نام و ادامه تحصيل در رشته قبولي جديد خود نمي مجاز به ثبتموفقيت و قبولي در آزمون، به عنوان متخلف محسوب شده و 

  پس و  جدا نموده اهنمار  دفترچه  اين از عيناً را  فرم  اين  است  دهند، الزم مي  انصراف 1396پايان اعالم نتايج آزمون سراسري سال حداكثر تا   كه كشور  عالي  آموزش  مؤسسات و
وزارت علوم، و مركـز امـور دانشـجويان وزارت بهداشـت، نـزد خـود         داخل  دانشجويان امور  كل  مورد اداره  ذيربط و برحسب  عالي  آموزش  توسط مؤسسه  ،تاييد آن و  تكميل از

 از  واجد يكـي   عمومي  وظيفهسازمان   مقررات نظر باشند بايد از مي 1396  سال  سراسري  در آزمون  شركت  مند به عالقه  كه  انصرافي  دانشجوي  برادران  كليه -3. نگهداري نمايند
  نهمچنـي  و  آموزشـي   اخراجـي   دانشـجويان  -4 .نماينـد   ارائـه   فـرم   تاييد اين  نگامه به مربوط را  گواهي و باشند  دفترچه  اين در  مندرج  عمومي  وظيفه  مقررات  مربوط به  بندهاي

  دانشجويان -5 .نمايند  ارائه و  تكميل  مقررات  اساس را بر  فوق  هاي اند نيز بايد قسمت اخذ نموده را)  كارداني و يا  عمومي  از كارداني  اعم(  كارداني  معادل  مدرك  كه  دانشجوياني
 .ندارنـد  خـود را   قبلي  در رشته  تحصيل  ادامه و  بازگشت  حق نشوند يا شوند و  پذيرفته  جاري  الس  سراسري  از اينكه در آزمون  اعم  عالي  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه  انصرافي

 .شود قيد مي  عالي  آموزش  توسط مؤسسه  فرم  اين  دوم  ستون در و روز  برحسب  آن  باشد، مدت  نموده  استفاده  رايگان  آموزش از  نيمسال  يك از كمتر  دانشجويي  چنانچه -6

2فرم شماره 



 سومفصل                نام و انتخاب رشته                                                                                                             فرم پيش نويس تقاضانامه ثبت

  نام و انتخاب رشته تقاضانامه ثبت سفرم پيش نوي  47 صفحه    7پيوست شماره / سوم فصل 
  

  1396آزمون سراسري سال 
  و انتخاب رشته براي پذيرش دانشجو در مرحله تكميل ظرفيتنام  نويس تقاضانامه ثبت پيشفرم 

  1396سال  آبان ماهـ ها و مؤسسات آموزش عالي  در دانشگاهپذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي 
  

  :نام پدر - 3                    :نام -2                      :   نام خانوادگي  - 1

  /                                  :                 سري و سريال شناسنامه -6                                           :  شماره شناسنامه -        5مرد       زن  :جنس - 4
                  سال  ماه  روز

         :كد بخش محل تولد -9                          :كد ملي - 8               1 3             :تاريخ تولد - 7
  

                                           :سال اخذ مدرك ديپلم -11                                                                                :كد عنوان ديپلم -10
  

     :صحيح  :               اعشار       :ي نهايي ديپلمبمعدل كت - 13                         :صحيح  :               اعشار   : ديپلم معدل كل -12
  

  :دانشگاهي آموزي مقطع پيش كد دانش -15                                                               :آموزي مقطع ديپلم كد دانش -14

   زرتشتي              مسيحي                كليمي           اسالم     :دين -16
  :متقاضي استفاده از سهميه پذيرش -17

    ) پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد(خانواده شهدا  -   2 مناطق - 1
  و باالتر % 25همسر جانباز  -   5و باالتر % 25فرزند جانباز  -   4و باالتر % 25جانبازان  - 3
  همسر شهيد و مفقوداالثر  -  10فرزند شهيد و مفقوداالثر  -   9همسر آزاده  -   8فرزند آزاده  -   7آزادگان  - 6

  رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  -  13رزمنده وزارت جهاد كشاورزي  -  12 داوطلب بسيجيرزمنده  -11
                              % 25همسر جانبازان كمتر از  -                              16% 25فرزند جانبازان كمتر از  -                                15% 25جانبازان كمتر از  -14
  فرزند رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  -  19فرزند رزمنده وزارت جهاد كشاورزي  -  18 داوطلب بسيجيفرزند رزمنده  -17
  همسر رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  -  22همسر رزمنده وزارت جهاد كشاورزي  -  21 بسيجيداوطلب همسر رزمنده  -20

  

 ماه   :17از بند     22و 21، 20، 19، 18، 17، 13 ،12، 11 : هاي متقاضيان استفاده سهميه گزينهفقط براي  )هما(مدت حضور داوطلبانه در جبهه  -18 
  

                            ):17از بند    22و  20، 19، 17، 13، 11 : هاي متقاضيان استفاده از سهميه گزينه براي(رقمي پيگيري  12كد   -19 
       

   معلول جسمي و حركتي             كم شنوا            ناشنوا              كم بينا            نابينا :     معلوليت -20
  . ـ  هستم ساير كشورها      هند     لبنان      عراق    تركيه      پاكستان     افغانستان: از اتباع خارجي -21

  

  دانشجوي دوره غيرروزانه             دانشجوي دوره روزانه              دانشجوي انصرافي        :وضعيت تحصيلي در آموزش عالي -22
  هيچكدام             التحصيل مقطع كارشناسي ارشد و باالتر  فارغ            التحصيل مقطع كارشناسي  فارغ            التحصيل مقطع كارداني  فارغ             

   :تلفن همراه - 25:                                                   تلفن ثابت -24                                    :كد وضعيت نظام وظيفه -23

  ):رقمي 10(كد پستي  -27      :                            بخش:                            استان:  استان و كد بخش محل اقامتكد  -26

  :ادامه نشاني:                                شهر:                        استان -28
  

  :   )E-mail(پست الكترونيكي  آدرس -29

   هاي خارجي زبان                                هنر       علوم انساني                 علوم تجربي                  علوم رياضي و فني          :گروه آزمايشي -30

    :كد محل اشتغال كاركنان رسمي و پيماني -          32 ديپلم نظام قديم    دانشگاهي  ه پيشدور  : التحصيل آموز يا فارغ دانش -31

  :                                     كد بخش محل اخذ مدرك سال سوم دبيرستان - 34:                                              كد بخش محل اخذ مدرك سال دوم دبيرسـتان -33

  :                                     دانشگاهي سال اخذ مدرك دوره پيش - 36:                                              دانشگاهي كد بخش محل اخذ مدرك دوره پيش -35

  :صحيح:                  اعشار:      معدل كل دوره كارداني -38                             :صحيح  :               اعشار:     دانشگاهي ع پيشمعدل كل مقط -37
  )                     التحصيلي رت فارغدر صو)                                                                                 (التحصيلي در صورت فارغ(         

   :باشم مينيز هاي خارجي  گروه آزمايشي زبان مند به شركت در هعالق -                                40: باشم مينيز گروه آزمايشي هنر  مند به شركت در هعالق -39
 ادامه تقاضانامه در صفحه بعد

 رقمي اتباع خارجي 13محل درج كد پيگيري 

                                                                                             @                                                               

12345



 سومفصل                نام و انتخاب رشته                                                                                                             فرم پيش نويس تقاضانامه ثبت

  نام و انتخاب رشته تقاضانامه ثبت سفرم پيش نوي  48 صفحه    7پيوست شماره / سوم فصل 
  

  :اساس اولويت عالقههاي انتخابي بر  كدرشته محل -41
 كدرشته رديف

گرايش /نام رشته محل  كدرشته رديف  نام دانشگاه 
گرايش /نام رشته محل  نام دانشگاه 
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