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قبل از اینكه ثبت نام خود را ش��روع كنيد، الزم اس��ت مداركي مانند عكس یا اطالعاتي مانند كد س��وابق 
تحصيلی دیپلم و سوابق پيش دانشگاهی خود را آماده نمایيد، یا گروه آزمایشي خود را تعيين كرده و پس از 
آن ثبت نام خود را شروع كنيد. توضيحات این بخش شما را قدم به قدم تا انتهای ثبت نام راهنمایی می كند.  
در صورت نياز به اطالع از مقرراتي مانند نظام وظيفه، نحوة ش��ركت دانش��جویان انصرافي یا س��هميه ها و 

مطالب مشابه، بخش دوم این راهنماي عملي را مطالعه كنيد. 
جدول زماني مراحل آزمون سراسري سال 1399

توضيحاتزمان انجاممرحلهرديف

از 1398/11/16 ثبت نام1
تا 1398/11/24

مشاهده و کنترل اطالعات 2
ثبت نامي

از 1398/11/16 
تا 1398/11/24

بع��د از ثبت نام: تا آخر مهل��ت ثبت نام مي توانيد 
اطالعاتي را که وارد کرده ايد ويرايش کنيد.

دريافت کارت ورود به 3
جلسه

از دوشنبه 1399/4/09 
تا 1399/4/11

اطالعات تكميلي در س��ايت س��ازمان س��نجش و 
نشريه پيك سنجش )2 تير1399( اعالم مي شود.

برگزاري آزمون سراسري4
روزهاي  پنج شنبه  

1399/4/12
و جمعه  1399/4/13

زمان دقيق آزمون هر يك از گروه هاي آزمايشي 
در زمان مناسب اعالم مي شود.

نتيجة آزمون به صورت کارنامه اعالم مي شود. دهة دوم مردادماه 1399نتايج اوليه آزمون 5

دهة دوم مردادماه 1399انتخاب رشته6

داوطلبان مجاز به انتخاب رش��ته در مهلت اعالم 
ش��ده و بر اس��اس ظرفيت ه��اي اعالم ش��ده در 
دفترچه راهنماي انتخاب رش��ته، رشته هاي مورد 
عالقه خود را به صورت اينترنتي انتخاب مي کنند. 

اعالم نتيجة نهايي و استقرار 7
نيمه دوم شهريور ماه 1399کارنامه نتايج

ثبت  نام در آزمون سراس��ري فقط به صورت اینترنتي و در پایگاه اطالع رس��اني سازمان سنجش آموزش 
كش��ور انجام مي ش��ود. پيش از اقدام به ثبت نام در آزمون سراسري، الزم است به توضيحات زیر توجه 

نمایيد و مدارك الزم را تهيه كنيد.
http://www.sanjesh.org نش��اني پای��گاه اطالع رسانيس��ازمان س��نجش آم��وزش كش��ور 

 افرادي كه عالقمند هستند فقط در رشته هایي تحصيل كنند كه پذیرش در آنها بدون آزمون انجام 
مي شو، نيازي به ثبت نام در آزمون سراسري ندارند.

  اطالعات مربوط به رشته هایي كه در سال 1399 پذیرش آنها صرفاً با سوابق تحصيلي )بدون آزمون( 
انجام مي گردد در تاریخ 1398/11/08 در پایگاه اطالع رساني این سازمان  منتشر شده است.

 

  1- اقدامات قبل از ثبت نام

بخش اول:  راهنمای عملی ثبت نام
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........................................................................... شرايط عمومي و اختصاصي

  همة داوطلبان براي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري باید شرایط عمومي و اختصاصي را رعایت نمایند.
  براي اطالع از شرایط عمومي و اختصاصي صفحة 18 را ببينيد.

مدارك تحصيلي الزم براي شركت در آزمون سراسري.............................................
براي شركت در آزمون سراسري، داشتن یكي از مدرك هاي تحصيلي زیر الزم است:

دیپلم نظام آموزشي جدید )نظام 3-3-6(، در یكي از شاخه هاي نظري،فني و حرفه اي و یا كاردانش.  -
دیپلم دوره  چهارسالة نظام قدیم آموزش متوسطه )نظري و هنرستان(.  -

گواهينامه  دوره  پيش دانشگاهي.  -
یا  یكي از مدارك  كارداني )فوق دیپلم (.  -

  مدارك تحصيلي باید تا 31 شهریور 1399 دریافت شود.
  كساني كه با مدرك كارداني)پزشكي و غير پزشكي( شركت مي كنند باید تعهدات قانوني خود را گذرانده باشند. 
  كساني كه دو مدرك دیپلم دارند مي توانند با یكي از دو دیپلم خود به دلخواه ثبت نام نمایند. ضمنًا 
در صورت مغایرت نوع دیپلم با گروه آزمایش��ي بهتراس��ت با دیپلمي كه با گروه آزمایش��ي مورد 

نظرشان هماهنگي دارد، ثبت نام كنند.

................................................................................ انتخاب گروه آزمايشي
  هر فرد بدون در نظر گرفتن نوع مدرك تحصيلي نظام آموزش��ي )دیپلم نظام آموزش��ي جدید »نظام  
3-3-6«، دیپلم نظام قدیم یا مدرك پيش دانش��گاهي(، در هریک از گروه هاي آزمایش��ي »علوم ریاضي و 

فني«، »علوم تجربي«، »علوم انساني«، »هنر« و »زبان« مجاز به ثبت نام است.
  هر فرد عالوه بر ثبت نام در یكي از گروه هاي آزمایشي اصلي)علوم ریاضي و فني، علوم تجربي یا علوم 

انساني(، در صورت تمایل، مي تواند در یک یا هر دو گروه آزمایشي زبان و هنر نيز ثبت نام نماید.
 برايآشنایی با آزمون های عمومی و اختصاصی هر یک از گروه های آزمایشی )صفحه 28 تا 33را ببينيد(.

نحوة شركت دانشجويان انصرافي.....................................................................
  دانش��جویان دوره هاي غير روزانه)نوبت دوم»شبانه«،  مجازي،  پردیس هاي خودگردان،پيام نور،دانشگاه 
آزاد اسالمي، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي»غيرانتفاعي« و ظرفيت مازاد(، به شرط نداشتن منع نظام 
وظيف��ه، مي توانن��د هم زمان با تحصيل در دانش��گاه و بدون انصراف از تحصيل براي ش��ركت در آزمون 
سراسري سال 1399 ثبت نام نمایند و در صورت قبولي، باید فرم انصراف قطعي از رشتة قبلي را به دانشگاه  

جدید محل تحصيل خود ارائه دهند.
  دانشجویان دوره  روزانه )ورودي سال 1397 و قبل از آن(، براي شركت در آزمون سراسري سال 1399 
باید تا تاریخ 98/12/25 با تكميل فرم شمارة )2( و تأیيد دانشگاه محل تحصيل انصراف قطعي  خود را اعالم 

كنند. و بند 33 تقاضانامه ثبت نام را عالمت بزنند.
 فرم شمارة )2( در انتهاي دفترچه)صفحه 70(.

  در صورت قبولي در آزمون سراسري، این فرم از مدارك الزم براي ثبت نام در دانشگاه است.
  كس��اني كه در آزمون سراس��ری سال1398،  در رش��تة روزانه قبول شده اند، درصورت شركت در آزمون 
سراسری سال 1399 به شرط انصراف تا تاریخ 98/12/25 فقط مي توانند رشته هاي غير روزانه را انتخاب نمایند.
  دانشجویان رش��ته هاي روزانه، كه بدون انصراف تا تاریخ مقرر)98/12/25(، در آزمون سراسري 
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قبول شوند، متخلف محسوب مي شوند و اجازة ثبت نام در رشتة جدید را ندارند.
  دانشجویاني كه انصراف مي دهند، حق بازگشت و ادامه تحصيل در رشتة قبلي خود را ندارند.

  دانش��جویاني كه در س��ال هاي قبل، انصراف قطعي داده اند و به تحصيل بازنگشته اند، براي شركت در 
آزمون سراسري امسال، فقط كافي است بند 33 تقاضانامة ثبت نام را عالمت بزنند. 

............................................................................. تعيين وضعيت نظام وظيفه
داوطلبان مرد، باید وضعيت نظام وظيفة خود را به صورت »ُكد عددي« در فرم ثبت نام اعالم كنند. 

 براي تعيين وضعيت نظام وظيفة خود و كد مربوط به آن، صفحه 20 را ببينيد.

........................................................................... ضوابط  استفاده از  سهميه ها
 برای اطالع از شرایط استفاده از هر یک از سهميه ها صفحه 23 را ببينيد. 

  همة داوطلبان بر اس��اس محل تحصيل خود، جزو س��همية مناطق)مناطق سه گانه كشوري( محسوب 
مي شوند، مگر اینكه شرایط استفاده از سهميه هاي دیگر را نيز داشته باشند. 

سهمية رزمندگان، ايثارگران و خانواده  شهدا
  داوطلباني كه ش��رایط استفاده از سهمية رزمندگان را دارند، الزم است به ارگان مربوط)سازمان بسيج 

مستضعفين یا ستاد كل نيروهای مسلح( مراجعه و فرم استفاده از سهميه رزمندگان را تكميل كنند.
  چنانچه ارگان تأیيد كنندة سهمية، ستاد مشترك سپاه پاسداران و یا ستاد كل نيروهاي مسلح  باشد، الزم 
اس��ت كد پيگيري)12 رقمي( از ناحية محل اعزام دریافت ش��ود)كد پيگيري 12 رقمي ایثارگران براي هر 

آزمون متفاوت مي باشد(. 
  چنانچه ارگان تأیيد كننده سهميه وزارت جهاد كشاورزی باشد، كد 12رقمی ایثارگران تركيبی از كدملی فرد 

و عدد 55 خواهد بود.  به عنوان نمونه: 0321644670  55
  داوطلبان  متقاضي  استفاده  از سهمية  رزمندگان )سازمان  بسيج مستضعفين( در صورت عدم  تأیيد سهميه  شان، 

باید به  واحدهاي  تابعه  شهرستان هاي  محل  تشكيل پرونده خود مراجعه كنند.
  داوطلبان ستاد ارتش جمهوري اسالمي ایران »آج�ا« كه شرایط استفاده از سهمية رزمندگان را دارند، براي 

دریافت كد پيگيري) 12 رقمي( به نشاني اینترنتي www.aja.ir مراجعه كنند.
 مقررات كامل استفاده از سهميةرزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا )صفحه 23 تا 26 را ببينيد(.

.................................................................... نحوة شركت داوطلبان غير ايراني
  داوطلبان غيرایراني، كه طبق توضيحات این دفترچه راهنما، شرایط شركت در آزمون سراسري را دارندبا 
مراجعه به نشاني )www.sanjesh.org ( و ورود به بخش )لينک( سامانه اتباع غير ایرانی، پس از تكميل 

اطالعات، كد پيگيري )13 رقمي( را دریافت نمایند. 
 شرایط و ضوابط ثبت نام اتباع خارجی)صفحه 26(. 

هزينة ثبت نام و نحوة پرداخت آن....................................................................
  هزینه شركت در آزمون سراسري به صورت اینترنتي و با كارت هاي اعتباري عضو شبكه بانكي شتاب 
دریافت مي ش��ود. پيوند)لينک( مربوط، در صفحة اصلي پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش به نام »خرید 

كارت اعتباري« وجود دارد.
  هزینة ثبت  نام در هر گروه آزمایشي 370/000 )سيصدو هفتاد هزار( ریال است كه پس از پرداخت، شمارة 

سریال اعتباري)شماره 12رقمي( براي شما نمایش داده مي شود. آن شماره را یادداشت نمایيد. 
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  براي ثبت نام در هر یک از گروه هاي آزمایش��ي دوم یا س��وم)عالوه بر گروه اصلي( نيز مبلغ جداگانه 
دریافت مي شود)پس از پرداخت مبلغ براي هر گروه، شماره سریال جداگانه دریافت مي كنيد(.

 كس��اني كه عالقه دارند، در زمان انتخاب رش��ته)پس از اعالم نتيجة اوليه(، از رشته هاي تحصيلي دانشگاه 
پيام نور و مؤسسات غيردولتي)غير انتفاعي( هم رشته هایي را انتخاب نمایند، الزم است در سامانه خرید كارت 
اعتباري، مبلغ 186/000 )یک صد و هشتاد و شش هزار( ریال واریز و شماره سریال )ده رقمي( دریافت كنند.

  در صورتي كه عالقه مند هستيد اخبار آزمون را به صورت پيامک دریافت كنند، كارت اعتباری به 
مبلغ 376/000 )سيصدو هفتاد و شش هزار( ریال )هزینه ثبت نام + هزینه استفاده از خدمات پيامک( 

را انتخاب كنيد.
  در واقع از دو نوع كارت اعتباری »بدون دریافت پيامک« و »با دریافت پيامک« یكی را انتخاب كنيد.

مدارك الزم براي ثبت نام.............................................................................
اگر خود ثبت نام می كنيد یا برای ثبت نام به كافی نت ها مراجعه می كنيد، پيش از ورود به صفحة ثبت نام 

در پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش، مدارك زیر را تهيه و در دسترس داشته باشيد.

       

 مدارک الزم برای ثبت نام

با نگاهي به فهرست زیر مي توانيد مطمئن شوید همة مدارك الزم براي ثبت نام را آماده كرده اید. 

  شناسنامه و كارت ملي

  شماره سریال كارت اعتباري خریداري شده)به تعداد گروه هاي آزمایشي كه قصد شركت در آزمون 
آن را دارید(.

  كد س��وابق دیپلم و یا كد س��وابق پيش دانشگاهي )قابل دریافت از سامانه دریافت سوابق تحصيلي به 
نشاني http://dipcode.medu.ir( و كد دانش آموزی )صادر شده از طرف دبيرستان(

  كد مربوط به منطقه و كد پستي محل سكونت

  كد وضعيت نظام وظيفه)داوطلبان مرد(  مقررات وظيفه عمومی)صفحه 20(

  معدل كتبی دیپلم و معدل كل دیپلم

  كد پيگيري مربوط به سهمية ایثارگران و رزمندگان 

  كد)13 رقمي( مربوط به داوطلبان غير ایراني

  فایل عكس اسكن شده
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توضيحات عكس 

براي ثبت نام در آزمون سراسري، الزم است یک قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زیر اسكن كنيد: 
-  ابعاد عكس 4×3  یا  4×6  و بدون حاشيه هاي اضافي باشد. 

- عكس باید با حجم حداكثر 400×300 و حداقل 300×200 پيكسل)حداكثر 70 كيلوبایت( اسكن و در 
قالب)JPG( ذخيره شود.

- تصویر داوطلب باید تمام رخ، كاماًل واضح و بدون اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد.
- عكس، مربوط به سال جاري و بهتر است رنگي و با زمينه سفيد باشد.

- اسكن عكس از روي كارت هاي شناسایي)كارت ملي، شناسنامه و مدارك مشابه( قابل قبول نيست.
- عكس داوطلبان زن باید با حجاب و صورت آنان به طور كامل مشخص باشد.

- در صورت استفاده از عكس غير معتبر، ثبت نام داوطلب باطل مي شود  و اجازه  شركت در آزمون را ندارند.

................................................................ نحوة دريافت كدهاي سوابق تحصيلي
داوطلباني كه مدرك دیپلم خود را از سال 1384 و مدرك پيش دانشگاهي خود را از سال 1391 به بعد در 
شاخه هاي نظري )سالي واحدي یا ترمي واحدي( دریافت كرده اند، مشمول اعمال سوابق تحصيلي مي شوند.  
این داوطلبان الزم است براي دریافت سوابق تحصيلي خود به آدرس http://dipcode.medu.ir مراجعه 
كنند. داوطلبان نظام آموزشي جدید 3-3-6 طبق اعالم مدرسه محل تحصيل، باید قباًل كد سوابق تحصيلي 
خود را از سامانه دریافت مي كردند. این داوطلبان مي توانند با وارد كردن كد سوابق تحصيلي خود در وبگاه 

سازمان سنجش اطالعات فردي خود را ببينند.
  كد سوابق تحصيلي براي دیپلمه هاي )سال 1384 تا 1398( شاخه نظري )نظام "سالي واحدي" یا "ترمي 
واحدي" و همچنين نظام آموزشي جدید3-3-6( رشته هاي تحصيلي ریاضي فيزیک، علوم تجربي، ادبيات و 

علوم انساني و یا علوم و معارف اسالمي صادر شده است.
  كد سوابق تحصيلي براي داوطلبان با مدرك پيش دانشگاهي)سال 1391 تا 1398( ریاضي فيزیک، علوم 

تجربي، ادبيات و علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر صادر شده است. 
  اف��رادي ك��ه اطالعات ش��ان در بان��ک اطالع��ات مرك��ز س��نجش وزارت آم��وزش  و پرورش 
 وج��ود ن��دارد و ی��ا ناق��ص اس��ت، ابت��دا ب��راي تكمي��ل اطالع��ات خ��ود ب��ه آدرس اینترنت��ي:

http://dipcode.medu.ir مراجعه كنند. در صورت تأیيد اطالعات آنان از سوي آموزش وپرورش، 
مي توانند تا تاریخ 98/11/24 با مراجعه به وبگاه سازمان سنجش آموزش كشور در آزمون سراسري 

سال 1399 ثبت نام كنند.
  دانش آموزان نظام آموزش��ي3-3-6 و همچنين دانش آموزان پيش دانش��گاهي) سالي واحدي- ترمي 
واحدي( س��ال تحصيلي جاري كه در شهریور ماه سال 1399 فارغ التحصيل مي شوند، براي اطالع از نحوه 
اقدام، اطالعيه اي را كه  در تاریخ1399/4/2 درباره دریافت كارت ش��ركت در آزمون منتش��ر مي شود، 

مطالعه كنند.
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..................................................... اگر براي ثبت نام به كافي نت مراجعه مي كنيد.
براي پيشگيري از مشكالتي كه در ثبت نام برخی داوطلبان در سال هاي قبل روي داده است، موارد زیر را رعایت كنيد:
  قبل از تأیيد نهایي، اطالعات و بخصوص »عكس« خود را كنترل كنيد و این كار را به فرد دیگري واگذار نكنيد. 
  تهيه یک برگ پرینت از فرم نهایي ثبت نام)با ش��مارة پرونده 7 رقمي و كد پيگيري 16 رقمي( براي 

كنترل و نگهداري در پرونده شخصي داوطلب الزامي است.
  اطالعات كارت هاي اعتباري را تا پایان مراحل آزمون )پائيز سال 1399( نزد خود نگهداري نمایيد.

.............................................................. ورود به صفحة ثبت نام آزمون سراسري
بعد از ورود به صفحة اصلي پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش)www.sanjesh.org( از چند مسير مي توانيد 

به صفحة ثبت نام در آزمون سراسري وارد شوید: 

مسير اول - در صفحة اصلي پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش، ستون سمت چپ)دسترسي سریع( 
مس��ير دوم-  در ستون هاي رنگي سمت راست در صفحة اصلي پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش، روي 

واژه/كلمه »سراسري« كليک كنيد. با ورود به متن اطالعيه، روي آدرس رنگي كليک كنيد.   

مسير اول

مسير دوم

مسير سوم

در صورتي كه همة مدارك الزم را در دسترس دارید و همة ضوابط و مقرراتي را كه به شما مربوط مي شود 
مطالعه كرده اید، اكنون مي توانيد ثبت نام كنيد. 

فرم پيش نويس را تكميل کنيد. 
توصيه مي ش��ود پيش از ورود به صفحة ثبت نام، فرم پيش نویس تقاضانامه ثبت نام را تكميل كنند. این 
فرم " دقيقاً " مشابه فرم  ثبت نام بوده و به شما كمک مي كند مراحل ثبت نام را با آرامش، سرعت و دقت 

بيشتري انجام دهيد. 
حت��ي اگر براي ثبت نام به كاف��ي نت مراجعه مي كنيد، پر كردن فرم پيش نوی��س، باعث راحتي كار و كاهش 

اش��تبا ه مي ش��ود.
 فرم پيش نویس ثبت نام، در آخر این دفترچه)صفحه 71( قراردارد.

  مسئوليت درستي اطالعات وارد شده در فرم ثبت نام به عهدة داوطلب است.
  در صورتي كه در هر مرحله مشخص شود كه داوطلبي، با اطالعات نادرست یا رعایت نكردن شرایط 

و ضوابط ثبت نام كرده است، از ادامة آزمون محروم خواهد شد. 

 2- اقدام به ثبت نام 
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مسير سوم- در صفحة اصلي پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش در ستون وسط، ردیف سراسري را پيدا 
كنيد. با ورود به متن اطالعية ثبت نام، روي آدرس رنگي كليک كنيد.   

......................................................................................... مراحل ثبت نام 
داوطلبان براي ثبت نام در آزمون، پس از ورود به صفحه ثبت نام آزمون سراس��ري سال 1399 و انتخاب 

یكي از گزینه ها به شرح ذیل با توجه به وضعيت نظام تحصيلي خود، وارد محيط ثبت نام مي شوند:

داوطل��ب  ثبت ن��ام  اول  مرحل��ه  در 
مي بايست وضعيت نظام تحصيلي خود 

را  مشخص نمايد:

مراحل تعيين وضعيت مراحل ثبت نام

 1- نظام آموزشي جديد )6-3-3(.
2- نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي.

3- نظام آموزشي قديم )دوره چهارساله دبيرستان(.

ال��ف( در مرحل��ه دوم داوطلب نظام 
آموزش��ي س��الي واح��دي ي��ا ترمي 
واحدي مي بايست وضعيت ديپلم خود 
را  با عالمت گذاري يكي از گزينه هاي  

روبرو مشخص نمايد:

داراي ديپلم »رياضي فيزيك«، »علوم تجربي«، »ادبيات و علوم انساني« يا »علوم و معارف اسالمي« که از 
سال 1384 تا 1398 فارغ التحصيل شده ام. 

داراي ديپلم »رياضي فيزيك«، »علوم تجربي«، »ادبيات و علوم انساني« يا »علوم و معارف اسالمي« که در سال 
1383 و قبل از آن فارغ التحصيل شده ام.

داراي ديپل��م »فني و حرف��ه اي«، »کاردانش«، »ديپلم تطبيقي امور بين الملل و غير ايراني« يا »دانش��جو يا 
فارغ التحصيل مقطع کارداني پيوسته« هستم.

 آن دسته از داوطلباني كه گزینه2 » نظام آموزشي سالي واحدي یا ترمي واحدي « را انتخاب نمایند، سوابق تحصيلي براي دارندگان دیپلم هاي شاخه نظري 
نظام سالي واحدي یا ترمي واحدي، كه دیپلم خود را از سال 1384 لغایت سال 1398، و پيش دانشگاهي خود را از سال 1391 تا سال 1398 دریافت نموده اند، 
طبق ضوابط اعمال خواهد شد. لذا این داوطلبان براي ثبت نام در آزمون مي بایست در مرحله دوم وضعيت تحصيلي دیپلم و پيش دانشگاهي خود را  با انتخاب 

یكي از گزینه ها به شرح زیر مشخص نمایند:

داوطل��ب نظ��ام آموزش��ي )3-3-6( در 
مرحله دوم ثبت نام مي بايس��ت وضعيت 
شاخه تحصيلي خود را از گزينه هاي روبرو 

مشخص نمايند:

1- داراي ديپلم »رياضي فيزيك«، »علوم تجربي«، »ادبيات و علوم انساني« يا »علوم و معارف 
اسالمي« هستم. 

2- داراي ديپلم »فني و حرفه اي«، »کاردانش« هستم.

 17 نتخاب مورد اول، كد س��وابق تحصيلي)  6(( پس از تعيين ش��اخه تحصيلي در ص��ورت ا -3 -3  داوطلبان)نظ��ام آموزش��ي جدی��د )نظام 
6( را وارد و پس از مش��اهده اطالعات فردي خود نس��بت به تائيد ی��ا عدم تائيد آن  -3 -3 رقم��ي( مخص��وص دانش آم��وزان نظام جدید )
ق��دام نماین��د. در ص��ورت تائيد اطالعات ف��ردي، بندهاي مربوط به س��وابق تحصيل��ي در تقاضانامه ثبت نامي درج خواهد ش��د و داوطلب  ا
مي بایس��ت نس��بت ب��ه تكميل س��ایر بنده��اي تقاضانامه ثبت نام��ي اقدام نماید. در صورت عدم تائيد اطالعات نس��بت ب��ه ادامه روند ثبت 
1398 به منطقه آموزش و پرورش خ��ود مراجعه نمایند. /11 تمام ثب��ت نام جهت رفع مغایرت حداكث��ر تا تاریخ 24/ ز ا ق��دام و بعد ا ن��ام ا

دانش آموزان نظام آموزشي 3-3-6 سال تحصيلي جاري كه در خردادماه سال 1399 فارغ التحصيل مي شوند، الزم است براي اطالع از نحوه اقدام فرایند مشاهده 
سوابق تحصيلي به اطالعيه پرینت كارت شركت در آزمون در تاریخ 1399/4/2 مراجعه نمایند.

نتخاب و ش��اخه تحصيلي خ��ود را گزینه »داراي دیپلم  6 ا -3 -3 تبص��ره: آن دس��ته از داوطلبان��ي كه وضعيت خود را نظام آموزش��ي 
»فن��ي و حرف��ه اي«، »كاردان��ش« انتخ��اب نماین��د وارد مرحل��ه تكمي��ل تقاضانام��ه ثبت ن��ام مي ش��وند.

ب( داوطلب نظام آموزشي  سالي واحدي 
يا ترم��ي واح��دي مي بايس��ت وضعيت 
مدرک پيش دانش��گاهي خود را به شرح 

زير مشخص نمايد:

داراي مدرک پيش دانشگاهی که در سال 1391 تا 1398 فارغ التحصيل شده ام. 
مدرک پيش دانشگاهی خود را تا تاريخ 31 شهريور 1399 دريافت می کنم. 

داراي مدرک پيش دانشگاهي که سال 1390 و قبل از آن فارغ التحصيل شده ام. 
داراي »مدرک پيش دانش��گاهي تطبيقي امور بين الملل و غير ايراني هس��تم« و يا »در س��تون نمره کتبي کارنامه 

فارغ التحصيلي نمره درج نشده است«.
دانشجو يا فارغ التحصيل مقطع کارداني پيوسته هستم ولي مدرک پيش دانشگاهي ندارم.

داوطلبان)دیپلم هاي شاخه نظري نظام سالي واحدي یا ترمي واحدي) نظام آموزشي قبلي(( درمرحله سوم براي اعمال سوابق تحصيلي مي بایست كد سوابق تحصيلي 
دیپلم و یا پيش دانشگاهي خود را وارد نمایندكه پس از این مرحله اطالعات شناسنامه اي و نمرات داوطلب نمایش داده مي شود و داوطلب مي بایست صحت 
اطالعات خود را تائيد و در صورت مشاهد مغایرت، باید گزینه مغایرت دارد را عالمتگذاري نموده و در پایان براي پيگيري موضوع مغایرت سوابق تحصيلي 

حداكثر تا تاریخ 1398/11/24 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرك تحصيلي خود مراجعه نماید.
 دانش آموزان پيش دانش��گاهي س��ال تحصيلي جاري كه در خردادماه سال 1399 فارغ التحصيل مي شوند، الزم است براي اطالع از نحوه اقدام فرایند مشاهده 

سوابق تحصيلي به اطالعيه پرینت كارت شركت در آزمون در تاریخ 1399/4/2 مراجعه نمایند.
 داوطلباني كه گزینه »داراي دیپلم فني و حرفه اي و یا كاردانش؛ و دانش��جو یا فارغ التحصيل مقطع كارداني هس��تم« از بند الف را انتخاب نمایند وارد مرحله 

تكميل تقاضانامه ثبت نام مي شوند.

 آن دسته از داوطلباني كه گزینه 1 از مرحله اول ثبت نام را انتخاب مي نمایند، یكي از گزینه ها به شرح زیر را مشخص نمایند.

 آن دسته از داوطلباني كه گزینه 3 »نظام آموزشي قدیم دوره چهارساله دبيرستان« را انتخاب نمایند وارد مرحله تكميل تقاضانامه ثبت نام مي شوند.
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...................................................................... » راهنماي عملي انجام ثبت نام «

داوطلب��ان ب��ا ورود به صفحه 
»ثبت ن��ام جدي��د« )تصوی��ر 
ش��ماره یک( مي توانن��د نظام 
تحصيل��ي خ��ود را ب��ا یكي از 
حالتهاي ذیل انتخاب نموده و با 
درج سریال 12 رقمي ثبت نام، 
وارد فرایند روند ثبت نام شوند.

حالت اول: 
	 داوطلباني كه نظام آموزشي جدید 3-3-6 را در تصویر یک به شرح ذیل انتخاب مي نمایند وارد محيط

فرم انتخاب نظام تحصيلي )تصوير شماره 2( به شرح زیر مي شوند.

             )تصویر شماره یک(

           )تصویر شماره دو(

	 آن دسته از داوطلبان نظام جدید 3-3-6 كه )مطابق تصویر شماره 2( بند مربوط به »دانش آموز شاخه
نظري رش��ته هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم معارف اسالمي هستم« را عالمتگذاري 
مي نمایند وارد محيط دریافت كد سوابق تحصيلي و مشاهده مشخصات شناسنامه اي مي شوند كه پس 
از مشاهده و تأیيد اطالعات، این داوطلبان وارد صفحه بارگذاري عكس )تصویر شماره 4( شده و پس از 

بارگذاري و تأیيد عكس وارد محيط تقاضانامه ثبت نامي مي شوند.

)تصوير شماره يك(
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	 آن دسته از داوطلباني كه بند مربوط به »دانش آموز شاخه فني و حرفه اي يا کاردانش هستم« را عالمتگذاري
مي نمایند )طبق تصوير شماره 2( وارد صفحه بارگذاري عكس )تصوير شماره 4( شده و پس از بارگذاري 

و تأیيد عكس وارد محيط تقاضانامه ثبت نامي مي شوند.

حالت دوم:
	 داوطلباني كه نظام سالي واحدي یا ترمي واحدي را در تصویر یک به شرح ذیل انتخاب مي نمایند وارد

محيط فرم انتخاب نظام تحصيلي خواهند شد. )مطابق تصویر شماره 3(

)تصوير شماره يك(

)تصوير شماره سه(

	 داوطلبان الزم اس��ت با توجه به س��ال اخذ دیپلم و یا پيش دانش��گاهي و یا مدرك كارداني، نسبت به
عالمتگ��ذاري م��وارد مندرج در این صفحه اق��دام نموده كه در این صورت داوطلب��ان با توجه به نوع 
عالمتگذاري بندها، كس��اني كه مش��مول س��وابق تحصيلي هستند با ورود كد س��وابق تحصيلي و كد 
دانش آموزي و س��پس مش��اهده س��وابق تحصيلي خود اقدام نمایند. این داوطبان پس از تأیيد سوابق 
تحصيلي وارد صفحه بارگذاري عكس )تصویر شماره 4( شده و پس از بارگذاري وارد محيط تقاضانامه 

ثبت نامي شده و نسبت به تكميل بندهاي مورد نياز اقدام نمایند.
	)4 برخي از داوطلبان نيز كه مشمول سوابق تحصيلي نمي باشند، وارد صفحه بارگذاري عكس )تصوير شماره 

 شده و پس از بارگذاري و تأیيد عكس وارد محيط تقاضانامه ثبت نامي مي شوند.
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حالت سوم:
	 داوطلباني كه نظام قدیم را در تصویر ش��ماره یک به شرح ذیل انتخاب مي نمایند وارد صفحه »ارسال

عكس داوطل��ب« )تصویر 
شماره 4( ش��ده و اقدام به 
بارگذاري عكس خود طبق 
دستورالعمل مندرج در این 

تصویر مي نمایند.
این داوطلب��ان بعد از بارگيري 
عك��س و تأیي��د، وارد محيط 
تقاضانامه ش��ده و الزم اس��ت 
نس��بت ب��ه تكمي��ل بندهاي 
تقاضانامه ثبت نام اقدام نمایند.

------------------------------------------------------

	 كليه داوطلبان حالتهاي اول تا س��وم پس از تكميل تقاضانامه ثبت نام الزم اس��ت نسبت به پرینت
تقاضانام��ه تكميل ش��ده كه ح��اوي اطالعات داوطلب و هم چنين ش��ماره پرون��ده 7 رقمي و كد 

پيگيري ثبت نام 16 رقمي مي باش��د اقدام نمایند.

* نحوه تكميل تقاضانامه اينترنتي:....................................................................
رديف هاي 1، 2 و3: داوطلب    باید  در محل  مورد نظر نام   خانوادگي ، نام و  نام   پدر  خود  را  مطابق   با  شناسنامه 
  به طور  كامل   وارد نماید. در صورت داشتن پسوند در شناسنامه مي بایست در تقاضانامه عيناً پسوند را نيز 
درج نمایند )از به كار بردن هرگونه عالمت غير از حروف الفباء و همچنين تكرار حروف به دليل داشتن 

تشدید خودداري شود(.
رديف  4: داوطلب  باید برحسب  اینكه ، زن  یا مرد است دایره مربوط را عالمت گذاري نماید.

رديف 5: داوطلب باید از سمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نماید و 
از درج حروف، مميز و یا خط تيره كه در بعضي شناسنامه ها درج گردیده خودداري نماید. 

رديف 6: داوطلب باید ش���ماره س��ري و سریال شناس���نامه خود را كه به رنگ قرمز در حاش�يه باالي 
صف�حات ش�ناس�نامه درج ش�ده است، در این قسمت وارد نماید.  

)تصوير شماره چهار(
 

)تصوير شماره يك(
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الف در تقاضانامه ثبت نام درج مي شود. / 91 613435 الف كه به صورت:
91 مثال: 613435

رديف 7: داوطلب باید تاریخ تولد خود را به طور دقيق )روز، ماه و سال( در محل مربوط درج نماید )دورقم 
اول سال تولد یعني 13 درج گردیده است(. 

رديف 8: داوطلب باید شماره ملي خود را كه ده رقم است از چپ به راست در محل مربوط درج و از درج 
مميز و یا خط تيره خودداري نماید.

ردي��ف 9: داوطل��ب باید كد بخش محل تولد خود را در این محل درج نماید. جدول ش��ماره 7  مربوط به 
تفكيک استاني كد بخش ها در صفحات 47 تا 66  این دفترچه راهنما درج شده است.

رديف 10: داوطلب باید كد منطقه و یا ناحيه آموزش وپرورش محل اخذ مدرك دیپلم خود را در این بند درج نماید. 
رديف 11: داوطلبان نظام جدید، بخصوص داوطلباني كه دیپلم خود را در یكي از سال هاي 1384 تا 1398 

دریافت نموده اند، الزم است كد دانش آموزي مقطع دیپلم خود را، در این قسمت درج نمایند.
رديف 12: داوطلب باید كد عنوان دیپلم )پایه دوازدهم نظام آموزش��ي 3-3-6 و یا س��ال سوم نظام سالي 
واحدي یا ترمي واحدي و یا سال چهارم نظام قدیم( خود را كه یک عدد دورقمي است، از جدول شماره 10 

مندرج در صفحه 68  این دفترچه راهنما استخراج و در این بند درج نماید.
رديف 13: داوطلبان نظام آموزش��ي جدید پایه دوازدهم نظام آموزش��ي 3-3-6 و یا سال سوم نظام سالي 
واحدي یا ترمي واحدي و یا سال چهارم نظام قدیم الزم است سال، ماه و روز اخذ مدرك دیپلم خود را در 

این محل درج نمایند.
رديف 14: داوطلب باید كد بخش محل اخذ مدرك »سال دوم دبيرستان براي داوطلبان نظام سالي واحدي 
یا ترمي واحدي و یا  دوسال قبل دیپلم براي داوطلبان نظام قدیم و یا پایه دهم براي داوطلبان نظام آموزشي 
جدید 3-3-6«خود را در این محل درج نماید. جدول مربوط به تفكيک استاني كد بخش ها در صفحات 47 

تا 66 این دفترچه راهنما موجود است.
ردي��ف 15: داوطلب باید ك��د بخش محل اخذ مدرك»دیپلم براي داوطلبان نظام س��الي واحدي یا ترمي 
واحدي و یا س��ال قبل دیپلم براي داوطلبان نظام قدیم و یا پایه یازدهم براي داوطلبان نظام آموزشي جدید 
3-3-6«خود را در این محل درج نماید. جدول كد بخش به تفكيک هر اس��تان در صفحات 47 تا 66 این 

دفترچه راهنما موجود است.
رديف 16: داوطلب باید معدل كل دیپلم نظام آموزشي جدید3-3-6 و یا دیپلم نظام آموزشي سالي واحدي 
یا ترمي واحدي و یا دیپلم نظام قدیم و یا دیپلم فني و حرفه اي و یا كاردانش خود را در این محل درج نماید 

)به صورت اعداد صحيح و اعشار(. 
رديف 17: داوطلبان باید معدل  كتبي نهایي »پایه دوازدهم نظام آموزشي جدید 3-3-6 و یا سال سوم نظام 
آموزش��ي س��الي واحدي یا ترمي واحدي و یا دیپلم نظام قدیم « خود را در این محل درج نمایند )به صورت 

اعداد صحيح و اعشار(. ضمناً مالك عمل گواهي پایان دوره متوسطه صادره از آموزش وپرورش است.
رديف 18: داوطلبان باید وضعيت دانش آموزي و یا فارغ التحصيلي خود در هر یک از نظام هاي آموزشي را 

با عالمت گذاري در یكي از قسمت هاي این بند مشخص نمایند.
رديف 19: داوطلبان مي توانند بدون توجه به نظام آموزشي كه در آن تحصيل نموده اند، عالقمندي خود را  

براي پاسخگویي به یكي از دو مجموعه سؤال كه در این بند مشخص شده اعالم نمایند. 
تذكر مهم: به داوطلبان تاكيد می گردد در انتخاب مجموعه سواالت در تقاضانامه ثبت نام خود دقت الزم را بعمل آورند چرا 
كه تبعات هر نوع اشتباه در انتخاب نوع سواالت به عهده شخص داوطلب بوده و در جلسه آزمون، مجموعه سواالت انتخابی 

به داوطلب تحویل داده خواهد شد و تغيير مجموعه سواالت برای داوطلب در زمان برگزاری آزمون ميسر نخواهد بود. 
رديف 20: داوطلب باید كد منطقه و یا ناحيه آموزش وپرورش محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي خود را در این بند درج نماید.

رديف 21: داوطلبان نظام س��الي واحدي یا ترمي واحدي، بخصوص داوطلباني كه مدرك پيش دانش��گاهي 
خود را در یكي از سال هاي 1391 تا 1399 دریافت نموده  و یا مي نمایند، الزم است كد دانش آموزي مقطع 

پيش دانشگاهي خود را، در این قسمت درج نمایند.
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رديف 22: داوطلب باید كد عنوان مدرك پيش دانشگاهي خود را كه یک عدد دورقمي است، از جدول شماره 
11 مندرج در صفحه 68 این دفترچه راهنما استخراج و در این بند درج نماید.

رديف 23: داوطلب باید سال، ماه و روز اخذ مدرك دوره پيش دانشگاهي خود را در این بند درج نماید. 
رديف 24: داوطلب باید كد بخش محل اخذ مدرك دوره پيش دانشگاهي براي داوطلبان نظام آموزشي سالي 
واحدي یا ترمي واحدي / محل اخذ مدرك دیپلم براي داوطلبان نظام قدیم / محل اخذ مدرك پایه دوازدهم 
براي داوطلبان نظام آموزشي جدید 3-3-6 خود را در این محل درج نماید. جدول كد بخش به تفكيک هر 

استان در صفحات 47 تا 66 این دفترچه راهنما موجود است.
رديف 25: داوطلب باید معدل كل دوره پيش دانش��گاهي خود را در صورت فارغ التحصيلي )به صورت اعداد 

صحيح و اعشار( در این محل درج نماید.
رديف 26: داوطلبان اقليت های دیني چنانچه به س��ؤاالت معارف غير اس��الم پاسخ می دهند، بایستی یكی از 

ادیان مورد نظر را انتخاب نمایند.
رديف 27: هر یک از داوطلبان الزم است با مشخص نمودن یكي از موارد این بند، سهمية خود را مشخص 
نمایند. درصورتي كه س��همية پذیرش ش��ما غير از مناطق است، حسب مورد بند مربوطه را عالمت گذاري و 
همچنين اگر ارگان تائيدكننده سهمية شما ستاد مشترك سپاه، وزارت جهاد كشاورزي  و یا ستاد كل نيروهاي 

مسلح است، بند 28 تقاضانامه )كد پيگيري 12 رقمي ایثارگران( را نيز تكميل نمایيد.
رديف 28: چنانچه ارگان تائيدكننده سهمية شما ستاد مشترك سپاه پاسداران و یا ستاد كل نيروهاي مسلح 
است، مي بایست براي دریافت كد پيگيري به نواحي محل اعزام خود مراجعه نموده و پس از دریافت كد پيگيري 

12 رقمي، آن را در این بند درج نمایيد )كد پيگيري 12 رقمي ایثارگران براي هر آزمون متفاوت است(.
      چنانچه ارگان تائيدكننده سهمية شما، وزارت جهاد كشاورزي است كد پيگيري 12 رقمي ایثارگران عبارت 
اس��ت از:  )كد ملي خوِد رزمنده+55(. مثال: اگر كد ملي رزمنده:  0321644670  باش��د. كد پيگيري 12 

رقمي ایثارگر:  550321644670  خواهد بود.
      داوطلبان مذكور در صورت داشتن هرگونه سؤال و ابهام در این خصوص به ادارات امور اداري سازمان 

جهاد كشاورزي استان مراجعه نمایند.
رديف 29: داوطلبان متقاضي اس��تفاده از س��همية رزمندگان )موارد 11، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 21 و 22 
از بند 27 تقاضانامه ثبت نام( كه به صورت داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته اند، الزم 

است مدت حضور فرد رزمنده در جبهه را به »ماه« در این بند تكميل نمایند.
رديف 30: آن دسته از داوطلباني كه نابينا یا كم بينا، ناشنوا یا كم شنوا و یا معلول جسمي حركتي مي باشند، باید 
با  عالمتگذاري  در دایره  هاي این ردیف وضعيت خود را مشخص نمایند. وضعيت معلوليت این افراد از سازمان 
بهزیس��تي استعالم خواهد ش��د و در صورت تأیيد آن سازمان، بند معلوليت براي آنان اعمال خواهد شد. لذا 
داوطلبان معلولي كه در سازمان بهزیستي تشكيل پرونده نداده اند، ضرورت دارد با مراجعه به ادارات بهزیستي 
محل س��كونت خود نس��بت به تشكيل پرونده اقدام نمایند. بدیهي است در صورت عدم تأیيد معلوليت آنها 

توسط سازمان بهزیستي، خدمات و تسهيالت الزم به آنان ارائه نخواهد شد.
* تذكر: آن دسته از داوطلباني كه یكي از موارد بند 30 تقاضانامه را عالمتگذاري مي نمایند، مي بایست با توجه 
به نوع و ميزان معلوليت، براي شركت در آزمون و پاسخگویي به سؤاالت، نياز خود به منشي را اعالم نمایند. 
رديف 31: داوطلبان اتباع خارجي كه بر اساس توضيحات ارائه شده در صفحه 26 همين دفترچه راهنما مجاز 
به ثبت نام در آزمون مي باشند برحسب مليت خود یكي از گزینه ها را عالمت گذاري نموده و كد پيگيري 13 

رقمي خود را در محل مخصوص درج نمایند.
ردي��ف 32: داوطلب با وضعيت چپ  دس��ت )ويژه داوطلباني که متقاضي اس��تفاده از صندلي مخصوص 
داوطلبان چپ  دس��ت در جلس��ه آزمون مي باشند(، الزم اس��ت وضعيت خود را با عالمت گذاري در محل 

مربوطه مشخص نمایند.
رديف 33: داوطلبان با وضعيت تحصيلي: دانشجویان انصرافي، دانشجویان دوره روزانه، دانشجویان دوره غير 
روزانه و دانشجویان اخراجي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، الزم است با عالمت گذاري در محل مربوطه 

وضعيت تحصيلي خود را مشخص نمایند.
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رديف 34: داوطلبان با وضعيت فارغ التحصيلي در مقاطع: كارداني، كارشناس��ي و كارشناس��ي ارشد و باالتر 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، الزم است با عالمت گذاري در محل مربوط وضعيت فارغ التحصيلي خود 

را در هریک از مقاطع مزبور مشخص نمایند.
رديف 35: داوطلباني كه در دوره كارداني فارغ التحصيل شده اند، الزم است معدل كل فارغ التحصيلي مقطع 

كارداني خود را به صورت اعداد صحيح و اعشار در این محل درج نمایند.
رديف 36: داوطلب ش��اغل باید كد محل اش��تغال به كار خود را از جدول شماره 9 )مندرج در صفحه 67( 

استخراج و در محل مربوطه درج نماید.
رديف 37: داوطلب باید منحصراَ یكي از گروه هاي آزمایشي را انتخاب نماید و چنانچه به غيراز گروه آزمایشي 
اصلي )یكي از گروه هاي آزمایش��ي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني( متقاضي گروه آزمایشي 
هنر و زبان هاي خارجي است باید حسب مورد گزینه هاي مربوط را در بندهاي 39 و 40 تقاضانامه ثبت نام 
اینترنتي تكميل نماید. ضمناً داوطلب باید براي ثبت نام و شركت در آزمون گروه آزمایشي هنر و یا زبان هاي 

خارجي، سریال اعتباري جداگانه )370/000 ریالي( نيز تهيه نماید. 
رديف 38: داوطلب باید با انتخاب منحصراً یک مورد، زبان امتحاني خود را انتخاب نماید. شایان ذكر است 
چنانچه داوطلب عالوه بر ش��ركت در یكي از گروه هاي آزمایش��ي اصلي )علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و 
علوم انساني( عالقه مند به شركت در گروه آزمایشي هنر یا زبان هاي خارجي باشد، زبان امتحاني وي همان 

زبان امتحاني گروه آزمايشي اصلي است.
رديف 39: داوطلبان عالقه مند به شركت در گروه آزمایشي هنر الزم است نسبت به خرید سریال اعتباري 
به مبلغ 370/000 )س��يصد و هفتاد هزار( ریال براي ش��ركت در گروه آزمایشي هنر اقدام و این بند را در 

تقاضانامه ثبت نام عالمت گذاري نمایند.
رديف 40: داوطلبان عالقه مند به ش��ركت در گروه آزمایش��ي زبان هاي خارجي الزم است نسبت به خرید 
س��ریال اعتباري به مبلغ 370/000 )س��يصد و هفتاد هزار( ریال براي شركت در گروه آزمایشي زبان هاي 

خارجي اقدام و این بند را در تقاضانامه ثبت نام عالمت گذاري نمایند.
رديف 41: داوطلبان متقاضي در گزینش رشته هاي دانشگاه پيام  نور و مؤسسات غيرانتفاعي الزم است نسبت 
به خرید س��ریال اعتباري به مبلغ 186/000 )یكصد و هش��تاد و شش هزار( ریال اقدام و سپس این بند را 

عالمت گذاري نمایند.
رديف  42: داوطلبان عالقه مند به شركت در گزینش رشته هاي تحصيلي "دانشگاه اطالعات و امنيت ملي" 
)وابس��ته به وزارت اطالعات(، این بند را عالمت گذاري نمایند )ش��رایط و ضوابط پذیرش دانش��جو در این 

دانشگاه در صفحه 43 همين دفترچه راهنما درج شده است(.
رديف  43: داوطلبان عالقه مند به شركت در گزینش رشته هاي تحصيلي "دانشگاه امام صادق)ع("، این بند را 
عالمت گذاري نمایند. )شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در این دانشگاه در صفحه 44 همين دفترچه راهنما 

درج شده است(.
تذکر مهم: داوطلبان توجه نمایند، اعالم عالقه مندي به شركت در گزینش رشته هاي تحصيلي "دانشگاه  امام 
صادق)ع(" در این بند، به منزله ثبت نام قطعي آنان در این دانشگاه نبوده و متقاضيان الزم است براي تكميل 
مراحل ثبت نام، به پایگاه  اینترنتي دانشگاه  مذكور مراجعه و پس از اطالع از شرایط و ضوابط دانشگاه، نسبت 

به تكميل كاربرگ ثبت نام اقدام نمایند.
رديف 44: داوطلب باید كد استان و كد بخش  محل  اقامت   خود را براي تعيين حوزه امتحاني از جدول شماره 

7 )مندرج در صفحات 47 تا 66( استخراج و از چپ به راست در محل مربوطه درج نماید.
تذکر مهم: داوطلباني كه محل اقامت آنان در خارج از كش��ور مي باشد توجه داشته باشند آزمون منحصراً 
در 7 كشور شامل : آلمان )فرانكفورت(، امارت متحده عربي )دوبي(، پاكستان )كویته(، تركيه )استانبول(، قطر 

)دوحه(، كویت )كویت( و لبنان )بيروت( برگزار خواهد شد.
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رديف 45: داوطلبان َمرد )برادران( باید وضعيت نظام وظيفه خود را با توجه به مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 
20 دفترچه حاضر با یكي از كدهاي 1 تا 12 با مطالعه دقيق و توجه الزم به تذكرات مهم ذیل صفحه، مشخص نمایند.

رديف 46: داوطلب باید كد پستي دقيق خود را كه یک عدد ده رقمي است، در محل مربوط یادداشت نموده 
و از درج مميز و یا خط تيره خودداري نماید.

رديف 47: داوطلب باید منطقه شهرداري محل سكونت خود را كه از 1 تا 22 است در محل یادداشت نموده 
و از درج مميز و یا خط تيره خودداري نماید. این بند براي در نظر گرفتن نزدیک ترین حوزه امتحاني به محل 

سكونت داوطلب در شهرهاي بزرگ، پيش بيني شده است.
رديف 48: داوطلب باید شماره تلفن ثابت با كد شهر خود را در محل مربوط درج نماید.

رديف 49: براي استفاده از خدمات پيام كوتاه، شماره تلفن همراه خود را در این بند درج نمایيد.
تذکر: با توجه به اینكه مقرر گردیده در مراحل مختلف فرایند این آزمون خدماتي از طریق ارسال پيام كوتاه  
به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني كه تمایل به استفاده از خدمات پيام كوتاه دارند در زمان ثبت نام با انتخاب 
گزینه مربوط و پرداخت مبلغ 6/000 )شش هزار( ریال به عنوان هزینه استفاده از خدمات پيام كوتاه، مي توانند 

از این خدمات استفاده نمایند.
رديف 50: داوطلب باید آدرس دقيق پستي خود را مطابق موارد درخواست شده در این ردیف درج نماید 
)طي مراحل آزمون چنانچه آدرس داوطلب تغيير كند الزم اس��ت آدرس جدید خود را كتباً به س��ازمان 

سنجش آموزش كشور اطالع دهد(.
رديف 51: آن دسته از داوطلباني كه داراي رایانامه )E-Mail( مي باشند، آدرس پست الكترونيكي خود را 

در این بند درج نمایند.
ردي��ف  52: آن دس��ته از داوطلبان��ي كه در آزمون سراس��ري س��ال 1398 ثبت نام نموده ان��د، این بند را 

عالمت گذاري نمایند.
توصيه هاي  مهم:

1- قبل از تكميل  و درج اطالعات در تقاضانامه  اینترنتي، نخست  كليه  مطالعات  الزم  انجام  گيرد و پيش نویس  
دقيق  تهيه  شود )فرم  پيش نویس  در صفحه 71  این  دفترچه  راهنما درج  شده  است ( و سپس مندرجات آن 

به صورت دقيق در تقاضانامه ثبت نام اینترنتي درج گردد. 
2- از تقاضانامه  تكميل شده  اینترنتي كه شماره پرونده و كد پيگيری بر روی آن درج شده، حتماً یک  نسخه  

پرینت تهيه  و در پرونده  شخصي  نگهداري  كنيد.
3- داوطلباني كه مي خواهند در چند گروه آزمایشي )گروه آزمایشي اصلي بعالوه عالقه مندي در گروه یا گروه هاي 

آزمایشي هنر و زبان هاي خارجي( ثبت نام نمایند، مي بایست در یک نوبت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
تذکرات:

1- درصورتی ك��ه داوطلب��ان در هنگام تكميل تقاضانامه  ثبت نام اینترنتی برای گروه آزمایش��ی اصلی خود، 
سریال اعتباری برای ثبت نام در گروه آزمایشی هنر یا زبان های خارجی یا هر دو این گروه ها و همچنين اعالم 
عالقه مندی به شركت در گزینش رشته های تحصيلی دانشگاه پيام نور و مؤسسات غيردولتی و غيرانتفاعی 
تهي��ه نكرده ان��د، می توانند ثبت نام خود را تكميل كرده و پس از تهيه س��ریال اعتباري مورد نياز، در مهلت 
ثبت نام مجدداً به سایت سازمان مراجعه و از قسمت قباًل ثبت نام كرده ام )منوي سمت راست( و با واردكردن 
شماره پرونده و كد رهگيری، نسبت به اضافه  كردن گروه های آزمایشی مورد نظر خود یا اعالم عالقه مندی 

به رشته های مؤسسات مذكور اقدام نمایند.
 2- داوطلبان توجه داشته باشند پس از تكميل "تقاضانامه ثبت نام" و "ارسال عكس" و "دریافت شماره پرونده 
7 رقمي" و "كد پيگيري 16 رقمي" ثبت نام خود مي توانند در قس��مت مش��اهده و چاپ اطالعات ثبت نامي، 

اطالعات خود را مشاهده و از آن پرینت تهيه نمایند.
دريافت كد رهگيري............................................................................................
با تایيد اطالعاتی كه وارد كرده اید، كد رهگيري )16 رقمي( براي  ش��ما  نمایش داده مي ش��ود. الزم است این كد، 

شمارة پرونده و همچنين اطالعات كارت یا كارت هاي اعتباري را تا پایان مراحل آزمون نگهداري نمایيد.
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امكان ويرايش و تصحيح فرم ثبت نام
در صورتي كه بخواهيد هر قسمت از مطالب فرم ثبت نام خود را تصحيح كنيد، از تاریخ 98/11/16 تا تاریخ 
98/11/24، با ورود به صفحة ثبت نام در بخشي با عنوان » قباًل ثبت نام كرده ام« و با وارد كردن شمارة 

پرونده و كد رهگيري )16 رقمي( مي توانيد این  كار را انجام دهيد. 

  اگر بعد از ثبت نام در گروه اصلي، قصد داش��تيد در آزمون گروه هاي آزمایش��ي دوم یا س��وم)هنر یا 
زبان هاي خارجي( هم ثبت نام كنيد، پس از خریدكارت اعتباري مجزا براي هر گروه،  با ورود به صفحة ثبت 
نام، در بخش » قباًل ثبت نام كرده ام«  با وارد كردن شمارة پرونده و كد رهگيري )16 رقمي( مي توانيد در 

گروه هاي مورد عالقة خود ثبت نام نمایيد. 
  اگر بعد از اتمام ثبت نام، عالقه مند شده اید كه در زمان انتخاب رشته، از رشته هاي تحصيلي دانشگاه 
پيام  نور)آموزش  از راه  دور( و مؤسس��ات آموزش عالي غيرانتفاعی هم رش��ته هایي را انتخاب كنيد، پس از 
تهية كارت اعتباري، طبق توضيح بند قبلي، مي توانيد عالقة خود را به انتخاب این رشته ها نيز اعالم نمایيد. 
  كساني كه به تحصيل در دانشكده "اطالعات و امنيت ملی)وابسته به وزارت اطالعات("، "دانشگاه  امام  
صادق )ع ("،  "دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... )عج("، "دانشگاه علوم قضایي و خدمات اداري" عالقه مند هستند، 
الزم است به وبگاه این مؤسسه ها مراجعه و فرم  درخواست  شركت  در دانشگاه هاي موردنظر را تكميل  نمایند 
و فرم چاپي تكميل شدة آن را حداكثر تا تاریخ 1398/12/29 به  نشاني مؤسسه هاي مورد نظر خود بفرستند.

 اطالعات دانشگاه های خاص)صفحه 42 تا 46(. 
تكميل فرم شمارة )1(

  همة متقاضيان شركت در آزمون سراسري )به جز فارغ التحصيالن بخش های مركزی شهرهاي اصفهان ، 
تبریز، تهران ، ش��يراز، مش��هد و بخش كن شهر تهران، بخش لواسانات شهر شميرانات ( الزم است فرم  
عنوان  رشته  تحصيلي  و محل  تحصيل  دوره  پيش دانشگاهي  و دو سال   آخر دوره  دبيرستان  یا هنرستان و 
همچنين سه سال آخر دوره متوسطه براي دیپلم  سنوات قبل نظام قدیم و نظام جدید آموزشي )6-3-3( 
فرم شماره)1(،  را با توجه  به  جدول هاي  شماره) 7 و 10( در بخش دوم دفترچه،  تكميل  و به  تأیيد آموزش 
و پرورش محل  تحصيل یا محل فارغ التحصيلي و یا نزدیک ترین  اداره  آموزش  و پرورش  محل  سكونت  

خود برسانندو نزد خود نگهداري نمایند.

 فرم شمارة)1( در انتهاي دفترچه )صفحه 69( 
 جدول هاي شمارة)7( و )10( را می توانيد در صفحه 47 تا 68 پيدا كنيد. 

فراموش نكنيد!   
براي آگاهي از همة مراحل آزمون سراسري، خبرها و اطالعيه هاي این آزمون را با مراجعه 

به وبگاه سازمان سنجش و نشریه پيک  سنجش  پيگيري نمایيد.

 3- اقدامات پس از ثبت نام
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بخش دوم شرایط و مقررات شرکت در آزمون سراسری

راهنماي شركت در آزمون و آشنايي با دوره هاي تحصيلي
در این بخش توضيحاتي دربارة ش��رایط و مقررات ش��ركت در آزمون سراس��ری، مواد آزمون، رشته هاي 

تحصيلي و اهميت )ضریب( درس ها براي ورود به هر رشته و منابع طرح سوال ارائه مي شود.
2-1- روش پذيرش دانشجو

در آزمون سراسري، روش هاي گزینش دانشجو در رشته هایي كه پذیرش آنان بر اساس آزمون سراسري 
)با نمرات آزمون و اعمال مثبت سوابق تحصيلي( مي باشد به شرح ذیل صورت مي پذیرد:

2-1-1- روش متمركز: روش��ي اس��ت كه منحصراً نمرات آزمون و س��وابق تحصيلي داوطلبان واجد 
ش��رایط، مالك و مبناي پذیرش قرار مي گيرد و اس��امي پذیرفته ش��دگان در یک مرحله و به طور یكجا 
اعالم مي گردد. در این روش هر داوطلب با توجه به شرایط وي ) از نظر سهميه، بوم و...( و براساس نمره 
كل اكتس��ابي در زیر گروه مربوطه، به اولين كدرش��ته انتخابي كه از نظر علمي برتري دارد ) در مقایسه با 
س��ایر داوطلباني كه شرایط مشابه وي را دارند(، در صورت وجود ظرفيت معرفي مي شود. گزینش اغلب 

رشته هاي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به روش متمركزصورت مي گيرد.
 2-1-2- روش متمركز با ش�رايط خاص: رشته هاي داراي شرایط خاص رشته هایي هستند كه در 
پذیرش آن ها شرایط خاصي از قبيل: مصاحبه، معاینه، آزمون عملي و یا علمي جداگانه اي اعمال مي شود و 
اسامي پذیرفته شدگان نهایي این رشته ها، با اعمال نتایج مراحل فوق مطابق ظرفيت هر كدرشته مشخص و 

به همراه سایر رشته هاي متمركز اعالم مي شود.
تذكر مهم: در آزمون سراس��ري س��ال 1399 پذیرش دانشجو در رش��ته هاي تحصيلي: آهنگسازي، ادبيات 
نمایش��ي، ارتباط تصویري، بازیگري، طراحي پارچه، طراحي صحنه، طراحي صنعتي، طراحي لباس، عكاسي، 
كارداني هنرهاي تجسمي، كتابت و نگارگري، مجسمه سازي، نقاشي، نمایش عروسكي، نوازندگي موسيقي ایراني 
،نوازندگي موسيقي جهاني و موسيقي نظامي در گروه  آزمایشي هنر و هم چنين رشته علوم ورزشي و آموزش 
تربيت بدني به صورت متمركز و با شرایط خاص و همراه با آزمون عملي صورت مي پذیرد. كليه داوطلبان 
عالقه مند به رشته هاي ذي ربط، براي اطالع از شرایط و نحوه و تاریخ آزمون هاي عملي به اطالعيه هاي مربوط 

كه در زمان پرینت كارت شركت در آزمون، از سوي این سازمان منتشر مي شود توجه نمایند.

2- 2- شرايط عمومي و اختصاصي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري
براي شركت در آزمون سراسري داشتن شرایط زیر الزم است:

2-2-1- شرايط عمومي 
الف ( اعتقاد به اسالم و یا یكي از ادیان رسمي مصرح  در قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران.

ب( عدم احراز عناد )نه اعتراض( نسبت به نظام جمهوري اسالمي ایران.
تبصره - درصورتي كه داوطلب سابقاً با نظام جمهوري اسالمي عناد داشته، باید تغيير نظر او احراز شود.

ج( نداشتن سابقه عضویت در سازمان هاي غيرقانوني، فراماسونري و اعقاب آنها.
د ( عدم احراز فساد اخالقي.

ه ( عدم اعتياد به مواد مخدر .
2-2-2- شرايط اختصاصي 

 الف( داشتن  گواهينامه  دوره  پيش دانشگاهي )نظام سالي واحدي یا ترمي واحدي( و یا دیپلم نظام آموزشي جدید
)3-3-6 اعم از شاخه هاي نظري، فني و حرفه اي و یا كاردانش( كه حداكثر تا تاریخ 1399/6/31 دریافت 
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شود و یا دیپلم دوره  چهارساله  متوسطه  نظام قدیم آموزش متوسطه و یا داشتن  مدرك  كارداني  )فوق دیپلم (. 
در صورت قبولي در رشته هایي كه پذیرش آنان از نيمسال دوم سال تحصيلي1400-1399 آغاز مي گردد به 
شرط دریافت مدرك تحصيلي دیپلم نظام آموزشي جدید3-3-6 و یا پيش دانشگاهي و یا مدرك كارداني تا 

تاریخ 99/11/30، ثبت نام و ادامه تحصيل آنان بالمانع مي باشد.
تبصره  1- دارندگان مدرك كارداني )فوق دیپلم( دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و دارندگان  مدرك  كارداني  
پيوسته و همچنين  آن  دسته  از داوطلبان  مذكور كه  حداكثر تا 1399/6/31 در مقطع كارداني 

)فوق دیپلم( فارغ التحصيل  مي شوند، حق  ثبت نام  در آزمون  سراسري  را خواهند داشت .
تبصره  2- فارغ التحصيالن  رشته هاي تحصيلي مورد نياز وزارت بهداشت ) مشمولين خدمات اجباري قانون خدمت 
پزشكان و پيراپزشكان( در مقطع كارداني  باید حداكثر تا تاریخ  1399/6/31 و یا 1399/11/30 
خدمات خود را به پایان رسانده باشند، چنانچه در مقطع دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و 
داروسازي پذیرفته شوند، مي توانند خدمات موضوع این قانون را پس از اتمام تحصيل با مقطع جدید 

به انجام برسانند.
تبصره  3- فارغ التحصيالن دوره  كارداني  رشته هاي تحصيلي گروه هاي  آموزشي  غيرپزشكي  حداكثر تا 1399/6/31 
به  شرطي  مي توانند در آزمون سراسري سال 1399 شركت نمایند كه  تعهدات  و خدمات  قانوني  را 

انجام  داده  باشند.
تبصره 4- فارغ التحصيالن  رشته هاي تحصيلي بهداشت دهان، تكنسين سالمت دهان، پرستاري دندانپزشكي، پروتز 

دندان و ساخت پروتز دنداني مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان نمي باشند.
ب( دانشجوي دوره روزانه )به جز دانشجویان مشمول تبصره هاي 2 و 3 بند الف( دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالي نباشد.
تبصره 1- دانشجویان ورودي سال 1397و قبل از آن، دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي )بجز 
دانشجویان مشمول تبصره هاي 2 و 3 بند الف( چنانچه  واجد دیگر شرایط مندرج  در این  دفترچه  
)مخصوصاً مقررات نظام وظيفه( باشند و حداكثر تا تاریخ 98/12/25 از تحصيل انصراف قطعي حاصل 

نمایند، حق  ثبت نام  و شركت  در این آزمون  را دارند.
تبصره  2- دانشجویان  اخراجي  آموزشي  موضوع  موارد مرتبط آیين نامه  آموزشي  و همچنين  دانشجویان  دوره  
كارشناسي  كه  مدرك  معادل  كارداني  )اعم از كارداني  عمومي  و یا كارداني ( را دریافت نموده اند نيز 
مانند مقررات  مربوط به  دانشجویان  انصرافي  پس  از تسویه حساب  كامل  با مؤسسه  ذي ربط و همچنين  
اداره  كل  امور دانشجویان  داخل  و صندوق  رفاه  دانشجویان  وزارت  ذي ربط و در صورت  نداشتن  مشكل  
نظام  وظيفه  )براي  برادران ( حق  ثبت نام  داشته و محدودیتي در انتخاب رشته ندارند. بدیهي  است  این 
دسته  از داوطلبان  مي توانند كليه  تعهدات  مربوط را پس  از اتمام  تحصيالت  خود به صورت  یكجا به  

انجام  برسانند.
ج ( پذیرفته شدگان  دوره  روزانه سراسري)رشته هاي تحصيلي با آزمون و بدون آزمون(  سال  1398، در صورت 
ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1399، منحصرا مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي غير روزانه 
)نوبت دوم )شبانه(، دانشگاه آزاد اسالمي، پيام نور، غيرانتفاعي، ظرفيت مازاد، پردیس خودگردان و مجازي( 
بوده و فقط در این دوره ها گزینش خواهند شد. ضمن اینكه بر اساس توضيحات بند 6 بخش تعاریف مندرج 
در صفحه 39 همين دفترچه راهنما، ضمن تكميل فرم شماره 2 )فرم انصراف مندرج در صفحه 70( بایستي 
تا تاریخ 98/12/25 انصراف قطعي خود را از تحصيل اعالم نموده و مورد مربوط در بند 33 فرم تقاضانامه 

ثبت نام را نيز عالمت گذاري نمایند.
د ( دانشجویان دوره هاي نوبت دوم )شبانه(، دانشگاه آزاد اسالمي، مجازي، ظرفيت مازاد و پردیس خودگردان، پيام 
 نور و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي � غيرانتفاعي و ... )به شرط نداشتن مشكل نظام وظيفه براي 
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برادران(، مي توانند بدون انصراف از تحصيل در آزمون سراسري سال 1399 ثبت نام و شركت نمایند. بدیهي 
است این دسته از داوطلبان در صورت موفقيت و قبل از ثبت نام در رشته قبولي جدید، الزم است از رشته قبولي 
قبلي خود انصراف قطعي حاصل نموده و گواهي مربوط )فرم انصراف قطعي از تحصيل( را به مؤسسه ذي ربط 
ارائه نمایند. الزم به توضيح است كه این دسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصيل در رشته محل قبولي 
قبلي خود را ندارند و هم چنين دانشجویان شاغل به تحصيل دوره هاي كارداني )فوق  دیپلم( كه حداكثر تا 
تاریخ 1399/6/31 فارغ التحصيل مي شوند، براي ثبت نام و شركت در این آزمون نياز به انصراف ندارند.
تبصره: دانشجویان دوره هاي فوق كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند، به منظور ثبت نام و شركت مجدد در 
آزمون سراسري الزم است به ضوابط مربوط به مقررات وظيفه عمومي توجه و بر اساس آن ضوابط اقدام 

نمایند.
ه ( دانش آموختگان مقطع كارشناسي در صورت شركت مجدد در آزمون سراسري و قبولي با رعایت شرایط ذیل 

این بند مي توانند ادامه تحصيل دهند. 
1- فارغ التحصيالن  رشته هاي تحصيلي مورد نياز وزارت بهداشت ) مشمولين خدمات اجباري قانون خدمت 
پزشكان و پيراپزشكان( در مقطع كارشناسي باید حداكثر تا تاریخ  1399/6/31 و یا 1399/11/30 خدمات 
خود را به پایان رسانده باشند، چنانچه در مقطع دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي  پذیرفته 

شوند، مي توانند خدمات موضوع این قانون را پس از اتمام تحصيل با مقطع جدید به انجام برسانند.
2- دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان یا دستگاه هاي اجرایي، تعهدات سهميه بومي و یا سهميه مناطق 

محروم.
3- نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان نظام وظيفه.

و( دانش آموختگان مقاطع كارشناسي ارشد ناپيوسته و پيوسته كليه رشته هاي تحصيلي و دكتري عمومي 
پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي و دكتري حرفه اي دامپزشكي متقاضي تحصيل مجدد، مي توانند با رعایت 
شرایط زیر از طریق قبولي در آزمون سراسري در مقطع دكتري عمومي رشته هاي پزشكي و داروسازي  

تحصيل نمایند و محدودیتي در انتخاب دوره هاي مختلف )روزانه، مازاد و پردیس( ندارند.
 1-  انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان براي مشمولين این قانون الزامي است.

2- دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان یا دستگاه هاي اجرایي و عدم دارا بودن تعهدات سهميه بومي و یا 
سهميه مناطق محروم.

3- نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان نظام وظيفه.
ز( دانش آموختگان مقطع كارداني رشته "اپتيک" كه قبل از سال 1389 پذیرفته شده  باشند، درصورت شركت 
در گروه آزمایشي علوم تجربي و احراز نمره علمي و شرایط الزم، مي توانند در مقطع كارشناسي پيوسته رشته 
بينایي سنجي ادامه تحصيل دهند. توضيحات بيشتر در این خصوص در دفترچه راهنماي انتخاب رشته )دفترچه 

شماره 2( اعالم مي شود.

2-3- مقررات  وظيفه  عمومي 
بر اساس  اعالم  رسمي  سازمان وظيفه  عمومي  نيروي  انتظامي  جمهوري اسالمي ایران، داوطلبان  »مرد« براي ثبت نام 
و شركت در آزمون سراسري سال 1399 الزم  است  یكي  از شرایط زیر را دارا بوده و كد مربوط را در بند 45 

فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتي درج نمایند:
كد 1( دارا بودن كارت  پایان  خدمت هوشمند ؛

كد 2( دارا بودن كارت  معافيت  دائم هوشمند )كفالت، پزشكي، ایثارگران  و موارد خاص(؛
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كد 3( مشموالن داراي برگ معافيت موقت هولوگرام دار بدون غيبت )پزشكي، كفالت و سایر...( در مدت اعتبار آن؛
كد 4( متولدین سال 1354 و قبل از آن، این قبيل مشموالن باید پس از اعالم قبولي و در زمان ثبت نام كارت 

معافيت دائم هوشمند )معافيت سني عنایت مقام معظم رهبري( را ارائه نمایند؛
كد 5( دانش آموزان سال آخر دوره  متوسطه  یا پيش دانشگاهي كه به صورت حضوري و پيوسته مشغول به تحصيل 

بوده و تا تاریخ 99/6/31 در سنوات مجاز تحصيلي )حداكثر 20 سالگي تمام(، فارغ التحصيل مي شوند؛
كد 6( فارغ التحصيالن مقطع متوس��طه ) نظام جدید 3-3-6 و یا داراي مدرك پيش دانشگاهي( به شرط اتمام 
تحصيل حداكثر تا 20 س��الگي به صورت پيوس��ته و حضوري )مدارس روزانه، بزرگ ساالن و آموزش از راه 

دور( و درصورتي كه وارد غيبت نشده باشند؛
تبصره: دانش آموزاني كه دوره متوس��طه )سال اول متوس��طه( را از مهر 91 آغاز كرده باشند، سقف مجاز 

سنوات تحصيلي آنان حداكثر تا پایان 20 سالگي خواهد بود.
كد 7( دانش آموزاني كه قبل از سن مشموليت )قبل از 18 سالگي تمام( موفق به دریافت پيش دانشگاهي و 

یا دیپلم نظام جدید 3-3-6 شده باشند، به شرط نداشتن غيبت؛
توضيح: دانش آموزاني كه در سن 17 سالگي و قبل از سن مشموليت موفق به دریافت دیپلم یا پيش دانشگاهي 
مي شوند، چنانچه حداكثر تا شش ماه پس از رسيدن به سن مشموليت )18 سالگي تمام( وارد دانشگاه شوند، 
مجاز به ادامه تحصيل مي باشند؛ در غير این صورت به دليل ورود به غيبت، مجاز به ادامه تحصيل نخواهند 
بود. مگر اینكه در مهلت شش ماه معرفي، خود را از طریق یكي از دفاتر پليس+10 به وظيفه عمومي معرفي 

كرده و در هنگام پذیرش در دانشگاه داراي برگ اعزام بدون غيبت باشند.
تبصره: افرادي كه تاریخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولي یا پذیرش در دانشگاه است، الزم است 
برابر ضوابط مربوط نس��بت به تمدید موعد اعزام خود اقدام نمایند. در غير این صورت به دليل ورود به 
غيبت، شرایط ادامه تحصيل را از دست خواهند داد. در ضمن افرادي كه در موعد اعزام )مندرج در برگ 
آماده به خدمت( به خدمت اعزام مي ش��وند در صورت پذیرش در مقطع كارشناسي و باالتر، جهت ادامه 

تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد.
كد 8( كاركنان وظيفه )سربازان در حال خدمت( بدون غيبت اوليه داراي مدرك پيش دانشگاهي و یا دیپلم 
نظام جدید 3-3-6 حضوري و پيوس��ته )دانش آموز رس��مي( به ش��رطي كه در مقطع كارشناسي و باالتر 

پذیرفته شوند؛
كد 9( كاركنان وظيفه اي كه خدمت دوره ضرورت آنان تا تاریخ 1399/6/31 به پایان مي رسد )این دسته 

از افراد باید به هنگام ثبت نام در دانشگاه، گواهي یا كارت پایان خدمت ارائه نمایند(؛
كد 10( طالب  علوم دیني دارنده  مدرك دیپلم یا پيش دانشگاهي داراي معافيت تحصيلي حوزه؛ به  شرطي  كه  
مركز مدیریت  حوزه  هاي علميه  یا مركز مدیریت حوزه علميه خراسان یا اصفهان تأیيد نمایند كه  طلبه  قادر 
است  ضمن  اشتغال  به تحصيل در حوزه به موازات  آن  در دانشگاه  نيز تحصيل  كند، با همان  معافيت  تحصيلي  
حوزه ، اش��تغال  به  تحصيل  وي  در دانش��گاه  بالمانع  است . بدیهي  اس��ت  هر موقع كه حوزه  علميه  معافيت  
تحصيلي  طلبه اي  را خاتمه  یافته  اعالم  نماید، ادامه تحصيل وي در دانش��گاه منوط به اجازه سازمان وظيفه 
عمومي و صدور معافيت تحصيلي دانشگاهي است. این گونه دانشجویان براي ثبت نام در هر ترم تحصيلي 

باید موافقت نامه حوزه علميه مربوط را ارائه نمایند؛
كد 11( كاركنان پایور شاغل  در نيروهاي  مسلح با ارائه  گواهي  اشتغال به خدمت و موافقت  از سازمان  مربوط 

براي ادامه تحصيل؛
كد 12( دانشجویان انصرافي درصورتي كه در سقف سنوات تحصيلي اوليه، موضوع تبصره 1 ماده 33 قانون، 
انصراف داده و همچنين از تاریخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذیرش در دانشگاه و رشته 
جدید بيش از یک سال سپري نشده باشد. مضافاً مشروط به اینكه قباًل )از تاریخ 1390/8/22 به بعد( از 

امتياز یک بار انصراف استفاده نكرده باشند.
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* تذكرات مهم:

1( مشموالن غایب مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند و در صورت شركت در آزمون و قبولي در آن، معافيت 
تحصيلي براي آنان صادر نگردیده و دانشگاه ها مجاز به ثبت نام از آن ها نمي باشند.

2( دانش��جویان اخراجي دانش��گاه ها تا پایان خدمت دوره ضرورت یا دریافت معافيت دائم، مجاز به ادامه 
تحصيل نمي باشند )به جز افرادي كه قبل از ورود به سن مشموليت اخراج شده اند(.

3( مشموالني كه در مقطع كارداني فارغ التحصيل شده اند، مجاز به شركت در آزمون سراسري نمي باشند. این 
افراد فقط مي توانند در مقطع كارشناسي ناپيوسته )كارداني به كارشناسي ناپيوسته( تحصيل خود را ادامه دهند.
4( معافيت تحصيلي براي هر مقطع فقط یک بار صادر مي شود. بنابراین فارغ التحصيالن هر مقطع مجاز به 
تحصيل مجدد در همان مقطع نمي باشند. ضمناً تأكيد مي گردد فارغ التحصيالن مشمول مقطع كارداني مجاز 
به شروع به تحصيل در مقاطع كارشناسي پيوسته، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته نمي باشند و 
نيز فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي مشمول مجاز به شروع به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته و 

دكتري پيوسته پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي نيستند.
5( ترخيص س��ربازان حين خدمت صرفاً جهت ادامه تحصيل در مقطع كارشناس��ي و باالتر مجاز بوده و 

ترخيص آنان جهت تحصيل در مقطع كارداني مجاز نيست.
6( دانش��جویاني كه تمایل به انصراف و شروع به تحصيل مجدد دارند، در طول تحصيالت دانشگاهي )از 
دیپلم تا دكتري( فقط یک بار مجاز به انصراف مي باشند، مشروط به اینكه در سنوات اوليه تحصيلي انصراف 

داده و از زمان انصراف تا شروع به تحصيل مجدد بيش از یک سال سپري نشده باشد.
7( دانش��جویان مقاطع كارشناس��ي و باالتر پيوس��ته كه با دریافت مدرك مقطع پایين تر از ادامه تحصيل 
انصراف و یا اخراج مي گردند، تا پایان خدمت دوره ضرورت یا دریافت معافيت دائم، مجاز به ادامه تحصيل 
نمي باشند. مگر با رعایت تبصره 1 ماده 7 آیين نامه اجرایي معافيت تحصيلي مشروط به رعایت سقف مجاز 
سنوات تحصيلي اوليه مقطع فارغ التحصيل شده، مجاز به ادامه تحصيل در مقطع باالتر شناخته شوند )یعني 

مقطع معادل كارداني را حداكثر در 2/5 سال فارغ التحصيل شده باشند(.
8( كاركنان وظيفه )سربازان حين خدمت( مجاز به تحصيل هم زمان با انجام خدمت نيستند. این افراد در 

صورت قبولي در دانشگاه و داشتن شرایط ادامه تحصيل، از خدمت ترخيص خواهند شد.
9( دانش آموزاني كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي، پس از ورود به سال مشموليت در ماه هاي خرداد یا 
شهریور هرسال به عنوان دانش آموز رسمي فارغ التحصيل مي شوند، چنانچه تا پایان شهریور سال آینده در 

دانشگاه پذیرفته شوند، فاقد غيبت بوده و از معافيت تحصيلي استفاده خواهند كرد.
مثال: دانش آموز متولد 1380 و قبل از آن كه در خرداد یا شهریور 1398 در مقطع دیپلم یا پيش دانشگاهي 
طي سنوات مجاز تحصيلي )یعني حداكثر تا 20 سالگي تمام( فارغ التحصيل حضوري مي شود، آخرین مهلت 

معرفي تا پایان شهریور سال 1399 است.
10( تمامي پذیرفته ش��دگان آزمون سراسري س��ال 1399 ملزم هستند جهت دریافت مجوز ثبت نام در 
دانش��گاه، از طریق دفاتر پليس+10 شهرستان محل قبولي دانشگاه، نسبت به اخذ معافيت تحصيلي اقدام 

نمایند. در غير این صورت از ادامه تحصيل آنان ممانعت به عمل خواهد آمد.
11( سنوات مجاز تحصيل براي مشموالن در مقاطع: كارداني 2/5 سال، كارشناسي پيوسته 5 سال، كارشناسي 

ارشد پيوسته 6 سال و دكتراي پيوسته 8 سال است. 
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2-4-ضوابط استفاده از سـهميه ها 
هر داوطلب  مي تواند بر اساس  شرایط خود، متقاضي یكي  از سهميه هاي  مصوب مندرج  در بندهاي  ذیل شود:

2-4-1-  سهميه  مناطق: 
ش��ركت كنندگان متقاضي س��هميه مناطق با توجه به مالك هاي زیر جزو یكي از مناطق 1، 2 و 3 محس��وب 
مي گردند. داوطلبان  متقاضي  سهميه  مناطق  باید قسمت مربوط در بند 27 فرم تقاضانامه  ثبت نام اینترنتي را 

عالمتگذاري  نمایند.
ال��ف( ب��راي داوطلبان نظام آموزش��ي جدید 3-3-6، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي س��ه س��ال آخر 

دبيرستان)پایه دهم تا دوازدهم(.
ب( براي داوطلبان نظام ترمي واحدي و سالي واحدي آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي 

دوره پيش دانشگاهي و  دو سال آخر دبيرستان.
ج(براي داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دبيرستان یا هنرستان.

د( در صورتي  كه بخش محل اخذ مدرك تحصيلي داوطلبان سهمية مناطق متفاوت باشد، سهمية داوطلب 
براساس بخش محل اخذ مدرك تحصيلي منطقة مرفه تر )حتي یک سال از سه سال( تعيين مي شود.

ه ( فارغ التحصيالن دوره هاي كارداني )فوق  دیپلم( پيوس��ته آموزشكده هاي فني و حرفه اي، بر اساس بخش 
محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره دبيرستان و یا هنرستان )سال اول، دوم و سوم دبيرستان 

و یا هنرستان(، جزو یكي از سهميه هاي مناطق 1، 2 و یا 3 محسوب مي شوند.
و( داوطلباني  كه حداقل دو سال از سه سال آخر تحصيل در دوره متوسطه و یا سال آخر دوره متوسطه خود 

را در خارج از كشور گذرانده اند، جزو سهميه منطقه 3 محسوب مي شوند.
ز( كليه داوطلبان معلول )نابينا، ناشنوا، نيمه بينا، نيمه شنوا و معلولين جسمي حركتي( جزو سهميه منطقه 3 

محسوب مي شوند.
2-4-2- سهميه رزمندگان، ايثارگران و خانواده شهدا: 

هر یک  از داوطلبان  متقاضي  سهميه  رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا مي توانند بر اساس  شرایط خود كه 
 در بندهاي  » الف « تا » ج « ذیل  آمده  است،  متقاضي  این  سهميه  شوند:

الف( سهميه رزمندگان:
1- الف( رزمندگاني كه بر اس��اس ماده 1 و تبصره هاي چهارگانه ماده مذكور در آیين نامه اجرایي قانون 
ایجاد تس��هيالت براي  ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب  بسيجي  به دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش 
 عالي  از تاریخ  1359/6/31 لغایت  1367/6/31 حداقل  شش  ماه  متوالي  یا متناوب  داوطلبانه  در مناطق  
عملياتي  جبهه هاي  نبرد حق  عليه  باطل  حضور داش��ته اند، الزم  اس��ت  ضمن مراجعه به ارگان ذي ربط 
)سازمان بسيج مستضعفين یا وزارت جهاد كشاورزي( نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه 
رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط سازمان بسيج مستضعفين یا 
وزارت جهاد كش��اورزي مورد تائيد نهایي قرار گيرد. این افراد در صورت تائيد نهایي توسط ارگان هاي 

ذي ربط در سهميه رزمندگان گزینش مي گردند.
تذكر مهم: داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان ارگان سازمان بسيج مستضعفين و نيروهاي مسلح 
جمهوري اسالمي ایران، الزم است پس از تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان نسبت به 
دریافت كد پيگيري 12 رقمي از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلي كه در تقاضانامه 

اینترنتي در نظر گرفته شده درج نمایند.
تبصره 1: داوطلبان  متقاضي  استفاده  از سهميه  رزمندگان )سازمان  بسيج مستضعفين، نيروهاي مسلح و 
وزارت جهاد كشاورزي( در صورت عدم  تائيد سهميه  و درج سهميه مناطق بر روي كارت شركت 

در آزمون، به  واحدهاي  تابعه  شهرستان هاي  محل  تشكيل پرونده مراجعه  نمایند.
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تبصره 2: كد پيگيري 12 رقمي سازمان بسيج مستضعفين و یا نيروهاي مسلح براي هر آزمون در هر 
س��ال متفاوت اس��ت. لذا داوطلبان ضرورت دارد براي ثبت نام در هر آزمون با مراجعه به واحد 

مربوط نسبت به دریافت كد پيگيري 12 رقمي مخصوص همان آزمون اقدام كنند.
تبصره 3: مناطق  عملياتي  بر اساس  مصوبات  شوراي  عالي  دفاع  تعيين  مي شود.

تبصره 4: مدت  حضور  در جبهه براي افراد داراي   تعهدات  و مأموریت هاي  خدمتي  كاركنان وزارتخانه ها، 
سازمان ها و ارگان هاي  نظامي  در جبهه  و نيز طرح  شش ماهه  دانشجویان  دانشگاه ها و مؤسسات  

آموزش  عالي ، حضور داوطلبانه  تلقي  نمي شود. 
تبصره 5: نيروهاي فعال بسيجي و بسيجيان عادي پایگاه هاي مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه 

رزمندگان نمي شوند.
2- الف( آن  دسته از كاركنان كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران كه عالوه 
بر ميزان موظفي، از تاریخ 1359/6/31 تا 1367/6/31 حداقل 6 ماه پيوسته و یا 9 ماه ناپيوسته شركت 
در عمليات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند، با تأیيد باالترین مقام هریک از نيروهاي 
مس��لح )ستاد كل نيروهاي مسلح، ستاد كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي، ستاد ارتش جمهوري اسالمي 
ایران »آجـا«، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح »ودجـا«، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران 
» ناجـا«( مي توانند از مزایاي این قانون استفاده نمایند. این قبيل افراد مي   توانند ابتدا به سازمان هاي تابعه 
مراجعه و پس از تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون ذیربط كد پيگيري 12 رقمي 
دریافت نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي 
ایران مورد تأیيد نهایي قرار گيرد. این قبيل داوطلبان الزم است بند مربوط به سهميه خود را در تقاضانامه 
ثبت نامي عالمت گذاري و نسبت به درج كد 12 رقمي پيگيري در محل مربوط اقدام نمایند. این افراد در 

صورت تأیيد نهایي توسط ارگان ذي ربط در سهميه رزمندگان گزینش مي گردند.
تبصره: داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان »آجــا« الزم است براي دریافت كد پيگيري 

12 رقمي به نشاني اینترنتي: www.aja.ir مراجعه نمایند.
تذكر مهم: داوطلبان  واجد شرایط كه با استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون  سراسري  سنوات  گذشته  شركت  
كرده اند الزم است براي  استفاده  از سهميه  رزمندگان  در این آزمون طبق توضيحات فوق عمل نمایند. 
ب( سـهميه ايثارگران: »جانبازان 25% و باالتر و همس��ر و فرزندان آنان«، »جانبازان زیر 25% و همسر و 
فرزندان آنان«، »آزادگان  و همسر و فرزندان  آنان« و »همسر و فرزندان  شهدا و مفقوداالثر« براي  استفاده  
از سهميه  ایثارگران  بایستي نسبت به تكميل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامي اقدام نمایند و هم چنين 
»همس��ر و فرزندان رزمندگان با حداقل ش��ش ماه حضور داوطلبانه در جبهه« ضمن عالمتگذاري بند 
مربوطه مي بایس��ت كد 12 رقمي از ارگان ذیربط را دریافت و در قس��مت مربوطه در تقاضانامه درج 

نمایند كه در صورت تأیيد ارگان، در سهميه گزینش مي شوند.  
با توجه به تصویب »قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران )1400-

1396(« در تاریخ 1395/12/14 توسط مجلس شوراي اسالمي، ماده 90 این قانون عالوه بر ماده 70 »قانون جامع 
خدمات رساني به ایثارگران« و اصالحيه بعدي آن در ماده 47 »قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از 

مقررات مالي دولت )2(«، در این آزمون اجرا و گزینش داوطلبان براساس این قوانين صورت مي گيرد. 
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بر اساس قوانين فوق:
    1- بيس��ت و پنج درصد )25%( ظرفيت هر كدرش��ته محل به »همسر و فرزندان  شهدا و مفقوداالثر«، 
 »آزادگان  و همس��ر و فرزندان  آنان«، »جانبازان 25% و باالتر و همس��ر و فرزندان آنان« اختصاص دارد.

)سهميه ايثارگران 25% ظرفيت(
2- پنج درصد )5%( ظرفيت هر كد رش��ته محل نيز به »جانبازان زیر 25% و همس��ر و فرزندان آنان« و 
»همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه« اختصاص دارد.)سهميه ايثارگران 

5% ظرفيت(
تذكر: طبق تبصره بند الف ماده 90 قانون برنامه پنجس��اله شش��م توس��عه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري اسالمي ایران، در صورتي كه سهميه 25 درصدي ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهميه 
فوق تكميل نش��ود، خالي مانده آن، ابتدا به مش��مولين س��هميه 5 درصدي ایثارگران كه ش��رایط و 
حدنصاب الزم را داش��ته باش��ند، تخصيص یافته و اگر باز هم این ظرفيت خالي ماند، مابقي آن به 

داوطلبان سهميه آزاد اختصاص مي یابد.
 تذكرات مهم:

1- بر اساس قوانين مذكور حدنصاب نمره ایثارگران )اعم از ایثارگران مشمول ظرفيت 25 درصدي و یا 5 
درصدي( 70% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر كد رشته محل و حدنصاب نمره 

رزمندگان 75% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر كد رشته محل است.
2- ظرفيت در كد رشته محل هایي به سهميه هاي فوق تخصيص مي یابد، كه امكان گرد كردن ریاضي براي 

آنها وجود داشته باشد.
3- سهميه هاي فوق براساس قوانين و مقررات اختصاص یافته و در صورت هرگونه تغيير در این سهميه ها 

توسط مراجع ذي صالح، ضوابط و مقررات اعمالي اطالع رساني خواهد شد.
4- بر اس��اس تبصره 2 ماده 10 آیين نامه اجرایي قانون ایجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران 
داوطلب بس��يجي به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 1367/11/30 هيئت محترم وزیران، 
آن  دسته  از داوطلباني  كه  با استفاده از سهميه شاهد و ایثارگر، یک بار در رشته هاي تحصيلي دوره  روزانه 
آزمون سراسري )براي پذیرفته شدگان رزمنده از سال 1368 به بعد و براي پذیرفته شدگان سهميه شاهد 
 از س��ال 1376 به بعد( پذیرفته ش��ده اند، اعم از اینكه از رش��ته قبولي انصراف داده و یا در رشته قبولي 
ثبت نام كرده و یا نكرده باشند، حق استفاده مجدد از سهميه مذكور در آزمون سراسري را نخواهند داشت.
5- بر اساس مصوبه پنجاه و چهارمين جلسه كميته مطالعه و برنامه ریزي كنكور، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل 
كه با استفاده از سهميه هاي شاهد و ایثارگر در ردیف پذیرفته شدگان رشته هاي تحصيلي غير روزانه )دوره هاي 
نوبت دوم »شبانه« دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پيام  نور، دانشگاه آزاد اسالمي، مؤسسات آموزش عالي 
غيردولتي و غيرانتفاعي یا دوره هاي پردیس خودگردان و مجازي( قرار گرفته اند، در صورت انصراف از رشته 

قبولي خود فقط یک  بار، مجاز به استفاده مجدد از سهميه هاي مربوط در این آزمون خواهند بود.
  شرایط استفاده مجدد از سهميه ایثارگران براي رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي، همانند ضوابط مربوط 

به دوره هاي غيرروزانه در آزمون سراسري مي باشد.
6-داوطلبان متقاضي اس��تفاده از سهميه رزمندگان )شخص رزمنده داوطلب بسيجي( و ایثارگران ) همسر و 
فرزند رزمنده داوطلب بس��يجي( سازمان بسيج مستضعفين، الزم است  ضمن مراجعه به محل نگهداري 
پرونده جبهه )نواحي مقاومت بسيج سراسر كشور(، كد پيگيري 12 رقمي را دریافت نموده و آن را در فرم 
تقاضانامه اینترنتي آزمون درج نمایند. بدیهي است آمار و اطالعات پس از اتمام ثبت نام از طریق سپاه هاي 
استاني به سازمان بسيج مستضعفين ارسال گردیده و پس از تجميع اطالعات، براي اعمال در اطالعات ثبت 
نامي متقاضيان به سازمان سنجش آموزش كشور ارائه خواهد شد. لذا اكيداً توصيه مي شود كه از مراجعه 

مستقيم به سازمان بسيج مستضعفين براي دریافت كد پيگيري 12 رقمي خودداري گردد.
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ج( سـهميه خانواده شهدا: خانواده معظم ش��هدا )پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد( براي  استفاده  از سهميه 
مذكور بایس��تي نسبت به تكميل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامي اقدام نمایند و نيازي به مراجعه به 
سایت اینترنتي ایثار ندارند، در صورت تأیيد نهایي توسط بنياد شهيد و امور ایثارگران، این داوطلبان در 

سهميه خانواده شهدا گزینش مي گردند.

2-5- شرايط و ضوابط ثبت نام اتباع خارجي
داوطلبان شركت كننده اتباع غير ایراني، باید عالوه بر شرایط عمومي و اختصاصي این آزمون، داراي 

شرایط ذیل بوده و بند مربوط را در تقاضانامه ثبت نام اینترنتي، عالمت گذاري نمایند.
1- متقاضيان تحصيل ملزم ب��ه مطالعه دقيق مندرجات این دفترچه راهنما و اطالعيه هاي بعدي 
آزمون و همچنين رعایت مقررات و ضوابط پذیرش بوده و هيچ عذري مبني بر عدم اطالع از مفاد 

دفترچه ها و اطالعيه ها و قوانين مربوطه از سوي داوطلبان پذیرفته نيست. 
2- فقط »اتباع غير ایرانی مقيم جمهوری اسالمی ایران« و دارای »اقامت قانونی«، مجاز به ثبت نام 
و یا ش��ركت در آزمون سراس��ري بوده و در صورت شركت اتباع غير ایرانی مقيم سایر كشورها، 

پذیرش آنان »لغو« می  گردد.
3- كليه متقاضيان تحصيل دانش��گاه ها و مؤسسات آموزش عالی در رشته ها و مقاطع و دوره های 

مختلف تحصيلی مشمول شرایط و ضوابط این شيوه نامه می باشند.
4- حداكثر مدت تحصيل مجاز در مقاطع كارشناسی پيوسته برای آن دسته از متقاضيان تحصيل 
كه در چهارچوب ضوابط و مقررات سازمان سنجش آموزش كشور در دوره های دانشگاه پيام نور 
پذیرفته شده اند، 5 سال و در صورت افزایش سنوات، تمدید نيمسال تحصيلي به مدت دو نيمسال 

طبق تصميم گيري كميسيون موارد خاص دانشگاه پيام نور خواهد بود.
5- متقاضيان تحصيل غير ایرانی، مجاز به انتخاب رش��ته در مناطق غيرمجاز تردد و اسكان اتباع 
غير ایرانی مندرج در پایگاه اینترنتي سازمان سنجش آموزش كشور نمی باشند و در صورت قبولی 
در كد رشته مناطق غيرمجاز، قبولی و پذیرش آنان در آزمون ورودی همان سال »لغو« می گردد و 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از پذیرش این دسته از متقاضيان معذور خواهند بود.
6- متقاضيان تحصيل غيرایراني پذیرفته ش��ده در مناطق غيرمجاز، مي توانند بر اس��اس كس��ب 
حدنص��اب نمره علمي، در اولين كد رش��ته تحصيلي منطقه مجاز، طب��ق كارنامه قبولي و كاربرگ 
انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري، ادامه تحصيل دهند. دانشگاه هاي محل پذیرش اوليه 
كه جزء مناطق غيرمجاز محس��وب مي ش��وند، ملزم به ارجاع پذیرفته شده غيرایراني طي مكاتبه 

مستقيم به سازمان سنجش آموزش كشور مي باشند.
7- متقاضيان تحصيل در هر یک از رشته هاي تحصيلي باید واجد شرایط مقررات و ضوابط پذیرش 
بوده و محل تحصيل خود را با توجه به ضوابط مربوط انتخاب نمایند، در غير این صورت قبولي آنان 

لغو گردیده و از ثبت نام و ادامه تحصيل آنان ممانعت به عمل مي آید.
8- در صورت مغایرت شرایط پذیرش و ثبت نام متقاضيان تحصيل با مقررات و ضوابط شيوه نامه در هر 
مرحله از ثبت نام و تحصيل با تأیيد و تش��خيص اداره كل امور دانش��جویان غير ایراني، از ادامه پذیرش و 

تحصيل متقاضی جلوگيري به عمل مي آید.
9- پذیرش متقاضيان تحصيل در رشته هایي كه منجر به ایجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ایران شود 
)از جمله تعهدات اس��تخدامي( و رش��ته هاي خاص و غيرمجاز مندرج در پایگاه اینترنتي سازمان سنجش 

آموزش كشور، ممنوع است.
10- جمهوري اس��المي ایران هيچ گونه تعهدي در خصوص ص��دور مجوز اقامت براي خانواده متقاضيان 
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تحصيل به استثناء همسر و فرزندان دانشجویان ندارد.
11- متقاضيان تحصيل همانند پذیرفته  شدگان ایراني تابع ضوابط و مقررات آموزشي و دانشجویي مؤسسه 

آموزش عالي محل قبولي خود خواهند بود. 
12- كليه متقاضيان تحصيل پذیرفته شده آزمون  سراسري دوره  روزانه )در كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي 
غيرپزش��كي( موظف به پرداخت ش��هریه تحصيلي طبق مصوبات هيئت امناي دانشگاه هاي تحت پوشش 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حداكثر تا 80 درصد شهریه دوره  نوبت دوم و در گروه پزشكي بر اساس 

مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي می باشند.  
13- پذیرش اتباع غيرایراني ورودي آزمون هاي سراسري، دوره هاي بدون آزمون )پذیرش صرفاً بر اساس 
سوابق تحصيلي(، در مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي و دكتراي حرفه اي ملزم به دارا بودن مدرك دیپلم 

از مدارس جمهوري اسالمي ایران و نيز مدارس بين المللي در داخل ایران است.   
14- كليه مدارك دیپلم صادره از سوي مدارس جمهوري اسالمي ایران متقاضيان تحصيل، باید مورد تأیيد 

وزارت آموزش وپرورش قرار گيرد. 
15- متقاضيان تحصيل پذیرفته شده در مرحله اول ثبت نام در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، ملزم 

به ارائه یكي از مدارك اقامتي معتبر زیر مي باشند: 
گذرنامه داراي حداقل شش ماه مجوز اقامت.	 
دفترچه پناهندگي سياسي صادره از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران.	 
كارت هوی��ت ویژه اتباع غيرایراني داراي اعتبار در همان س��ال بر اس��اس اع��الم اداره كل امور اتباع و 	 

مهاجرین خارجی وزارت كشور.
آخرین كارت آمایش معتبر بر اساس اعالم اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت كشور.	 

16- پذیرش و ثبت نام اوليه متقاضيان تحصيل فرزندان طالب مركز جامعه المصطفي)ص( العالميه بر اساس 
گذرنامه و اقامت صادره آن مركز بالمانع بوده و ثبت نام قطعي و ادامه تحصيل آنان منوط به اخذ گذرنامه 

و روادید تحصيلي و اقامت قانوني است.
17- متقاضيان تحصيل غير ایرانی در هر مقطع تحصيلی فقط یک بار مجاز به تحصيل بوده و تكرار مقطع تحصيلی 
در دوره های روزانه، شبانه، پيام نور، فراگير پيام نور، جامع علمی كاربردی، بدون آزمون و دانشگاه آزاد اسالمی و 
سایر مؤسسات آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران ممنوع است و چنانچه در حين تحصيل متقاضيان تحصيل 
ورودي آزمون هاي سراسري محرز گردد كه دانشجو داراي یک مدرك كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد 
و یا دكتري بوده و با گواهي مدرك مقطع تحصيلي قبلي مجدداً با شركت در آزمون مربوطه در مقطع تحصيلي 
تكراري پذیرفته شده است، از تحصيل ایشان ممانعت به عمل آمده و اخراج مي گردد. دانشگاه محل تحصيل در 

این خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذیرش و ثبت نام اوليه است.  
18- تحصيل متقاضيان در مؤسسات آموزش عالی و یا مراكز جامعه المصطفی)ص( و مركزآموزش عالي 

اهل بيت)ع( به صورت هم زمان ممنوع است.
19- دانشجویان غير ایرانی به دليل تابعيت غير ایرانی مشمول قانون نظام وظيفه نمی باشند.

20- كليه اتباع غيرایراني متقاضي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1399، در صورت دارا بودن 
شرایط و ضوابط اعالم شده، الزم است در زمان ثبت نام با مراجعه به سایت اینترنتي سازمان سنجش آموزش 
كشور به نشاني: www.sanjesh.org و ورود به لينک مربوطه نسبت به تكميل اطالعات درخواستي اقدام 
نمایند؛ كه پس از تكميل اطالعات مورد درخواست در سایت، به این دسته از داوطلبان یک كد پيگيري 13 
رقمي داده خواهد شد كه داوطلب مي بایست این كد را دقيقاً در محل مخصوصي كه در بند 31 تقاضانامه 

ثبت نام اینترنتي، پيش بيني شده است درج نمایند.
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2-6- آشنايی با آزمون های عمومی و اختصاصی
در این بخش توضيحاتي دربارة مواد آزمون، رشته هاي تحصيلي و اهميت )ضریب( درس ها براي ورود به 

هر رشته و منابع طرح سوال ارائه مي شود.
طبق مصوبات جلسه هجدهم مورخ 98/4/29 شوراي سنجش و پذیرش دانشجو، در آزمون سراسري سال 1399، 

سنجش با دو مجموعه سوال جداگانه مطابق موارد ذیل انجام مي شود. 
    - یک مجموعه سؤال بر اساس منابع دروس نظام جدید 6-3-3.

    - یک مجموعه سؤال بر اساس منابع دروس نظام سالي واحدي یا ترمي واحدي یا نظام قدیم.
تذکر مهم: داوطلبان مي توانند بدون توجه به نظام آموزشي كه در آن تحصيل نموده اند به یكي از دو 
مجموعه سوال فوق كه تمایل دارند پاسخ دهند. لذا الزم است در زمان ثبت نام این آزمون عالقه مندي 

خود را به پاسخگویي هر مجموعه سوال در بند 19 تقاضانامه ثبت نامي مشخص و اعالم نمایند. 
پس از برگزاري آزمون نتایج پاس��خگویي داوطلبان در هر درس بررسي و تحليل مي شود. چنانچه نياز 
به اعمال همترازي باشد، نمرات خام دو گروه داوطلبان نسبت به هم، با استفاده از روش هاي همترازي 
سنجش و اندازه گيري، همتراز شده سپس این نمرات به صورت یكجا )باهم( تراز شده و نمره كل سازي 
و رتبه دهي مي ش��ود. گزینش به صورت رقابتي براس��اس نمره كل نهایي در زیرگروه مربوطه و س��ایر 
شرایط و ضوابط آزمون سراسري انجام مي شود. به عبارت دیگر ظرفيت مجزا براي داوطبان نظام سالي 

واحدي، ترمي واحدي، نظام قدیم و یا نظام جدید 3-3-6 تخصيص داده نمي شود.
2-6-1-آزمون  عمومي:

مواد آزمون عمومي سواالت دروس عمومي در سطح اطالعات  علمي  كتاب هاي  مربوط به هر نظام  آموزشي 
براي دانش آموزان نظام سالي واحدي یا ترمي واحدي یا نظام قدیم و یا نظام جدید آموزشي 3-3-6 طرح 
مي شود. مواد آزمون و اهميت )ضریب( هر یک از آنها در جدول شماره 1 و كتاب هاي منبع طرح سوال در 

جداول صفحات 34 تا 36 آمده است.  
جدول)1( مواد آزمون  دروس عمومي  و ضرايب  آن

 ضريب نام درس ضريب نام درس

3فرهنگ  و معارف  اسالمي  * 4زبان  و ادبيات  فارسي
2زبان  خارجي 2زبان  عربي

* داوطلبان اقليت هاي دیني)كليمي، مس��يحي، زرتشتي(، براي دریافت سؤاالت معارف دیني خود به جاي 
فرهنگ و معارف اسالمي، باید بند 26 تقاضانامه ثبت نام اینترنتي را عالمت بزنند. 

2-6-2- آزمون  اختصاصي :
سواالت دروس اختصاصي در سطح اطالعات  علمي  كتاب هاي  مربوط به هر نظام  آموزشي براي دانش آموزان 
نظام سالي واحدي یا ترمي واحدي یا نظام قدیم و یا نظام جدید آموزشي 3-3-6 طرح مي شود. مواد آزمون، 
اهميت )ضریب( و كتابهاي منبع طرح س��ؤال هر یک از آنها در جداول صفحات 34 تا 36 آمده اس��ت. 
ضمن��اً نمره كل هر داوطلب در هرزیرگروه، ميانگين وزني نمرات تراز دروس عمومي و دروس اختصاصي 
وي با توجه به ضریب هر درس در آن زیرگروه مي باش��د و ضریب دروس تخصصي س��ه برابر مي ش��ود. 
هم چنين نمره درس عملي طراحي رش��ته هاي ارتباط تصویري، نقاشي، كارداني هنرهاي تجسمي و طراحي 
پارچه، طراحي لباس و طراحي صنعتي با ضریب 4، نمره آزمون عملي رشته نمایش، آهنگ سازي و عكاسي 
با ضریب 4 و نمره آزمون عملي رشته هاي نوازندگي موسيقي ایراني، نوازندگي موسيقي جهاني و موسيقي 
نظامي با ضریب 6 و نمره آزمون عملي رش��ته علوم ورزش��ي و آموزش تربيت بدني با ضریب 4 محاسبه 

خواهد شد. درس عملي به عنوان یک درس تخصصي در نظر گرفته مي شود.
تذکر مهم: فهرست  كتب  مأخذ سؤاالت  عمومي و اختصاصي و آخرین اصالحات  در نشریه  پيک  سنجش و 

پایگاه اطالع رساني سازمان  سنجش  آموزش  كشور براي  اطالع  بيشتر داوطلبان  منتشر  شده  است.
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2-6-2-1- گروه آزمايشي رياضي و فني
سوال هاي آزمون اختصاصي گروه آزمایشي ریاضي و فني براي همة شركت كنندگان  از  درس هاي  ریاضيات ، 

فيزیک  و شيمي  در سطح اطالعات  علمي  )مطابق جداول مندرج در صفحات 34 تا 36( خواهد بود. 
- رشته هاي تحصيلی گروه آزمایشي ریاضي و فني، به تفكيک زیر گروه ها و ضریب مواد آزمون اختصاصي  

به شرح جدول شماره 2 مي باشد.

جدول)2( رشته هاي تحصيلی گروه آزمايشي رياضي و فني، به تفكيك زير گروه ها و ضريب مواد 
آزمون اختصاصي در هر زيرگروه

        زير گروه 1     ضرايب دروس: رياضي 4 ،  فيزيك  3 ،  شيمي  2

مقطع دكتري دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي،  دكتراي پيوسته فيزيك.

مقطع كارشناسي ارشد كارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي، كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و ارشاد

مقطع كارشناسي آمار و سنجش آموزشي، آمار، آموزش ابتدايي، آموزش رياضي، آموزش تربيت بدني، آموزش فيزيك، آموزش كودكان استثنايي، اديان و 
مذاهب، اقتصاد، الكترونيك و مخابرات دريايي، امنيت اطالعات، امنيت اقتصادي، امنيت بين الملل، امنيت نرم، ايمني صنعتي، پژوهشگري امنيت، تاريخ اسالم، 
تاريخ تمدن ملل اس��المي، تربيت مروج سياسي، حس��ابداري، حفاظت اطالعات، روان شناسي، رياضيات و كاربردها، زبان و ادبيات عربي، شيعه شناسي، ضد 
تروريسم، علم اطالعات و دانش شناسي، علوم انتظامي، علوم تربيتي، علوم سياسي، علوم فني امنيت، علوم قرآن و حديث، علوم قضايي، علوم كامپيوتر، علوم 
مهندسي، علوم ورزشي، علوم و مهندسي آب، فقه و حقوق اسالمي، فقه و حقوق امامي، فقه و حقوق حنفي، فقه و حقوق شافعي، فقه و حقوق مذاهب اسالمي، 
فقه و مباني حقوق اسالمي، فلسفه و حكمت اسالمي، فلسفه و عرفان اسالمي، فلسفه و كالم اسالمي، فناوري اطالعات و ارتباطات، فيزيك، فيزيك مهندسي، 
گردشگري، مددكاري اجتماعي، مديريت اطالعات و ارتباطات، مديريت امور بانكي، مديريت امور گمركي، مديريت بازرگاني، مديريت بيمه، مديريت بيمه اكو، 
مديريت دولتي، مديريت صنعتي، مديريت فرهنگي هنري، مديريت كس��ب وكارهاي كوچك، مديريت مالي، مديريت و بازرگاني دريايي، مربيگري عقيدتي، 
مطالعات امنيتي، معارف اسالمي، معارف اسالمي � تبليغ و ارتباطات، معارف اسالمي و اخالق، معارف اسالمي و اديان، معارف اسالمي و تاريخ، معارف اسالمي 
و علوم تربيتي، معارف اس��المي و علوم قرآني، معارف اس��المي و كالم، معارف اس��المي و مديريت، معماري داخلي، مهندسي اپتيك و ليزر، مهندسي انرژي، 
مهندس��ي برق، مهندس��ي بهره برداري راه آهن، مهندسي پزشكي، مهندسي تعمير و نگهداري هواپيما، مهندسي حمل ونقل ريلي، مهندسي خط و سازه هاي 
ريلي، مهندسي دريا، مهندسي دريانوردي، مهندسي راه آهن، مهندسي ساخت و توليد، مهندسي شهرسازي، مهندسي صنايع، مهندسي صنايع و سيستمهاي 
مديريت، مهندسي عمران، مهندسي كامپيوتر، مهندسي كشتي،مهندسي كشتي)موتور(، مهندسي ماشين آالت دريايي، مهندسي ماشين هاي ريلي، مهندسي 
ماشين هاي صنايع غذايي، مهندسي معماري، مهندسي مكانيك، مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي(، مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي، مهندسي مواد و 

متالورژي، مهندسي نساجي، مهندسي نقشه برداري، مهندسي هوافضا، هتلداري، هنرهاي چندرسانه اي، هوانوردي، اقتصاد كشاورزي.

مقطع كارداني كارداني آمار، كارداني آموزش رياضي، كارداني آموزش وپرورش ابتدايي، كارداني ارتباطات و فناوري اطالعات، كارداني امور بانكي، كارداني 
امور دولتي، كارداني امور فرهنگي، كارداني امور مالي و مالياتي، كارداني بهينه سازي مصرف انرژي، كارداني بيمه، كارداني تربيت مبلغ قرآن كريم، كارداني 
تربيت معلم قرآن كريم، كارداني تعمير و نگهداري هواپيما، كارداني تكنولوژي آبياري، كارداني تكنولوژي ماش��ين هاي كش��اورزي، كارداني گردش��گري، 
كارداني حس��ابداري، كارداني خدمات اداري، كارداني س��خت افزار كامپيوتر، كارداني علم اطالعات و دانش شناس��ي، كارداني علوم انتظامي، كارداني علوم 
ورزش��ي، كارداني فراوري مواد معدني، كارداني فناوري اطالعات و ارتباطات، كارداني فني خط و ابنيه، كارداني فني كش��تي، كارداني مخابرات، كارداني 
مخابرات هواپيما، كارداني مديريت بازرگاني، كارداني مديريت صنعتي، كارداني مديريت گمركي، كارداني مراقبت پرواز، كارداني معماري، كارداني معماري 

سنتي، كارداني مكانيزاسيون كشاورزي، كارداني هتلداري.

ضرايب دروس: رياضي 4 ،  فيزيك  3 ،  شيمي  3         زير گروه 2  
مقطع كارشناس�ي ش��يمي كاربردي، شيمي محض، مهندسي ايمني، مهندسي پليمر، مهندسي شيمي، مهندسي معدن، مهندسي نفت، مهندسي بهداشت 

حرفه اي و ايمني كار، مهندسي ايمني صنعتي، مهندسي ايمني و بازرسي فني .

مقطع كارداني كارداني فني مواد

        زير گروه 3    ضرايب دروس: رياضي 3 ،   فيزيك  2 ،  شيمي  3 
مقطع كارداني  كارداني الكترونيك هواپيمايي، كارداني اويونيك هواپيما، كارداني پااليش گاز، كارداني شهرسازي، كارداني فني برق، كارداني فني جوشكاري، 
كارداني فني صنايع، كارداني فني صنايع شيميايي، كارداني فني عمران، كارداني فني عمليات پتروشيمي، كارداني فني معدن، كارداني فني مكانيك،  كارداني 

نقشه برداري.
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2-6-2-2- گروه آزمايشي علوم تجربي
الف- س��وال هاي آزمون اختصاصي گروه آزمایش��ي علوم تجربي براي همة ش��ركت كنندگان  در پنج مادة  
زمين شناس��ي ، ریاضي ، زیست شناس��ي ، فيزیک  و شيمي  در سطح اطالعات  علمي  )مطابق جداول مندرج در 

صفحات 34 تا 36(خواهد بود.
ب- رشته هاي تحصيلی گروه آزمایشي علوم تجربي، به تفكيک زیر گروه ها و ضریب مواد آزمون اختصاصي  

به شرح جدول شماره 3 مي باشد.
جدول)3( رشته هاي تحصيلی گروه آزمايشي علوم تجربي، به تفكيك زير گروه ها و ضريب مواد 

آزمون اختصاصي در هر زيرگروه 
ضرايب دروس: زمين شناسي  0 ،   رياضي 2 ،    زيست شناسي  4 ،     فيزيك 2 ،   شيمي 3  زير گروه 1 

مقطع دكتري دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي، پزشكي، دكتري عمومي دامپزشكي، دندانپزشكي.

مقطع كارشناسي(: آموزش ابتدايي، آموزش زيست شناسي، آموزش كودكان استثنايي، تكنولوژي اتاق عمل، اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي، بهداشت 
مواد غذايي، بهداشت و بازرسي گوشت، بينايي سنجي، پرستاري، تكنولوژي پرتودرماني، تكنولوژي پرتوشناسي، روان شناسي، زيست شناسي جانوري، 
زيست شناسي دريا، زيست شناسي سلولي و مولكولي، زيست شناسي گياهي، زيست فناوري، ساخت پروتزهاي دنداني، شنوايي شناسي، علوم آزمايشگاهي، 

علوم آزمايشگاهي دامپزشكي، علوم تربيتي، علوم تغذيه، علوم و صنايع غذايي، فيزيوتراپي، كاردرماني، گفتاردرماني، مامايي، هوشبري، ميكروبيولوژي.

مقطع كارداني(: كارداني آموزش وپرورش ابتدايي، كارداني اتاق عمل، كارداني بهورزي، كارداني تكنسين پروتزهاي دنداني، كارداني تكنسين سالمت 
كارداني  آزمايشگاهي،  علوم  كارداني  دامپزشكي،  كارداني  صورت،  و  فك  دهان-  راديولوژي  تكنولوژي  كارداني  پرتودرماني،  تكنولوژي  كارداني  دهان، 

فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني، كارداني مامايي، كارداني هوشبري.

 زير گروه 2  ضرايب دروس: زمين شناسي  1،   رياضي 3،    زيست شناسي 4،    فيزيك 2،   شيمي 4

مقطع دكتري(: داروسازي.

مقطع كارشناسي(: آموزش شيمي،  بهداشت عمومي، بيولوژي و كنترل ناقلين بيماري ها، تكنولوژي پزشكي هسته اي، شيمي كاربردي، شيمي محض، 
فناوري اطالعات سالمت، مهندسي بهداشت محيط، مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار.

با بيماري ها(، كارداني بهداشت محيط،  مقطع كارداني(: كارداني بهداشت حرفه اي، كارداني بهداشت عمومي )گرايش هاي بهداشت خانواده و مبارزه 
كارداني شيمي آزمايشگاهي.

 زير گروه 3  ضرايب دروس: زمين شناسي  4،   رياضي 3،    زيست شناسي 2،    فيزيك 2،   شيمي 2

مقطع كارشناسي(: اقيانوس شناسي، زمين شناسي.

 زير گروه 4  ضرايب دروس: زمين شناسي  1،   رياضي 4،   زيست شناسي 2 ،    فيزيك 3 ،   شيمي 2

مقطع كارشناسي ارشد(: كارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي، كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و ارشاد.

مقطع كارشناسي(: اديان و مذاهب، اقتصاد، امنيت اقتصادي، تاريخ اسالم، تاريخ تمدن ملل اسالمي، حسابداري، زبان و ادبيات عربي، شيعه شناسي، 
علم اطالعات و دانش شناسي، علوم انتظامي، علوم قرآن و حديث، علوم قضايي، فقه و حقوق اسالمي، فقه و حقوق امامي، فقه و حقوق حنفي، فقه و 
حقوق شافعي، فقه و حقوق مذاهب اسالمي، فقه و مباني حقوق اسالمي، فلسفه و حكمت اسالمي، فلسفه و عرفان اسالمي، فلسفه و كالم اسالمي، فناوري 
اطالعات و ارتباطات، گردشگري، مديريت اطالعات و ارتباطات، مديريت امور بانكي، مديريت امور گمركي، مديريت بازرگاني، مديريت بيمه، مديريت 
بيمه اكو، مديريت دولتي، مديريت صنعتي، مديريت فرهنگي هنري، مديريت كسب وكارهاي كوچك، مديريت مالي، مديريت و بازرگاني دريايي، معارف 
اسالمي، معارف اسالمي � تبليغ و ارتباطات، معارف اسالمي و اخالق، معارف اسالمي و اديان، معارف اسالمي و تاريخ، معارف اسالمي و علوم تربيتي، 

معارف اسالمي و علوم قرآني، معارف اسالمي و كالم، معارف اسالمي و مديريت، هتلداري.

مقطع كارداني(: كارداني امور بانكي، كارداني بيمه، كارداني امور دولتي،  كارداني امور فرهنگي، كارداني امور مالي و مالياتي، كارداني تربيت مبلغ قرآن 
كريم، كارداني تربيت معلم قرآن كريم، كارداني گردشگري، كارداني حسابداري، كارداني خدمات اداري، كارداني علم اطالعات و دانش شناسي، كارداني 

علوم انتظامي، كارداني مدارك پزشكي، كارداني مديريت بازرگاني، كارداني مديريت صنعتي، كارداني مديريت گمركي، كارداني هتلداري.

 زير گروه 5  ضرايب دروس:  زمين شناسي  1،   رياضي 3،   زيست شناسي 2،     فيزيك 2،    شيمي 2

آموزش  و  ترويج  مروج سياسي،  تربيت  امنيت،  پژوهشگري  نرم،  امنيت  بين الملل،  امنيت  اطالعات،  امنيت  بدني،  تربيت  مقطع كارشناسي(: آموزش 
كشاورزي پايدار، حفاظت اطالعات، ضد تروريسم، علوم دامي، علوم سياسي، علوم فني امنيت، علوم ورزشي، علوم و مهندسي باغباني، علوم و مهندسي 
و  كتابداري  محيط زيست،  مهندسي  و  علوم  )كشاورزي(،  غذايي  صنايع  مهندسي  و  علوم  شيالت،  مهندسي  و  علوم  خاك،  مهندسي  و  علوم  جنگل، 
اطالع رساني پزشكي، گياه پزشكي، مددكاري اجتماعي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، مربيگري عقيدتي، مطالعات امنيتي، مهندسي توليد و ژنتيك 

گياهي، مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي، مهندسي صنايع مبلمان، مهندسي طبيعت، مهندسي فضاي سبز، اقتصاد كشاورزي.

مقطع كارداني(: كارداني امور اراضي، كارداني امور زراعي و باغي، كارداني تكنولوژي توليدات دامي، كارداني تكنولوژي توليدات گياهي، كارداني تكنولوژي 
جنگلداري، كارداني تكنولوژي چوب، كارداني تكنولوژي شيالت، كارداني تكنولوژي صنايع غذايي، كارداني تكنولوژي محيط زيست، كارداني تكنولوژي 
مرتع و آبخيزداري، كارداني تكنولوژي مواد غذايي، كارداني توليد و فراوري خرما، كارداني پرورش اسب، كارداني پرورش زنبورعسل، كارداني توليد و 

بهره برداري از گياهان دارويي و معطر، كارداني علوم ورزشي، كارداني نوغان داري.
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2-6-2-3- گروه آزمايشي علوم انساني
سوال هاي آزمون اختصاصي گروه آزمایشي علوم انساني براي همة شركت كنندگان  در مواد ریاضي ، اقتصاد، 
زبان  و ادبيات  فارسي ، زبان  عربي ، تاریخ  و جغرافيا، علوم  اجتماعي ، فلسفه  و منطق  و همچنين  روان شناسي   در 

سطح اطالعات  علمي   )مطابق جداول مندرج در صفحات 34 تا 36( خواهد بود.
- رش��ته هاي تحصيلی گروه آزمایشي علوم انساني، به تفكيک زیر گروه ها و ضریب مواد آزمون اختصاصي  

به شرح جدول شماره 4 مي باشد.
جدول)4( رشته هاي تحصيلی گروه آزمايشي علوم انساني، به تفكيك زير گروه ها و ضريب مواد 

آزمون اختصاصي در هر زيرگروه
        زير گروه 1   ضرايب دروس: رياضي  2، اقتصاد 1، زبان و ادبيات  فارسي  4، زبان  عربي 4، تاريخ  و جغرافيا 1،                      

             علوم  اجتماعي 1، فلسفه  و منطق 3 ، روان شناسي  1
مقطع كارشناسي ارشد(: كارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي، كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و ارشاد، كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و حقوق.

مقطع كارشناسي(: آموزش الهيات، آموزش زبان عربي، آموزش زبان و ادبيات فارسي، اديان و مذاهب، اديان و عرفان، ايران شناسي، تاريخ تمدن ملل اسالمي، 
تربيت مروج سياسي، حقوق، زبان و ادبيات تركي آذري، زبان و ادبيات عربي، زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات كردي، شيعه شناسي، علوم قرآن و حديث، علوم 
قضايي، فرهنگ و معارف اسالمي، فقه شافعي، فقه و حقوق اسالمي، فقه و حقوق امامي، فقه و حقوق حنفي، فقه و حقوق شافعي، فقه و حقوق مذاهب اسالمي، فقه 
و مباني حقوق اسالمي، فلسفه، فلسفه و حكمت اسالمي، فلسفه و عرفان اسالمي، فلسفه و كالم اسالمي، مترجمي زبان عربي، مربيگري عقيدتي، مطالعات امنيتي، 
معارف اسالمي، معارف اسالمي � تبليغ و ارتباطات، معارف اسالمي و اخالق، معارف اسالمي و اديان، معارف اسالمي و تاريخ، معارف اسالمي و علوم تربيتي، معارف 

اسالمي و علوم قرآني، معارف اسالمي و كالم، معارف اسالمي و مديريت.

مقطع كارداني(: كارداني آموزش ديني و عربي، كارداني آموزش زبان و ادبيات فارسي، كارداني امور تربيتي، كارداني امور دولتي، كارداني تربيت مبلغ قرآن كريم، 
كارداني تربيت معلم قرآن كريم، كارداني حقوق قضايي، كارداني خدمات اداري.

        زير گروه 2    ضرايب دروس:  رياضي  4، اقتصاد 2، زبان و ادبيات  فارسي  2، زبان  عربي 1، تاريخ  و جغرافيا 1،  
                   علوم  اجتماعي 3، فلسفه  و منطق1 ، روان شناسي  2

مقطع كارشناسي(: آموزش علوم اجتماعي، امنيت اطالعات، امنيت بين الملل، امنيت نرم، برنامه ريزي اجتماعي و تعاون، پژوهشگري امنيت، جامعه شناسي، 
حفاظت اطالعات، روزنامه نگاري، ضد تروريسم، علوم فني امنيت، مددكاري اجتماعي، مردم شناسي، علوم ارتباطات اجتماعي. 

مقطع كارداني(: كارداني آموزش مطالعات اجتماعي.

        زير گروه 3      ضرايب دروس: رياضي  4، اقتصاد 3، زبان و ادبيات  فارسي  2، زبان  عربي 1، تاريخ  و جغرافيا 1،  
                علوم  اجتماعي 2، فلسفه  و منطق1 ، روان شناسي  1

مقطع كارشناسي(: اقتصاد، امنيت اقتصادي، حسابداري، روابط عمومي، فناوري اطالعات و ارتباطات، گردشگري، مديريت اطالعات و ارتباطات، مديريت امور 
بانكي، مديريت امور گمركي، مديريت بازرگاني، مديريت بيمه، مديريت بيمه اكو، مديريت دولتي، مديريت صنعتي، مديريت فرهنگي هنري، مديريت كسب وكارهاي 

كوچك، مديريت مالي، مديريت و بازرگاني دريايي، مطالعات ارتباطي، هتلداري.
مقطع كارداني(: كارداني اشتغال، كارداني اقتصاد كار و بهره وري، كارداني امور بانكي، كارداني امور فرهنگي، كارداني امور مالي و مالياتي، كارداني بيمه، كارداني 

گردشگري، كارداني حسابداري، كارداني روابط كار، كارداني مديريت بازرگاني، كارداني مديريت صنعتي، كارداني مديريت گمركي، كارداني هتلداري.

               زير گروه 4   ضرايب دروس: رياضي  3، اقتصاد 2، زبان و ادبيات  فارسي  2، زبان  عربي 1، تاريخ  و جغرافيا 3،      
                 علوم  اجتماعي 2، فلسفه  و منطق 2 ، روان شناسي  3

مقطع كارشناسي(: آماد، آموزش تاريخ، آموزش جغرافيا، باستان شناسي، تاريخ، تاريخ اسالم، جغرافيا، زبان شناسي، علوم انتظامي، علوم سياسي.

مقطع كارداني(: كارداني باستان شناسي، كارداني علوم انتظامي.
              زير گروه 5    ضرايب دروس: رياضي  3، اقتصاد 2، زبان و ادبيات  فارسي  2، زبان  عربي 1، تاريخ  و جغرافيا 1،    

                 علوم  اجتماعي 3، فلسفه  و منطق 2 ، روان شناسي  3
مقطع كارشناسي(: آموزش ابتدايي، آموزش مشاوره و راهنمايي، آموزش تربيت بدني، آموزش كودكان استثنايي، روان شناسي، علم اطالعات و دانش شناسي، 

علوم تربيتي، علوم ورزشي، مشاوره، مطالعات خانواده.

مقطع كارداني(: كارداني آموزش وپرورش ابتدايي، كارداني آموزش وپرورش كودكان استثنايي، كارداني علم اطالعات و دانش شناسي، كارداني علوم ورزشي، 
كارداني مربي كودك.

بر اساس مصوبات دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 97/4/17 ، دانش آموزان داراي 
دیپلم علوم و معارف اس��المي نظام 3-3-6، مي توانند در آزمون سراسري گروه آزمایشي علوم انساني شركت 
كنند، ولي به جاي پاسخ گویي به سواالت دروس »تاریخ 1،2،3« و »عربي 1،2،3 « دفترچه اختصاصي گروه علوم 
انس��اني، به س��واالت »تاریخ 1،2،3 اختصاصي« و »عربي 1،2،3 اختصاصي« كه مربوط به دروس متوسطه دیپلم 

علوم و معارف اسالمي است، پاسخ دهند. 
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- داوطلبان ديپلم علوم و معارف اس��المي نظام س��الي واحدي يا ترمي واحدي )کد ديپلم 18 طبق جدول 
ش��ماره 10 صفحه 68 اين دفترچه( که فارغ التحصيل يا دانش آموز پيش دانشگاهي رشته علوم و معارف 
اس��المي )کد مدرک 18 طبق جدول ش��ماره 11 صفحه 68 اين دفترچه( مي باش��ند، همانند سال قبل به 

سواالت درس اصول عقايد )با ضريب 3( با تاثير مثبت پاسخ مي دهند. 

2-6-2-4-گروه  آزمايشي  هنر:
الف( از همة ش��ركت كنندگان   این گروه آزمایش��ي بر اساس  اطالعات  و درك  عمومي  هنر براي  شناسایي  استعداد و 
توانایي ه��اي  هنري ، آزمون هاي  درك  عمومي  هنر، درك  عمومي  ریاضي - فيزیک ، ترس��يم  فني ، خالقيت  تصویري  و 

تجسمي ، خالقيت  نمایشي، خالقيت  موسيقي  و خواص  مواد امتحان  به عمل  خواهد آمد.
ب ( آن  دس��ته  از داوطلبان  گروه هاي  آزمایش��ي  1، 2، 3 و 5 كه  عالقه مند به  انتخاب  رش��ته هاي  تحصيلي  گروه  
آزمایشي  4 )رشته هاي  هنر ( نيز باشند، باید عالقه مندي  خود را به  شركت  در گروه  آزمایشي  هنر)گروه آزمایشي 
4(، ب��ا عالمت گذاري  بند 39 در تقاضانامه  ثبت نام  اینترنتي، مش��خص  نم��وده  و در آزمون  عمومي  و اختصاصي  

گروه  آزمایشي  ذي ربط شركت  نمایند.
ج( بخش��ي از س��ؤال هاي تخصصي گروه آزمايش��ي هنر در نظ��ام جديد آموزش��ي 3-3-6 از کتاب هاي: 
مباني هنرهاي تجس��مي )ك��د:210639(، طراح��ي1 )كد:210638(، طراح��ي2 )كد:211644(، آش���نایي با 
بن�اهاي ت�اریخي )كد:210628(، خط در گرافيک )كد:212621(، ترس��يم فني و نقشه كش��ي )كد:210626(، 
كارگاه نقاش��ي )كد:211648(، عكاس��ي1 )ك��د:210644(، عكاس��ی2 )كد: 211618( طراح��ي اندام و لباس 
)كد:494/8(، كارگاه طراحي نقوش س��نتي1 )كد:359/77(،  حجم س��ازي1 )كد:212638(، آش��نایي با صنایع 
دس��تي ایران1 )كد:359/30( ، مباني نظري و ساختار موسيقي ایراني )كد:210659(، شناخت سازهای اركستر 
س��مفونيک1 )سازهای  زهی ارش��ه ای()كد:210660(، شناخت سازهای اركستر س��مفونيک2 )سازهای بادی و 
ضربی()ك��د:211664( سازشناس��ی ایرانی)كد:210658( ش��ناخت م��واد و مصالح )ك��د: 210627(، كاربرد 
رایانه در نقشه كش��ی )كد: 212664(، حجم شناسی و ماكت شناس��ی )كد: 212627(، پایه و اصول صفحه آرایی 
)كد:212620(، مبانی تصویرسازی )كد: 212619(، اصول و مبانی طراحی صحنه )كد:211624(، اصول و مبانی 

ماسک و گریم )كد: 212625( ، طراحي خواهد شد.
د( بخش��ي از س��ؤال هاي  تخصصي  گروه  آزمايشي  هنر در نظام آموزشي ترمي واحدي، س��الي واحدي و نظام قديم از 
کتاب هاي:  كارگاه  هنر 1 )كد 594(، كارگاه  هنر 2 )كد 594/1(، س��ير هنر در تاریخ  1 )كد 594/3(، س��ير هنر در تاریخ  
2 )كد 594/8(، انس��ان ، فضا، طراحي  )كد 594/7(، آشنایي  با ميراث  هنري  و فرهنگي  ایران  )كد 594/6(، مباني  هنرهاي  
 تجسمي   )كد 358/21(، طراحي 1 )كد 359/92(، طراحي 2 )كد 489/9(، آشنایي با بناهاي تاریخي )كد 492/6(، خط در 
گرافيک )كد 491/6(، ترس��يم فني و نقشه كشي )كد 359/78(، كارگاه نقاشي )كد 496/3(، عكاسي 1 )كدهاي 358/15 
و 497/6(، طراحي اندام و لباس )كد 494/8(، كارگاه طراحي نقوش س��نتي )كد 359/77(، حجم س��ازي 1 )كد 450/3(، 

آشنایي  با صنایع دستي ایران 1 )كد 359/30( و مباني نظري و ساختار موسيقي ایراني )كد 331( طراحي  خواهد شد. 

جدول)5( رشته هاي تحصيلی گروه آزمايشي هنر، به تفكيك زير گروه ها و ضريب مواد آزمون 
اختصاصي در هر زيرگروه

ضرايب دروس: درک  عمومي  هنر 4، درک عمومي  رياضي  - فيزيك  1، ترسيم  فني 1، خالقيت  تصويري  و تجسمي  4، 
خالقيت  نمايشي1، خالقيت  موسيقي  1، خواص  مواد 1.

مقطع كارشناسي(: * آموزش ارتباط تصويري، * ارتباط تصويري، تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي، چاپ، صنايع دستي، * طراحي پارچه، طراحي و ساخت طال و 
جواهر، * طراحي صحنه، * طراحي لباس، * عكاسي، فرش، * كتابت و نگارگري، * مجسمه سازي، * نقاشي، * نقاشي ايراني،  * هنرهاي تجسمي، هنرهاي صناعي.
مقطع كارداني(: كارداني عكاسي خبري، كارداني فرش دستباف، كارداني گرافيك، كارداني گرافيك رايانه، كارداني هنر سفالگري، * كارداني هنرهاي تجسمي، 

كارداني هنرهاي سنتي.
ضرايب دروس: درک  عمومي  هنر 3، درک عمومي  رياضي  - فيزيك  3، ترسيم  فني 2، خالقيت  تصويري  و تجسمي 4، 

خالقيت  نمايشي1، خالقيت  موسيقي  1، خواص  مواد 1.

مقطع كارشناسي(: باستان شناسي، * طراحي صنعتي، مرمت بناهاي تاريخي، مرمت و احياي بناهاي تاريخي، هنر اسالمي.

مقطع كارداني(: كارداني باستان شناسي، كارداني طراحي صنعتي.

 زير گروه 1  

 زير گروه 2  
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ضرايب دروس: درک  عمومي  هنر 3، درک عمومي  رياضي  - فيزيك  1، ترسيم  فني 2، خالقيت  تصويري  و تجسمي 2، 
خالقيت  نمايشي1، خالقيت  موسيقي  1، خواص  مواد 1.

مقطع كارشناسي(: مرمت آثار تاريخي، موزه.

مقطع كارداني(: كارداني حفاظت و مرمت آثار تاريخي، كارداني موزه.
ضرايب دروس: درک  عمومي  هنر 3، درک عمومي  رياضي  - فيزيك  1، ترسيم  فني 1، خالقيت  تصويري  و تجسمي 2، 

خالقيت  نمايشي 4، خالقيت  موسيقي  1، خواص  مواد 1.
مقطع كارشناسي(: * ادبيات نمايشي، * بازيگري، سينما، كارگرداني تلويزيون، * نمايش عروسكي.

مقطع كارداني(: كارداني انيميشن، كارداني هنرهاي نمايشي.
ضرايب دروس: درک  عمومي  هنر 3، درک عمومي  رياضي  - فيزيك  1، ترسيم  فني 1، خالقيت  تصويري  و تجسمي 1، 

خالقيت  نمايشي 1، خالقيت  موسيقي  4، خواص  مواد 1.
مقطع كارشناسي(: * آهنگسازي، موسيقي نظامي، * نوازندگي موسيقي ايراني، * نوازندگي موسيقي جهاني.

پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي: آموزش ارتباط تصویري، ارتباط تصویري، طراحي پارچه، طراحي صحنه، طراحي 
لباس، عكاسي، هنرهاي تجسمي، كتابت و نگارگري، مجسمه سازي و نقاشي، نقاشي ایراني )از زیرگروه یک(، طراحي 
صنعتي )از زیرگروه دو(، ادبيات نمایشي، بازیگري و نمایش عروسكي )از زیرگروه چهار(، آهنگسازي، نوازندگي موسيقي 
ایراني ، نوازندگي موسيقي جهاني و موسيقي نظامي )از زیرگروه پنج( در آزمون سراسري سال 1399 به صورت متمركز 
و با شرایط خاص صورت مي پذیرد. لذا داوطلبان عالقه مند به رشته هاي ذي ربط به توضيحات تذكر مهم ذیل بند 

2-1-1- از بخش مراحل آزمون )روش پذیرش دانشجو( مندرج در صفحه 18 همين دفترچه راهنما توجه نمایند.

2-6-2-5–گروه  آزمايشي  زبان هاي خارجي :
الف( كليه  شركت كنندگان  و عالقه مندان  به  انتخاب  رشته هاي  تحصيلي  گروه  آزمایشي  زبان هاي خارجي  مانند دیگر 
گروه هاي  آزمایشي  باید لزوماً در این  گروه  آزمایشي  ثبت نام  و در آزمون عمومي و اختصاصي آن شركت  نمایند. 
ب ( آن  دس��ته  از داوطلبان  گروه هاي  آزمایش��ي  1، 2، 3 و 4 كه  عالقه مند به  انتخاب  رش��ته هاي  تحصيلي  گروه  
آزمایش��ي  5 )رش��ته هاي  زبان هاي خارجي ( نيز باشند، باید عالقه مندي  خود را به  ش��ركت  در گروه  آزمایشي  
زبان هاي خارجي )گروه آزمایشي 5(، با عالمت گذاري  بند 40 در تقاضانامه  ثبت نام  اینترنتي، مشخص  نموده  و در 

آزمون  عمومي  و اختصاصي  گروه  آزمایشي  ذي ربط شركت  نمایند.
ج  ( از شركت كنندگان ، اعم  از داوطلبان  نظام آموزشي  جدید3-3-6، نظام آموزشي سالي واحدي یا ترمي واحدي 
و نظام  قدیم  آموزش  متوسطه  این  گروه  آزمایشي  كه  زبان  خارجي  امتحاني  آنان  انگليسي ، آلماني  و یا فرانسه  است 

از درس  زبان  خارجي  تخصصي  )با ضریب  4( امتحان  به عمل  خواهد آمد.

جدول)6( رشته هاي تحصيلی گروه آزمايشي زبان های خارجی، به تفكيك زير گروه ها و ضريب مواد آزمون 
عمومی و اختصاصي در هر زيرگروه

ضرايب دروس: زبان  و ادبيات  فارسي 4، زبان   عربي2، فرهنگ  و معارف  اسالمي 3، زبان  خارجي 2، 
زبان تخصصي انگليسي 4.

مقطع كارشناسي(: آموزش زبان انگليسي، زبان و ادبيات انگليسي، زبان انگليسي ويژه دانشجويان مطالعات اسالمي، مترجمي زبان انگليسي.

مقطع كارداني(: كارداني آموزش زبان انگليسي، كارداني مترجمي زبان انگليسي.

ضراي��ب دروس: زبان  و ادبيات  فارس��ي 4، زبان   عربي2، فرهنگ  و معارف  اس��المي 3، زبان  خارجي 
آلمانی 2، زبان تخصصي آلمانی 4.

مقطع كارشناسي(: زبان و ادبيات آلماني، مترجمي زبان آلماني.

ضراي��ب دروس: زبان  و ادبيات  فارس��ي 4، زبان   عربي2، فرهنگ  و معارف  اس��المي 3، زبان  خارجي 
فرانسه 2، زبان تخصصي فرانسه 4.

مقطع كارشناسي(: زبان و ادبيات فرانسه، مترجمي زبان فرانسه.

ضرايب دروس: زبان  و ادبيات  فارسي 4، زبان   عربي2، فرهنگ  و معارف  اسالمي 3، زبان  خارجي 4، 

مقطع كارشناسي(: زبان ايتاليايي، زبان چيني، زبان روسي، زبان و ادبيات اردو، زبان و ادبيات ارمني، زبان و ادبيات اسپانيايي، زبان و ادبيات تركي استانبولي، 
زبان و ادبيات ژاپني.

 زير گروه 3  

 زير گروه 4  

 زير گروه 5  

 زير گروه 1  

 زير گروه 2  

 زير گروه 3  

 زير گروه 4  
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6-3-3، نظام 1399منبع سؤاالت آزمون سراسري سال دروس و كتابهاي فهرست 
الف ـ دروس عمومي

مالحظاتسال چاپپايه تدريسكد كتابنام كتاب در سالي ـ واحدينام درس

زبان و ادبيات فارسي -1
96دهم110201)1فارسي (
97يازدهم111201)2فارسي (
98دوازدهم112201)3فارسي (

عربي -2

96دهم110206)1عربي، زبان قرآن (
عمومي غيرانساني 97يازدهم111206)2عربي، زبان قرآن (

98دوازدهم112206)3عربي، زبان قرآن (
96دهم110207)1عربي، زبان قرآن (

عمومي انساني 97يازدهم111207)2عربي، زبان قرآن (
98دوازدهم112207)3قرآن (عربي، زبان 

فرهنگ و معارف اسالمي -3

96دهم110204)1دين و زندگي (
عمومي غيرانساني 97يازدهم111204)2دين و زندگي (

98دوازدهم112204)3دين و زندگي (
96دهم110205)1دين و زندگي (

عمومي انساني 97يازدهم111205)2دين و زندگي (
98دوازدهم112205)3دين و زندگي (

زبان انگليسي -4
96دهم110230)1انگليسي (
97يازدهم111230)2انگليسي (
98دوازدهم112230)3انگليسي (

ب ـ دروس تخصصي گروه علوم رياضي
مالحظاتسال چاپپايه تدريسكد كتابنام كتاب در سالي ـ واحدينام درس

رياضيات -1

96دهم110211)1رياضي (
96دهم110213)1هندسه (
97يازدهم111213)2هندسه (

97يازدهم111215آمار و احتمال
97يازدهم111214)1حسابان (
98دوازدهم112214)2حسابان (
98دوازدهم112213)3هندسه (

98دوازدهم112215رياضيات گسسته

فيزيك -2
96دهم110209)1فيزيك (
97يازدهم111209)2فيزيك (
98دوازدهم112209)3فيزيك (

شيمي -3
96دهم110210)1شيمي (
97يازدهم111210)2شيمي (
98دوازدهم112210)3شيمي (

ج ـ دروس تخصصي گروه علوم تجربي
مالحظاتسال چاپپايه تدريسكتاب كدنام كتاب در سالي ـ واحدينام درس

97يازدهم111237زمين شناسيشناسيزمين -1

رياضيات -2
96دهم110211)1رياضي (
97يازدهم111211)2رياضي (
98دوازدهم112211)3رياضي (

زيست شناسي -3
96دهم110216)1شناسي (زيست
97يازدهم111216)2شناسي (زيست
98دوازدهم112216)3شناسي (زيست

فيزيك -4
96دهم110214)1(	فيزيك 

97يازدهم111244)2فيزيك (
98دوازدهم112244)3فيزيك (

شيمي -5
96دهم110210)1شيمي (
97يازدهم111210)2شيمي (
98دوازدهم112210)3شيمي (
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انسانيدـ دروس تخصصي گروه علوم 
مالحظاتسال چاپپايه تدريسكد كتابنام كتاب در سالي ـ واحدينام درس

رياضيات -1
96دهم110212)1رياضي و آمار (
97يازدهم111212)2رياضي و آمار (
98دوازدهم112212)3رياضي و آمار (

96دهم110221اقتصاداقتصاد -2

زبان و ادبيات فارسي -3
96دهم110203)1علوم و فنون ادبي (
97يازدهم111203)2علوم و فنون ادبي (
98دوازدهم112203)3علوم و فنون ادبي (

* زبان عربي -4
96دهم110207)1عربي، زبان قرآن (
97يازدهم111207)2عربي، زبان قرآن (
98دوازدهم112207)3عربي، زبان قرآن (

** تاريخ -5
96دهم110219)1تاريخ (
97يازدهم111219)2تاريخ (
98دوازدهم112219)3تاريخ (

جغرافيا -6
96دهم110218جغرافياي ايران

97يازدهم111218)2جغرافياي (
98دوازدهم112218) (كاربردي)3جغرافيا (

علوم اجتماعي -7
96دهم110220)1شناسي (جامعه
97يازدهم111222)2شناسي (جامعه
98دوازدهم112222)3شناسي (جامعه

97يازدهم111226فلسفهفلسفه -8
98دوازدهم112226)2فلسفه (

96دهم110223منطقمنطق -9
97يازدهم111224شناسيروانشناسيروان -10

عربي، زبان  -2، 110208) كد: 1عربي، زبان قرآن ( -1به ترتيب از كتب ( هاي علوم و معارف اسالمي براي ديپلمه آزمون درس اختصاصي زبان عربيسؤاالت  *
) رشتة علوم و معارف اسالمي طراحي خواهد شد.112208) كد: 3عربي، زبان قرآن ( -3، 111208) كد: 2قرآن (

) كد: 2تاريخ اسالم ( -2، 110233) كد: 1تاريخ اسالم ( -1به ترتيب از كتب (هاي علوم و معارف اسالمي براي ديپلمه  تاريخسؤاالت آزمون درس اختصاصي  **
.شد خواهد طراحي اسالمي معارف و علوم رشتة 	)112233: كد )3تاريخ اسالم( -3، 3/253

قديمترمي واحدي، سالي واحدي و نظام ، نظام 1398منبع سؤاالت آزمون سراسري سال دروس و كتابهاي فهرست 
الف ـ دروس عمومي 

  مالحظات  سال چاپ  پايه تدريس  كد كتاب  نام كتاب در سالي ـ واحدي نام درس

  زبان و ادبيات فارسي -1

  كليه رشته ها   94  دوم  1/220  ) 2ادبيات فارسي (
  ها غير از علوم انسانيكليه رشته   95  سوم  1/249  ) 3ادبيات فارسي (

  كليه رشته ها  96  پيش دانشگاهي  1/283  زبان و ادبيات فارسي عمومي
  مخصوص علوم انساني  95  سوم  2/249  (تخصصي انساني)  3ادبيات فارسي 

  مخصوص علوم انساني  95  سوم  4/249  ( تخصصي انساني) 3زبان فارسي 
  ي)از علوم انسانغير (ها كليه رشته  95  سوم  3/249  (غير علوم انساني) 3زبان فارسي 

  عربي -2
  ها (غير از علوم انساني)كليه رشته  94  دوم  1/224  (غير از علوم انساني) 2عربي 
  مخصوص علوم انساني  94  دوم  2/224  ( علوم انساني)  2عربي 
  ها (غير از علوم انساني)كليه رشته  95  سوم  1/254  ( غير از علوم انساني)  3عربي 
  مخصوص علوم انساني   95  سوم  2/254  (علوم انساني)  3عربي 

  فرهنگ و معارف اسالمي -3
  ها  كليه رشته  94  دوم  222  (دين و زندگي) 2قرآن و تعليمات ديني 
  ها كليه رشته   95  سوم  251  (دين و زندگي)  3قرآن و تعليمات ديني 

  ها  كليه رشته  96  دانشگاهيپيش  1/285  معارف اسالمي (دين و زندگي)
  ها كليه رشته   95  سوم  1/252  3انگليسي   زبان انگليسي -4

  	ها كليه رشته  96  پيش دانشگاهي  1/284  2و  1انگليسي 

  ب ـ دروس تخصصي گروه علوم رياضي 
  مالحظات  سال چاپ  پايه تدريس  كد كتاب  نام كتاب در سالي ـ واحدي   نام درس

  رياضيات -1

  	  94  دوم   2/233  1هندسه 
  94  دوم  3/234  آمار و مدلسازي 

  95  سوم  4/258  2هندسه 
  94  دوم  2/234  2رياضيات 
  95  سوم  1/258  حسابان

  95  سوم  2/258  جبر و احتمال
  96  پيش دانشگاهي   1/294  هندسه تحليلي و جبر خطي

  96  پيش دانشگاهي   1/295  حساب ديفرانسيل و انتگرال 
  96  پيش دانشگاهي   1/296  رياضيات گسسته 
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  ب ـ دروس تخصصي گروه علوم رياضي  ادامه
  مالحظات  سال چاپ  پايه تدريس  كد كتاب  نام كتاب در سالي ـ واحدي   نام درس

  فيزيك -2

  	  93  اول  2/206  و آزمايشگاه  1فيزيك 
  94  دوم  2/226  و آزمايشگاه  2فيزيك 
  95  سوم  4/256  (ويژه رياضي)و آزمايشگاه  3فيزيك 

  96  پيش دانشگاهي   2/293  فيزيك (ويژه رياضي)

  شيمي -3
  	  94  دوم  1/227  و آزمايشگاه  2شيمي 
  95  سوم  1/257  و آزمايشگاه  3شيمي 
  96  پيش دانشگاهي   1/289  شيمي 

ج ـ دروس تخصصي گروه علوم تجربي 
  مالحظات  سال چاپ  پايه تدريس  كتابكد   نام كتاب در سالي ـ واحدي   نام درس

  	  95  سوم   1/262  زمين شناسي   شناسيزمين -1
  96  پيش دانشگاهي   1/291  علوم زمين 

  رياضيات -2

  	  94  دوم  2/233  1هندسه 
  94  دوم  2/234  2رياضيات 

  95  سوم  5/258  آمار و مدلسازي
  95  سوم  3/258  (ويژه علوم تجربي) 3رياضيات 

  96  پيش دانشگاهي   1/292  2و  1رياضيات عمومي 

  زيست شناسي -3
  	  94  دوم  1/231  1شناسي و آزمايشگاه  زيست
  95  سوم  1/261  2شناسي و آزمايشگاه  زيست
  96  پيش دانشگاهي   2/290  شناسيزيست

  فيزيك -4

  	  93  اول  2/206  و آزمايشگاه 1فيزيك 
  94  دوم  2/226  و آزمايشگاه 2فيزيك 
  95  سوم  3/256  و آزمايشگاه (علوم تجربي) 3فيزيك 

  96  پيش دانشگاهي   1/288  فيزيك (علوم تجربي)

  شيمي -5
  	  94  دوم  1/227  و آزمايشگاه 2شيمي 
  95  سوم  1/257  و آزمايشگاه 3شيمي 
  96  دانشگاهيپيش  1/289  شيمي

  دـ دروس تخصصي گروه علوم انساني 
  مالحظات  سال چاپ  پايه تدريس  كد كتاب  در سالي ـ واحدينام كتاب   نام درس

  رياضيات -1

  93  اول  1/211  1رياضيات 
  94  دوم  3/234  آمار و مدلسازي  

ـ علوم و معارف اسالمي)   95  سوم  6/258  رياضي (ويژه علوم انساني 
  96  پيش دانشگاهي  2/292  رياضي پايه

    94  دوم  1/240  اقتصاد  اقتصاد -2

  زبان و ادبيات فارسي -3

  94  دوم  1/246  1تاريخ ادبيات ايران و جهان 
  95  سوم  1/276  2تاريخ ادبيات ايران و جهان   

  95  سوم  1/280  هاي ادبيآرايه
  96  پيش دانشگاهي  4/283  ادبيات فارسي ويژه علوم انساني

  زبان عربي -4
  94  دوم  2/224  (ويژه علوم انساني) 2عربي 

  95  سوم  2/254  (ويژه علوم انساني) 3عربي   
  96  پيش دانشگاهي  1/316  عربي

  تاريخ -5
  94  دوم  4/235  1تاريخ ايران و جهان 

  95  سوم  3/271  2تاريخ ايران و جهان   
  96  پيش دانشگاهي  1/302  تاريخ شناسي

  جغرافيا -6
  94  دوم  2/225  1جغرافياي 

  95  سوم  4/271  2جغرافياي   
  96  پيش دانشگاهي  2/297  جغرافيا

  علوم اجتماعي -7
  94  دوم  1/243  1شناسي جامعه

  95  سوم  1/281  2جامعه شناسي   
  96  پيش دانشگاهي  1/300  شناسي نظام جهاني)علوم اجتماعي (جامعه

    95  سوم  1/277  فلسفه  فلسفه -8
  96  پيش دانشگاهي  1/317  فلسفه (آشنايي با فلسفه اسالمي)

    95  سوم  277  منطق  منطق -9
    95  سوم  1/268  شناسيروان  شناسيروان -10

  

www.PnuNews.com

www.PnuNews.com


 راهنماي ثبت نام و شرکت در  آزمون سراسري سال 1399            37  

2-7- شرايط و ضوابط اختصاصی پذيرش دانشجو در دوره های مختلف تحصيلی
2-7-1-شرايط اختصاصي مشترک همة دوره ها

  همة متقاضيان  ورود به  دوره هاي تحصيلي با آزمون  دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي  سال  1399، 
الزم  است  در آزمون  سراسري  سال  1399 ثبت نام  و برابر ضوابط در امتحانات  شركت  نمایند.

  همة داوطلبان  متقاضي  تحصيل  در دوره هاي  تحصيلي  باید شرایط عمومي  و اختصاصي  و مقررات 
وظيفه  عمومي مندرج در این دفترچه راهنما  را رعایت نمایند. 

  از همة پذیرفته ش��دگان دوره های غير روزانه)نوبت دوم »شبانه«، نيمه حضوری، مجازی، ظرفيت 
مازاد، پردیس خودگردان، پيام نور و غيرانتفاعی( شهریه دریافت می شود كه شامل دو قسمت شهریه 
ثابت و متغير است. شهریه دوره هاي مختلف تحصيلي در زمان انتخاب رشته در پایگاه اطالع رساني 

دانشگاه ها و مؤسسات اعالم مي  شود. 
  هرگونه تغيير رشته و انتقال دانشجویان مطابق ضوابط آموزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 

صورت مي پذیرد.
  ش��رایط و ضوابط تحصيل در همة دوره ها تابع مقررات آموزش��ی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی است.
پذیرفته شدگان مرد تمام دوره های تحصيلی تابع مقررات وظيفه عمومی هستند.

 كد وضعيت نظام وظيفه )صفحه 20(.
  دانشجویاني كه از معافيت  تحصيلی  استفاده  می كنند، در صورت انصراف و شركت مجدد در آزمون 
سراسري، بر اساس مفاد بند 6 تذكرات مهم بخش مقررات وظيفه عمومي)صفحه 22 همين دفترچه 

راهنما( خواهد بود.
2-7-2-دوره روزانه

    تحصيل در این دوره ها رایگان و امكانات رفاهی و تسهيالت آموزشی برای اكثر دانشجویان مهيا است. 
2-7-3-دوره نوبت دوم)شبانه(  

    در این  دوره   تحصيلي، دانشگاه هيچ تعهدي نسبت به تأمين  مسكن ، خوابگاه  و وام  تحصيلي  و سایر 
امور رفاهي  دانشجویان  ندارد.

  مقررات  آموزشي  همانند دوره  روزانه  است  مگر در مواردي  كه  در آیين نامه  طرح  ایجاد دوره  نوبت 
دوم )شبانه(  مستثنا  شده  باشد. 

  هرگونه تغيير رشته و انتقال دانشجویان مطابق ضوابط آموزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
صورت مي پذیرد. 

  تعيين سقف واحدهاي درسي براي هر نيمسال تحصيلي با توجه به سایر ضوابط و مقررات در اختيار 
شوراي آموزشي مؤسسه آموزش عالي ذي ربط خواهد بود. 

  ساعات  تشكيل  كالس هاي  دوره  نوبت دوم )شبانه(  براي  رشته هاي  تحصيلي دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي با نظر مؤسسات ذي ربط تعيين و اعالم مي شود. 

  مقررات دوره هاي نوبت دوم )شبانه( گروه هاي آموزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، تابع 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. 

  دانشجویان  دوره  نوبت دوم )شبانه( دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي ، در صورت  تمایل  مي توانند با 
سپردن  تعهد محضري  به منظور تعيين  بازپرداخت  بدهي ، از تسهيالت  رفاهي  استفاده  نمایند.

  طول دوره تحصيلي در مقاطع تحصيلي كارداني و كارشناسي برابر ضوابط مربوط خواهد بود. 
  داوطلباني  كه  مجاز به  انتخاب  رشته هاي  تحصيلي  دوره هاي  روزانه  دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي  مي شوند، 
مجاز به  انتخاب  رشته هاي  تحصيلي  دوره هاي  نوبت دوم)شبانه (  دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي  نيز مي باشند.
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2-7-4-دوره های پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد 
       به منظور گس��ترش آموزش  عالي كش��ور در سطح بين المللي و فراهم نمودن شرایط الزم براي ادامه 
تحصيل در داخل كشور به  جاي خارج از كشور، برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش  عالي داخل با توجه 

به ضوابط ذیل دانشجو مي پذیرند. 
  پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي این دوره ها به روش گزینش كشوري است.

2-7-5- دوره مجازي 
- آموزش مجازی یا آموزش الكترونيكی به طور كلی بهره گيری از س��امانه  های الكترونيكی مثل كامپيوتر، 
اینترنت، لوح فشردة )CD( چندرسانه  ای، نشریه های الكترونيكی و خبرنامه های مجازی و نظایر این هاست 
كه با هدف كاس��تن از رفت و آمدها و صرفه جویی در وقت و هزینه و در ضمن یادگيری بهتر و آس��ان تر 

صورت می گيرد.
- برگزاری كالس های الكترونيكی به طور غير هم زمان انجام می شود. به این معنا كه دانشجویان می توانند 
به راحتی با استادان خود ارتباط برقرار كرده و در كالس درس شركت كنند، بدون اینكه این كار را هم زمان 
با استادان و یا سایر دانشجویان انجام دهند. البته سامانه  های آموزش الكترونيكی در شرایط خاصی ایجاب 
می كنند كه استادان و دانشجویان هم زمان وارد سيستم اینترنت شوند. این حالت بيشتر در مواقعی كه كالس 
حالت تكنيكی داشته، مثاًل واحدهای آزمایشگاهی و یا درصورتی كه تجربه كردن فرآیندها و گرفتن بازتاب 

و نتيجه فوری ضرورت دارند، انجام می شود.
- در دوره های مجازی دروس و برنامه هاي آموزشي از طریق اینترنت به دانشجو ارائه مي شود و دانشجو 
با استفاده از تكنولوژي اینترنت، نيازي به حضور دركالس هاي درس سنتي ندارد. درواقع دانشگاه مجازي 
نوعي از آموزش از راه دور است كه در آن تكنولوژي وب و اینترنت براي آموزش و ارزشيابي دانشجو به 

كار مي رود.
- براي این آموزش محدودیت مكاني و یا زماني وجود ندارد. امتحانات یک نيمس��ال ش��امل ميان ترم و 

پایان ترم است كه به صورت كتبی برگزار می گردد.
 - در كالس آموزش مجازی حضوروغياب اینترنتي انجام مي شود و دانشجو تابع تمامي قوانين و آیين نامه هاي 
آموزشي مانند دانشجویان می باشد. دانشجویان بعد از فارغ التحصيلي مدرك رسمي خود را كه مورد تائيد 
وزارت علوم و مراكز استخدامي است از دانشگاه دریافت مي كنند. مدارك این دانشگاه ها در سطح جهاني نيز 
مورد قبول است و دانشجو مي تواند در مقاطع باالتر دانشگاه ها بدون محدودیت شركت نماید. داوطلبانی كه 
در این دوره ها پذیرفته می شوند حداقل باید دارای یک دستگاه كامپيوتر بوده و امكان دسترسی به اینترنت 

پرسرعت داشته باشند.
2-7-6- دوره  غيرانتفاعي 

    در مؤسسات  آموزش  عالي  غيردولتي � غيرانتفاعي  نظام  درسي ، نظام  واحدي  و بر اساس  نظام  آموزشي  
وزارت  علوم، تحقيقات  و فناوري  خواهد بود و به  فارغ التحصيالن  مدرك  مربوط، برابر ضوابط وزارت  علوم ، 

تحقيقات  و فناوري  اعطا خواهد شد. 
  از پذیرفته شدگان  شهریه  دریافت خواهد شد و این  مؤسسات  هيچ گونه  تعهدي  در قبال  تهيه  و تأمين  

مسكن ، خوابگاه  و غذاي  دانشجویان  ندارند. 
  داوطلبان  عالقه مند به  انتخاب  رشته هاي  تحصيلي  دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي  غيردولتي 
� غيرانتفاعي  باید با عالمت گذاري بند 41 تقاضانامه  ثبت نام  اینترنتي، عالقه مندي  خود را به  انتخاب  

رشته هاي  تحصيلي  دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي  غيردولتي � غيرانتفاعي  مشخص  كنند.
  دانشجویان  مي توانند از وام  تحصيلي  مطابق  با آیين نامه  وزارت  علوم ، تحقيقات  و فناوري  و در صورت  

تخصيص  بودجه  استفاده  نمایند.
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2-7-7- دوره پيام نور )آموزش  باز و از راه  دور( 
  كليه  پذیرفته شدگان  مشمول ، به شرط رعایت كليه ضوابط و مقررات وظيفه عمومي )مندرج در صفحه  

20 همين دفترچه راهنما( می توانند از معافيت  تحصيلی  استفاده  نمایند.
  حداكثر طول  مدت  تحصيل  مجاز در مقطع  كارشناسی  برای  دانشجویان مشمول خدمت وظيفه عمومي 
كه  از معافيت تحصيلي  استفاده  می كنند و اتباع غير ایراني 5 سال  و برای  سایر دانشجویان10 سال  خواهد بود.

  پذیرش  دانشجو در كليه  رشته های  تحصيلی  برای  مقطع  كارشناسی  است.
  حضور دانشجو در كالس های دروس نظری دانشگاه پيام  نور اختياری و امكان اشتغال دانشجو همزمان 

با تحصيل ميسر است.
  امكان تغيير رشته و انتقال دانشجو )بصورت مهمان و مهمان دائم دانشجو( در دانشگاه پيام نور مطابق 

ضوابط دانشگاه امكان پذیر است.
  نظام  ارزشيابی  و امتحانات دانشگاه  متمركز بوده  و عمدتاً اوراق  امتحانی  در دانشگاه های پيام  نور استانی 

تصحيح  و ارزشيابی  می شود.
  دانشجویان  فعلی  دانشگاه  پيام  نور كه  در ردیف  پذیرفته شدگان  قرار می گيرند نيازی  به  انصراف  برای  

دانشگاه  پيام  نور ندارند.
در اغلب مراكز و واحدهای دانش��گاه پيام نور بيشتر دروس نظری به صورت كالس نيمه حضوری 
برای مرور درس و رفع اشكال گروهی، كالس حضوری برای دروس عملی در تعدادی از روزهای 
مختلف هفته برگزار می ش��ود. نظام آموزشی دانش��گاه پيام  نور »دانشجو محور« است و فراگيری 
دروس به صورت الكترونيكي و رفع اشكال گروهي است. در شرایطی كه امكان تشكيل جلسه های 
رفع  اشكال گروهی یا كالس های درس حضوری وجود نداشته باشد و یا تعداد پذیرفته شدگان در 
یک رشته تحصيلی به حدنصاب الزم تشكيل كالس نرسد، دانشگاه واحدهای درسی را به صورت 
الكترونيكي ارائه می نماید. همچنين دانشگاه می تواند در صورت ضرورت، محل تحصيل دانشجویان 
مربوط را در یكی از مراكز یا واحدهای هم جوار یا مركز استانی كه دارای رشته تحصيلی مورد نظر 

باشد، تعيين نماید.
اجرای برخی از درس های عملی )آزمایشگاهی، كارگاهی و سایر( در آزمایشگاه منطقه ای، استانی یا 

سایر آزمایشگاه ها در مراكز دیگر دانشگاه بنا به تشخيص دانشگاه صورت خواهد گرفت. 

تعريف اصطالحات دفترچه
مفاهيمبعضيازاصطالحاتيكهدرايندفترچهراهنمابهكارميرود:

1( گروه  آزمايش��ي : رش��ته هاي  مختلف  تحصيلي  آموزش عالي  با توجه  به  مواد امتحاني  آزمون  سراسري  
به  پنج  گروه  آزمایشي : )1( علوم  ریاضي  و فني ، )2( علوم  تجربي ، )3( علوم  انساني ، )4( هنر و )5( زبان هاي 

خارجي  مطابق  جداول  شماره  2، 3، 4، 5 و 6 تقسيم  مي شوند.
2( مقاطع  تحصيلي : مقاطع  تحصيلي  نشانگر طول  مدت  تحصيل  و مدرك  اعطایي  در پایان  تحصيل  است  و 
عبارت اند از: )1( كارداني  )فوق دیپلم (، )2( كارشناسي  )ليسانس (، )3( كارشناسي  ارشد پيوسته  )فوق ليسانس(، 

)4( دكتراي عمومي )پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي( و )5( دكتراي پيوسته تخصصي.
3( فارغ التحصي��ل  دوره آموزش عالي: كس��ي  اس��ت  كه  به  دریافت  مدرك  تحصيلي  ب��ا ارزش  كارداني  

)فوق دیپلم ( و یا باالتر از آن  نائل  آمده  است .
4( دانش��جو: كسي  است  كه  در یكي  از دانشگاه ها و مؤسس��ات  آموزش  عالي  اعم  از دولتي  و یا غيردولتي  

پذیرفته  و ثبت نام  شده  باشد.
5  ( دانش��جوي  اخراجي : كس��ي  است  كه  قباًل در یكي  از دانش��گاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي  به  تحصيل  

اشتغال  داشته  و به  دالیلي  از ادامه  تحصيل  محروم  شده  است .
6( دانشجوي  انصرافي : دانشجویي  است  كه  بر اساس ضوابط اعالم شده نسبت به انصراف قطعي از دانشگاه 
محل تحصيل )حداكثر تا 98/12/25( اقدام نموده و فرم مخصوص  ش��ماره  2 مندرج در صفحه  70  این  

دفترچه  را تكميل  و به  تأیيد مراجع  ذي صالح  رسانده  باشد. 
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7( کارنامه فارغ التحصيلي دوره متوسطه: كارنامه اي است كه كليه نمرات و سوابق تحصيلي از بدو ورود 
به دوره تحصيلي متوسطه تا هنگام فارغ التحصيلي را شامل مي شود و پس از فارغ التحصيلي براي دانش آموز 

صادر مي گردد.
8( دانش آموز دوره  نظام آموزشي جديد 3-3-6: به  كسي  اطالق  مي شود كه  هم اكنون  در دوره آموزشي 
نظام جدید پایه دوازدهم  مش��غول  به  تحصيل  بوده  و حداكثر تا پایان  شهریورماه 1399 پایه دوازدهم را با 

موفقيت  خواهد گذرانيد و موفق  به  دریافت دیپلم  متوسطه  نظام  آموزشي جدید  خواهد شد.
9( دانش آموز دوره  پيش دانش��گاهي: به  كسي  اطالق  مي ش��ود كه  دیپلم  متوسطه  نظام  آموزشي قبلي را 
دریافت نموده  و هم اكنون  نيزدر دوره پيش دانشگاهي  به صورت  روزانه، بزرگ ساالن  یا داوطلب  آزاد مشغول  
به  تحصيل  بوده  و حداكثر تا پایان  ش��هریورماه 1399 دوره  پيش دانشگاهي  را با موفقيت  خواهد گذرانيد و 

موفق  به  دریافت گواهينامه  دوره پيش دانشگاهي  خواهد شد.
10( فارغ التحصيل  دوره پيش دانشگاهي : كسي  است  كه  پس  از دریافت  دیپلم  نظام  آموزشي قبلي، دوره 

پيش دانشگاهي  را گذرانيده  و موفق  به  دریافت گواهينامه  دوره پيش دانشگاهي  شده  است .
11( فارغ التحصيل  دوره  چهارساله  متوسطه  و يا شش ساله  متوسطه: كسي  است  كه  دوره  چهارساله  و یا 
شش ساله  )سيكل  اول  و دوم ( سنوات  قبل  نظام  قدیم  آموزش  متوسطه  را با موفقيت  به  پایان  رسانيده  و داراي  

دیپلم  كامل  متوسطه  نظام  قدیم  آموزش  متوسطه  است.
12( کد دانش آموزي: منظور از كد دانش آموزي ش��ماره اي 8 تا 10 رقمي اس��ت )در نظام ترمي واحدي 
8 رقمي لحاظ شده و در نظام سالي واحدي متوسطه آموزش وپرورش 9 یا 10 رقمي است(. این شماره بر 

روي كارنامه تحصيلي ساالنه یا كارنامه فارغ التحصيلي دوره متوسطه و یا پيش دانشگاهي درج شده است.
13( کد مناطق و نواحي اخذ ديپلم: منظور از كد منطقه و یا ناحيه اخذ دیپلم عددي چهاررقمي است كه 
دانش آموز نظام جدید آموزش متوسطه در آن منطقه یا ناحيه فارغ التحصيل شده است. این كد در كادر 

باالي برگ كارنامه فارغ التحصيلي، مقابل منطقه/ناحيه درج شده است.
14( نمرات امتحانات کتبي نهايي: نمراتي اس��ت كه دانش آموزان با ش��ركت در امتحانات كتبي نهایي 
سال سوم دبيرستان نظام سالي واحدي یا ترمي واحدي و یا پایه دوازدهم نظام جدید آموزشي 3-3-6 در 

حوزه هاي امتحاني كسب مي كند. این نمرات در ستون آخر كارنامه فارغ التحصيلي درج مي شود.
15( سال و دوره فارغ التحصيلي: سال تحصيلي و مقطع زماني است كه دانش آموز در آن، دوره متوسطه 
را به پایان رس��انيده اس��ت. این سال و دوره در گوشه سمت راست باالي كارنامه فارغ التحصيلي مشخص 

شده است.
16( شاخه تحصيلي: دانش آموزان دوره متوسطه در یكي از شاخه هاي نظري، فني و حرفه اي و كاردانش 
فارغ التحصيل مي ش��وند. عنوان ش��اخه در كادر باالي كارنامه مشخص شده است. شایان ذكر است تأثير 

سوابق تحصيلي در آزمون سراسري صرفاً شامل شاخه نظري مي شود.
17( رشته تحصيلي: عنوان رشته اي است كه دانش آموز در آن فارغ التحصيل شده است. این عنوان رشته 

در كادر باالي كارنامه درج گردیده است.
18( معدل کتبي: نمره اي است كه از ميانگين وزني )حاصل ضرب تعداد واحدهاي دروس نهایي در نمره كتبي 
مأخوذه، تقسيم بر تعداد كل واحدهاي دروس نهایي( نمرات امتحانات نهایي سال سوم متوسطه سالي واحدي 
یا ترمي واحدي و یا پایه دوازدهم دوره متوسطه نظام جدید آموزشي 3-3-6 و یا نظام قدیم آموزش متوسطه 
به دست مي آید. این نمره در كادر پایين سمت چپ كارنامه با عنوان معدل كتبي نهایي مشخص شده است. 
19( دانش آموزان ترمي واحدي: به دانش آموزاني اطالق مي شوند كه از نظام ترمي واحدي )نظام آموزشي 

قبلي( فارغ التحصيل شده اند.
20( سوابق تحصيلي: با توجه به ابالغ قانون اصالح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز 
آموزش عالي كشور مصوب 1395/2/26 مجلس محترم شوراي اسالمي و بر اساس مصوبه بيست و یكمين 
جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1398/8/1 ميزان تأثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري 

سال 1399 حداكثر 30 درصد و با تاثيرمثبت به صورت زیر اعمال خواهد شد:
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الف( آن دس��ته از دیپلمه هاي ریاضي و فيزیک، علوم تجربي، علوم انس��اني و علوم و معارف اسالمي كه 
دیپلم خود را از سال 1398 به بعد در نظام آموزشي جدید )3-3-6( اخذ نموده و یا مي نمایند و امتحانات 
دروس پایه دوازدهم آن ها به صورت نهایي، سراس��ري و كشوری برگزار شده یا مي شود، مشمول اعمال 
س��وابق تحصيلي بوده و س��وابق تحصيلي موجود دیپلم ) پایه دوازدهم -سال سوم آموزش متوسطه نظام 
جدید 3-3-6( به ميزان حداكثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير 

مثبت در نمره  كل نهایي آنان لحاظ مي شود.
ب( آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي فيزیک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي كه 
دیپلم خود را از سال 1384 تا 1398 در نظام آموزشي سالي واحدي یا ترمي واحدي دریافت نموده اند 
و امتحانات یک  یا چند درس آن ها به صورت نهایي، سراسري و كشوری برگزار شده است، مشمول 
اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دیپلم )پایه یازدهم-سال سوم آموزش متوسطه 
نظام قدیم( به ميزان حداكثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير 

مثبت در نمره  كل نهایي آنان لحاظ مي شود.
ج( داوطلبان داراي مدرك پيش دانشگاهي ریاضي فيزیک، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف 
اسالمي و هنر كه مدرك دوره پيش دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 91-1390 به بعد دریافت 
كرده اند و امتحانات یک یا چند درس آن ها به صورت نهایي، سراسري و كشوری برگزار شده است، 
مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش دانشگاهي به ميزان حداكثر 
5 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره  كل نهایي آنان 

لحاظ مي شود.
د( سایر دیپلمه ها )غير از بندهاي الف، ب و ج( مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستند.

تذکر1: بر اساس مصوبه دوازدهمين و پانزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 
1397/4/17 و 1397/10/8 با توجه به عدم وجودمحدودیت نوع دیپلم براي شركت در هریک از 
گروه هاي آزمایشي آزمون سراسري، دانش آموزان دیپلم فني و حرفه اي و كارو دانش نظام آموزشي 
3-3-6 مي توانند در آزمون سراس��ري ش��ركت كنند.این دانش آموزان درصورت تمایل به اعمال 
سوابق تحصيلي بایستي در امتحان نهایي دروس شاخه نظري گروه آزمایشي مربوط شركت كنند، در 

غير اینصورت مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستند.
تذک��ر2: اعمال تأثير مثبت س��وابق تحصيلي بدان معناس��ت كه اگر س��وابق تحصيلي )دیيلم یا 
پيش دانش��گاهي(، باع��ث افزایش نمره كل نهای��ي در هر زیرگروه گردد، اعمال خواهد ش��د و در 

غيراینصورت، نمره كل آزمون به عنوان نمره كل نهایي در هر زیرگروه در نظر گرفته مي شود. 
21( کارت هاي اعتباري:

1- سريال اعتباري اصلي ثبت نام: این كارت حاوي یک سریال 12 رقمي با عنوان »سريال اعتباري 
ثبت نام« است.

2- س��ريال اعتب��اري اعالم عالقه مندي به ش��رکت در گزينش رش��ته هاي دانش��گاه پيام نور و 
مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي: این كارت حاوي یک سریال 10 رقمي با عنوان »سريال اعتباري 

عالقه مندي« است.

* داوطلبان توجه نمايند كه سريال هاي اعتباري ثبت نام و عالقه مندي، منحصرًا از طريق سايت 
سازمان سنجش آموزش كشور قابل خريداري است.

22( شماره پرونده: شماره پرونده یک عدد 7 رقمي است كه پس از پایان مراحل ثبت نام، از طریق 
سایت به هر داوطلب داده مي شود.

23( کد پيگيري: كد پيگيري ش��امل یک كد 16 رقمي اس��ت كه پس از پایان مراحل ثبت نام از 
طریق سایت به هر داوطلب داده مي شود.
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پذيرش دانشجو در برخي از دانشگاه ها با شرايط خاص 
دانشگاه هاي اطالعات و امنيت ملي )وابسته به وزارت اطالعات(، امام  صادق )ع (، علوم پزشكي بقيه ا...)عج( 
و علوم قضایي و خدمات اداري )دادگستري( با شرایط خاص از طریق آزمون سراسري دانشجو می پذیرند. 
براي آگاهي از ش��رایط و ضوابط و همچنين نحوه ثبت نام براي ش��ركت در گزینش رشته  هاي  تحصيلي این 

دانشگاه ها، به آدرس  اینترنتي مربوط به هر دانشگاه ها مراجعه نمایيد.
1- دانشگاه اطالعات و امنيت ملي )وابسته به وزارت اطالعات(: www.vaja.ir )صفحه 43(

2- دانشگاه امام صادق)ع(: www.isu.ac.ir )صفحه 44(
www.bmsu.ac.ir :)3- دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل)عج

www.ujsas.ac.ir :)4- دانشگاه علوم قضایي و خدمات اداري )دادگستري
همچنين شرایط پذیرش دانشجو در پردیس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي را 

در ذیل می توانيد مطالعه كنيد.

شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي
پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه داوطلبان آزاد :
اعالم شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي پردیس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه 
تربيت دبير شهيد رجایي تهران، به منزله پذیرش قطعي دانشجو در دانشگاه هاي فوق نيست. بدیهي است 
در صورت اخذ مجوزهاي قانوني از مراجع ذي صالح توسط وزارت آموزش وپرورش، پذیرش دانشجو در 
رش��ته هاي تحصيلي دانشگاه هاي وابسته )ویژه داوطلبان آزاد( به صورت محدود خواهد بود. بدیهي است 
شرایط و ضوابط اختصاصي تكميلي در دفترچه راهنماي انتخاب رشته )دفترچه شماره 2( درج و به اطالع 
داوطلبان ذي ربط رسانده خواهد شد. داوطلبان متقاضي مي بایست موارد ذیل را در اعالم عالقمندي خود 
به این رشته ها، مد نظر قرار دهند. بدیهي است مسؤوليت عدم رعایت موارد مزبور و همچنين شرایط و ضوابطي 

كه متعاقباً در دفترچه راهنماي انتخاب رشته )دفترچه شماره 2( درج خواهد شد، به عهده داوطلب مي باشد.
1- دارا بودن حداقل نمره علمي كل 6500 و باالتر )در زیرگروه مربوط( جهت مجاز شدن به انتخاب رشته 

در گروه آزمایشي مربوط. 
2- داشتن حداكثر سن 22 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه )1377/7/1 به بعد(.

3-داشتن حداقل معدل كل 14 در دوره متوسطه دوم )معدل سه پایه اول، دوم و سوم(. 
4- بومي بودن داوطلب در كد رشته محل مربوط بر اساس مالك هاي تعيين شده در دفترچه شماره )2( آزمون.

5- با توجه به قوانين و مقررات مصرح و آراي هيات عمومي دیوان عدالت اداري، حداقل معدل كل و حداكثر 
سن ورود به دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي، تحت هيچ شرایطي تغيير نخواهند داشت.

6- برخورداري از سالمت كامل تن و روان و شرایط مناسب جسماني براي حسن انجام وظيفه معلمي.
7- موفقيت در مصاحبه اختصاصي و بررسي صالحيت هاي عمومي.

8- معرفي داوطلب از سوي سازمان سنجش آموزش كشور به آموزش و پرورش جهت بررسي صالحيت 
هاي عمومي، اختصاصي و همچنين بررسي ویژگي هاي جسماني به منزله قبولي نهایي دردانشگاه فرهنگيان 
و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي تلقي نمي گردد.چنانچه صالحيت هاي عمومي و اختصاصي افراد معرفي 
شده مورد تائيد آموزش و پرورش قرارگيرد، سازمان سنجش آموزش كشور با درنظر گرفتن اولویت هاي 
انتخابي داوطلب، نسبت به گزینش علمي نهایي آنان بر اساس تراز نمرات علمي)كنكور( در زیرگروه مربوط 

اقدام و اعالم نتيجه نهایي خواهد كرد.
9- مس��ئوليت رعایت ش��رایط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون سراسري س��ال1399 از سوي كليه 
داوطلبان متقاضي و همچنين مقررات نظام وظيفه عمومي )داوطلبان ذكور( در مراحل مختلف آزمون مزبور، 

به عهده داوطلبان خواهد بود.

www.PnuNews.com

www.PnuNews.com


 راهنماي ثبت نام و شرکت در  آزمون سراسري سال 1399            43  

* تذكر مهم: 
شرایط و ضوابط تكميلي پذیرش دانشجو متعاقباً جهت اطالع داوطلبان متقاضي رشته هاي تحصيلي مورد نياز 
آموزش وپرورش در دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجایی اعالم خواهد شد. بنابر این مالك 
عمل آخرین تغييراتي خواهد بود كه به استناد مجوز صادره از سوي مراجع ذي صالح در دفترچه راهنماي

 انتخاب رش��ته هاي تحصيلي )دفترچه شماره 2( درج و یا از طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور 
اطالع رساني خواهد شد. بدیهي است در صورت عدم صدور مجوز از سوي مراجع ذي ربط، موضوع بالاثر 

بوده و پذیرش دانشجو صورت نخواهد گرفت.

شرايط و ضوابط عمومی و اختصاصی پذيرش دانشجو در رشته های تحصيلی 
دانشگاه اطالعات و امنيت ملي

وزارت اطالع��ات جمه��وری اس��المی ای��ران، ب��رای تأمي��ن و تربيت بخش��ی از ني��روی انس��انی مورد 
ني��از خود، متناس��ب ب��ا مبانی و ارزش های اس��المی، در رش��ته هاي تحصيل��ي: 1( امني��ت اطالعات، 2( 
 امني��ت اقتص��ادي، 3( امني��ت بين المل��ل، 4( امنيت نرم، 5( پژوهش��گري امنيت، 6( حفاظ��ت اطالعات،
7( ضد تروریسم، 8( علوم فني امنيت، 9( فناوري اطالعات و ارتباطات، 10( مدیریت اطالعات و ارتباطات در 
مقطع كارشناسی پيوسته، منحصراً از ميان داوطلبان مــرد واجد شرایط، برای تحصيل در دانشگاه اطالعات و 
امنيت ملي دانشجو می پذیرد. عالقه مندان می توانند در صورت احراز صالحيت های عمومی و اختصاصی مندرج 
در این اطالعيه و اطالعيه های بعدی آزمون، پس از ثبت نام و انتخاب رش��ته، و قبولی در آزمون اختصاصی 
دانشگاه و طي نمودن مراحل گزینش و پذیرش نهایي؛ در رشته های تحصيلی دانشگاه اطالعات و امنيت ملي 

مشغول به تحصيل شده و از مزایای دانشجویی و استخدام در وزارت اطالعات نيز بهره مند گردند.
الف( راهنمای ثبت نام از طريق آزمون سراسـری سـازمان سنجش آموزش كشور و شركت در 

گزينش رشته های تحصيلی دانشگاه اطالعات و امنيت ملي:
1( نسبت به انتخاب بند اعالم عالقه مندی به شركت در گزینش رشته های تحصيلی دانشگاه  اطالعات و 
امنيت ملي، مندرج در فرم تقاضانامه  اینترنتی ثبت نام آزمون سراس��ری س��ال 1399،  اقدام نمایند. 2( در 
آزمون سراسری سال 1399 شركت نمایند. 3( پس از اعالم نتایج اوليه ی آزمون سراسری توسط سازمان 
س��نجش، درصورتی كه مجاز به انتخاب رشته در دوره های روزانه شده اند، كدرشته های تحصيلی دانشگاه 
اطالعات و امنيت ملي را به ترتيب عالقه مندی خود در اولویت های نخست فرم انتخاب رشته  اینترنتی درج 
نمایند. 4( پس از اعالم ليس��ت پذیرفته شدگان از سوی سازمان سنجش آموزش كشور، مركز سنجش و 
پذیرش دانشگاه اطالعات و امنيت ملي، داوطلبان  را از طریق تماس تلفنی برای شركت در آزمون اختصاصی 
دعوت خواهد نمود و سپس قبولی های نهایی به گزینش وزارت اطالعات معرفی می گردند. 5( پس از تأیيد 

نهایی گزینش وزارت اطالعات، دانشجویان امكان ثبت نام و تحصيل در دانشگاه را خواهند داشت.
ب( شـرايط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشـگاه اطالعات و امنيت ملي وابسـته به وزارت 

اطالعات برای پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسی: 
1( تدین به دین مبين اسالم. 2( تابعيت جمهوري اسالمي ایران. 3( داشتن اعتقاد و التزام عملي به والیت 
فقيه و نظام مقدس جمهوري اس��المي ایران. 4( احراز صالحيت اس��تخدامي برابر ضوابط گزینش وزارت 
اطالعات. 5( برخورداري از س��المت رواني و جس��مي به تشخيص مراجع پزش��كي وزارت اطالعات. 6( 
داوطلبان نباید در استخدام و متعهد به سازمان یا وزارتخانه اي باشند. 7( حداكثر سن براي داوطلبان مقطع 
كارشناسی 23 سال تمام  مي باشد) با احتساب خدمت(  )متولدین 1376 به بعد(. 8(شرط معدل براي داوطلبان 
گروههاي آزمایشي علوم ریاضي و علوم تجربي )معدل كل دیپلم 15( و داوطلبان گروه آزمایشي علوم انساني و 
معارف اسالمي )معدل كل دیپلم 16( مي باشد.9( پذیرفته شدگان دانشگاه اطالعات و امنيت ملي مي توانند با 
سپردن تعهد، خدمت دوران سربازي را در وزارت اطالعات طي كنند. 10( دانشجویان در طول دوره ی تحصيل، 
از كمک هزینه برخوردار می باشند و در صورت حفظ شرایط استخدامي و تائيد صالحيت، پس از فارغ التحصيلی، در 
وزارت اطالعات استخدام خواهند شد. 11( دانشگاه اطالعات و امنيت ملي براي دانشجویان مجرد غيربومي واجد 
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شرایط، خوابگاه تهيه مي نماید. 12( تحصيل در دانشگاه اطالعات و امنيت ملي تمام وقت، به صورت شبانه روزی 
خواهد بود. 13( دانشجویان در طول مدت تحصيل ملزم به فراگيري یكی از زبان های زنده دنيا و امور فوق برنامه 
مي باشند. 14( درصورتي كه پذیرفته شدگان از تحصيل انصراف دهند باید خسارت مالي ناشي از گزینش و تحصيل 
را پرداخت نمایند. 15( به فارغ التحصيالن دانش��گاه پس از انجام تعهدات، دانش��نامه مورد تأیيد وزارت علوم، 

تحقيقات و فناوري اعطاء مي گردد.
* توضيحات ضروری: الف( داوطلبان براي اعالم عالقه مندي به گزینش در رشته هاي تحصيلي دانشگاه 
اطالعات و امنيت ملي، بایستي بند 42 فرم تقاضانامه ثبت نام آزمون سراسري سال 1399 را عالمت گذاري 
نمایند. ب( داوطلبان گرامی توجه نمایند اعالم عالقه مندی به ش��ركت در گزینش رش��ته های تحصيلی 
دانشگاه اطالعات و امنيت ملي، به منزله ثبت نام قطعی نبوده و متقاضيان می بایست عالوه بر عالمت گذاری 
بند 42 تقاضانامه ثبت نام، كدرشته های تحصيلی دانشگاه مزبور را در فرم انتخاب رشته اینترنتی، درج نمایند. 
ج( مش��خصات و اطالعات مربوط به ثبت نام و ش��ركت داوطلبان در گزینش رشته های تحصيلی دانشگاه 
اطالعات و امنيت ملي، به صورت محرمانه نزد سازمان سنجش آموزش كشور محفوظ بوده و فقط در اختيار 

دانشگاه اطالعات و امنيت ملي قرار خواهد گرفت.
متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص دانشگاه اطالعات و امنيت ملي به سايت وزارت 

اطالعات به نشانی: www.vaja.ir مراجعه نماييد.

شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه امام صادق )ع(

دانشگاه امام صادق )ع( بر اساس اهداف متعالي خود و با امتياز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برای سال 
تحصيلی 1400-1399 در دوره هاي كارشناس��ي ارش��د پيوسته ویژه برادران و كارشناسي ویژه خواهران به 

شرح ذیل دانشجو مي پذیرد: 
1- آشنايي با رشته هاي دانشگاه:

نوع ديپلممقطع تحصيليرشته و گرايش تحصيليرديف
حداكثر 
ظرفيت

جنس 
پذيرش

الهيات و معارف اسالمي و ارشادگرایش فقه و 1
20كليه رشته هاي نظريكارشناسي ارشد پيوستهمباني حقوق اسالمي

رد
ط م

فق

15كليه رشته هاي نظريكارشناسي ارشد پيوستهالهيات و معارف اسالمي و ارشاد گرایش فلسفه و كالم2
15كليه رشته هاي نظريكارشناسي ارشد پيوستهالهيات و معارف اسالمي و ارشاد گرایش قرآن و حدیث3
20ریاضي فيزیک و علوم تجربيكارشناسي ارشد پيوستهمعارف اسالمي و اقتصاد4
20كليه رشته هاي نظريكارشناسي ارشد پيوستهمعارف اسالمي و حقوق � حقوق جزا5
20كليه رشته هاي نظريكارشناسي ارشد پيوستهمعارف اسالمي و حقوق � حقوق عمومي6
20كليه رشته هاي نظريكارشناسي ارشد پيوستهمعارف اسالمي و حقوق � حقوق خصوصي7
معارف اسالمي و علوم سياسي گرایش اندیشه سياسي اسالم8

كليه رشته هاي نظريكارشناسي ارشد پيوسته
60

)هرگرايش 
حداکثر 20 نفر(

معارف اسالمي و علوم سياسي گرایش جامعه شناسي سياسي9
معارف اسالمي و علوم سياسي گرایش روابط بين الملل10
معارف اسالمي و علوم سياسي گرایش مطالعات ایران11
معارف اسالمي و علوم سياسي گرایش مطالعات سياسي جهان اسالم12
20كليه رشته هاي نظريكارشناسي ارشد پيوستهمعارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات گرایش مطالعات حقوقي13
20كليه رشته هاي نظريكارشناسي ارشد پيوستهمعارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات گرایش مطالعات سياستگذاري14
20كليه رشته هاي نظريكارشناسي ارشد پيوستهمعارف اسالمي و مدیریت - مدیریت دولتي و سياستگذاري  عمومي15
20كليه رشته هاي نظريكارشناسي ارشد پيوستهمعارف اسالمي و مدیریت � مالي16
20كليه رشته هاي نظريكارشناسي ارشد پيوستهمعارف اسالمي و مدیریت � بازرگاني17
20كليه رشته هاي نظريكارشناسي ارشد پيوستهمعارف اسالمي و مدیریت � صنعتي18
40كليه رشته هاي نظريكارشناسيفقه و حقوق اسالمي19

زن
ط 

فق 30كليه رشته هاي نظريكارشناسيفلسفه  و كالم اسالمي20
40كليه رشته هاي نظريكارشناسيمعارف اسالمي و علوم تربيتي21
40كليه رشته هاي نظريكارشناسيحقوق22
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2- مراحل ثبت نام و شرايط آن:
الف( ش��رایط داوطلبان: كليه داوطلبان مي بایست عالوه بر شرایط عمومي آزمون سراسري داراي شرایط 

زیر نيز باشند:
1( تدین به دین مبين اسالم و مذهب شيعه اثني عشري. 2( التزام به نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران 
و والیت مطلقه فقيه. 3( متولد سال 1378 و بعد از آن؛ انجام خدمت سربازي یا تحصيل در حوزه علميه 
و مانند آن تأثيري در ش��رط سني ندارد. 4( برخورداري از سالمت و توانایي جسمي و رواني. 5( گذراندن 
پایه هاي تحصيلي یازدهم و دوازدهم و یا داشتن گواهي دیپلم و پيش دانشگاهي و شركت در یكي از گروه هاي 

آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني آزمون سراسري.
ب( نحوه ثبت نام: ثبت نام در دانشگاه امام صادق )ع( دو مرحله دارد كه انجام هر دو مرحله ضروري است:

1( ثبت نام در آزمون سراسري و انتخاب گزینه عالقه مندي به دانشگاه امام صادق )ع( مندرج در آن )به 
تذكرات 2 و 3 ذیل بند 3 توجه شود(.

2( مراجعه به سامانه ثبت نام اینترنتي دانشگاه امام صادق )ع( به نشاني: www.gzn1.isu.ac.ir  تكميل 
اطالعات مورد نياز در آن.

3- مراحل تكميل اطالعات در سامانه ثبت نام دانشگاه امام صادق )ع(:
داوطلبان پس از ثبت نام در آزمون سراسري و دریافت شماره پرونده آزمون سراسري الزم است با مراجعه 
به پایگاه اینترنتي دانشگاه قسمت گزینش دانشجو حداكثر تا تاریخ 29 اسفند 1398 به شرح ذیل اقدام به 
ثبت نام نمایند. ضمنا توصيه مي ش��ود: اوالً ثبت نام به روزهاي آخر اسفندماه موكول نشود و ثانياً اطالعات 

الزم قبل از ورود به سامانه ثبت نام آماده گردد.
3-1( وارد نمودن كد ملي داوطلب در قسمت مربوط.

3-2( وارد نمودن شماره پرونده داوطلب در آزمون سراسري.
تذکر:  در صورتي كه پيش از ثبت نام آزمون سراسري اقدام به ثبت نام در دانشگاه امام صادق )ع( نموده اید 
الزم است از تاریخ اول اسفند لغایت 29 اسفند 1398 با وارد كردن كد ملي و رمز عبور مجددا وارد سامانه 

ثبت نام دانشگاه شده و شماره پرونده آزمون سراسري خود را ثبت كنيد.
3-3( تعيين نظام آموزش��ي داوطلب ) جدید: دبستان-دبيرستان، یا قدیم دبستان-راهنمایي-دبيرستان( 

در قسمت مربوط
3-4( وارد نمودن مش��خصات فردي، معدل هاي تحصيلي، آدرس دقيق منزل داوطلب، نام و كد مركز 

پيش دانشگاهي/ پایه دوازدهم و دبيرستان/ پایه یازدهم، مندرج در باالي كارنامه تحصيلي داوطلب و...
3-5( پرداخت اینترنتي هزينه ثبت نام به مبلغ 150/000 ریال در سامانه ثبت نام.)غيرقابل استرداد(

3-6( دریافت رمز عبور و كد رهگيري در پایان ثبت نام و یادداشت آن.
* تذک��ر 1: چنانچ��ه داوطلبان پس از تكميل ثبت نام و واریز هزینه آن، موفق به دریافت رمز عبور و كد 
ره گيري نشوند، ثبت نام آن ها تكميل نشده است و باید دوباره جهت تكميل ثبت نام به سامانه مراجعه نمایند.
* تذکر 2: داوطلبان نظام جدید آموزش��ي  )دبستان، دبيرستان،3-3-6( الزم است بعد از مشخص شدن 
معدل كتبي سال دوازدهم حداكثر تا پایان خرداد 99 با وارد كردن كد ملي و رمز عبور مجدداً وارد سامانه 

ثبت نام دانشگاه شده و معدل كتبي خود را ثبت نمایند.
4- مرحله آزمون شفاهي:

پس از ثبت نام داوطلبان در آزمون سراسری و سپس در سامانه ثبت نام گزینش دانشگاه امام صادق )ع(، 
گزینش دانشگاه با محوریت فهرست داوطلبان چند برابر ظرفيت اعالمي توسط سازمان سنجش آموزش 
كش��ور، از داوطلبان آزمون ش��فاهی ب��ه عمل خواهد آورد. در این مرحل��ه صالحيت های عمومی و علمی 
داوطلبان مورد بررس��ی قرار می گيرد. اصلی ترین معيارهای علمی پذیرش كه به صورت جدی در مرحله 
آزمون شفاهی مورد بررسی قرار می گيرند، عبارت اند از سوابق تحصيلي اعم از معدل ساليانه ، معدل كل  و 
معدل كتبی نهایي و همچنين نمره و رتبه كل آزمون سراسري، باالتر بودن این عوامل به معنای كسب امتياز 
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بيشتر در صالحيت های علمی داوطلب است كه قدرت رقابت وی با دیگر داوطلبان را افزایش می دهد.
تذکر: داوطلبان معرفي ش��ده سازمان سنجش آموزش كش��ور به دانشگاه با ضرایب خاص مربوط به این 
دانشگاه تعيين مي شوند. این ضرایب در دروس زبان و ادبيات فارسي)4(، معارف اسالمي)4(، زبان عربي)4(، 

زبان خارجي)2( و در سایر دروس همان ضرایب آزمون سراسري است.
5- انتخاب رشته و اعالم نتايج:

5-1( ثبت نام و قبولي در این دانشگاه محدودیتي براي داوطلب در انتخاب رشته هاي آزمون سراسري ایجاد 
نمي كند و در صورت پذیرش در این دانش��گاه، رش��ته قبولي داوطلب در آزمون سراسري نيز پابرجا بوده 

و داوطلب می تواند از ميان آن دو رشته پذیرفته  شده، رشته و دانشگاه مورد عالقه خود را انتخاب نماید.
5-2( انتخاب رشته این دانشگاه در مرحله آزمون شفاهي صورت مي پذیرد. لذا نيازي به انتخاب رشته هاي 

این دانشگاه، هنگام انتخاب رشته  در آزمون سراسري نيست.
5-3( نتایج نهایي پذیرفته ش��دگان اواخر شهریورماه از طریق پایگاه اینترنتي www.isu.ac.ir )برادران( و 

www.isuw.ac.ir )خواهران( اعالم خواهد شد.
6- اطالعات و تذكرات مهم:

6-1( طول دوره آموزشي كارشناسي  ارشد پيوسته ویژه برادران حدود 7 سال و دوره آموزشي كارشناسي 
خواهران حدود 4/5 سال و به صورت تمام وقت روزانه است و در طول تحصيل الزم است دانشجویان ضوابط 

و مقررات دانشگاه را رعایت نمایند. 
6-2( واحدهاي كارشناس��ي  ارشد )فوق ليسانس( در دوره كارشناسي ارشد پيوسته برادران به دانشجویاني 
ارائه خواهد شد كه حداقل معدل الزم را در دروس كارشناسي كسب نموده باشند یا از عهده امتحان جامع 

داخلي كه از بعضي دروس كارشناسي صورت مي گيرد، برآیند.
6-3( با توجه به اینكه رشته هاي تحصيلي دانشگاه ماهيتاً تلفيقي است، لذا ضرورتاً تعداد زیادي از دروس 
حوزوي و علوم اسالمي همراه با دروس دانشگاهي و زبان های عربی و انگليسی )یا فرانسه( در سطح مكالمه 

كامل و فهم متون به دانشجویان ارائه مي شود.
6-4( تش��كيل گرایش هاي اعالم ش��ده در رش��ته هاي تحصيلي، در صورتي ممكن خواه��د بود كه تعداد 

دانشجویان واجد شرایط هر گرایش، با توجه به ضوابط دانشگاه به حدنصاب الزم برسد.
6-5( هزینه تحصيل از دانشجویاني كه مطابق ضوابط دانشگاه فارغ التحصيل  شوند دریافت نمي شود و صرفًا 
دانشجو به طور رسمي متعهد مي شود كه پس از پایان دوره آموزشي به ميزان نيمي از مدت تحصيل خود 
را با نظر دانش��گاه در داخل یا خارج دانش��گاه )در پاره اي از مؤسسات دولتي یا غيردولتي( خدمت نماید و 
فقط در مواردي از قبيل انصراف،  اخراج یا انتقال، هزینه هاي طول تحصيل خود را به دانشگاه پرداخت نماید.

6-6( به برادران و خواهران دانش��جوي واجد ش��رایط، اقامتگاه )خوابگاه(  و سایر امكانات رفاهي مندرج در 
نشریه پيام صادق تعلق مي گيرد.

6-7( به منظور آشنایي بيشتر با دانشگاه، نسخه الكترونيكي »نشريه پيام صادق« در پایگاه اینترنتي گزینش دانشگاه 
به نشاني: gznisu.ac.ir  بارگذاري  شده و داوطلبان از این طریق مي توانند فایل  Pdf  آن را دریافت نمایند.

6-8( سؤاالت داوطلبان از طریق قسمت »ارتباط با ما« در »پايگاه اينترنتي پذيرش دانشجو« پاسخ داده می شود.

كدشماره نمابرشماره تلفنصندوق پستينشانيواحد گزينش

تهران، بزرگراه شهيد چمران، پل مديريت، برادران
دانشگاه امام صادق )ع(، گزينش برادران

88379532021 )داخلي 8(1 - 14655/15988576030

ته�ران، ش�هرک ق�دس، بلوار ش�هيد خواهران
فرح�زادي، خيابان ش�هيد طاهرخاني، 

دانشگاه  امام  صادق)ع(، گزينش خواهران
14655/11122131874 - 622065437021
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جدول)7( نام و كد استان، نام شهرستان و نام و كد بخش

  نام و كد استان، نام شهرستان و نام و كد بخش              7جدول شماره 
  )10(كد  شرقي آذربايجان استان  

  

نقاط شهري هادهستانبخش 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
فندقلو

1006  
1045

   ، ورگهانذغانآ هاچا، بزكش، بل، اوچ هجگوي
  ، قشالقنقدوز

  اهر

  تيكمه داش آبادبستان
مركزي 

1008  
1009

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

  تيكمه داش 
آباد بستان

خوشه مهر ،بنابغربي بناجوي ،شرقي بناجوي ،شمالي بناجوي1010مركزي بناب
  هاخسروشتبريز

مركزي 
1011  
1012

الهيجان ،كندتازه
  سردصحرا ،چايميدان ،اسپران ،چايآجي

  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 چايقوري ،ورقه ،جنوبغربي چاراويماق ،مركزي چاراويماق

  
غاجآقره

  خداآفرين
  گرمادوز
  مركزي
  منجوان

1043  
1025  
1044  

  گرمادوز شرقي، گرمادوز غربي
  كيوان، بسطاملو

  غربي، ديزمار شرقيمنجوان شرقي، منجوان 

  الريجان
  خمارلو
  عاشقلو

  مركزيسراب
مهربان 

1017  
1018

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

  سراب 
  دوزدوزان  ،شربيان ،مهربان

شبستر
  تسوج 

  صوفيان 
  مركزي

 

1019  
1020  
1021  

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

   

  تسوج 
  صوفيان 
  ،شبستر ،شندآباد ،خامنه ،شرفخانه

داريانعليشاه،، كنانكوزه ،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 ،احمدآبش
  چايي پيغان ،موالن ،ييالق ،پاره ميشه

  آبش احمد 
  كليبر

  سراجو مراغه
مركزي

1027  
1028

  جنوبي سراجوي ،غربيچاي قوري ،شرقي سراجوي
  نازقره ،غربي سراجوي ،شمالي سراجوي

  اجودخ
  مراغه 

  مركزي مرند
يامچي 

1029  
1030

  غربي هرزندات ،شرقي هرزندات ،زنوزق ،كشكسراي،شمالي ميشاب ،آباددولت ،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 ،جنوبيگرمه ،شرقيتپهاوچ ،غربيقافالنكوه ،بوزشرقيكله ،بوزغربيكله ،درآبادشيخ
  

  تركمانچاي
  آقكند
  ترك 
 ، آچاچيميانه

  خارواناورزقان
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

  اربطانخواجه، 
كلوانق ،بخشايش ،زرنق ،هريس

  مركزي هشترود
نظركهريزي

1041  
1042

  چاراويماق شمالشرقي  ،آبادعلي ،سلوك ،كوهسار ،قرانقو
آلمالو ،نظركهريزي

  هشترود
نظركهريزي

مركزي                   هوراند
  چهاردانگه

1007  
1046  

  دودانگه، ديكله
  چهاردانگه جنوبي، چهار دانگه شمالي

  هوراند

    )11غربي (كد  آذربايجان استان  
نقاط شهري هادهستانبخش 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 

  مركزياشنويه
نالوس  

1106  
1107

  اشنويه شمالي ،دشت بيل
هق   ،اشنويه جنوبي

  اشنويه
نالوس  
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    )11غربي (كد  آذربايجان استانادامه   7ادامه جدول شماره 
نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 

  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

  الجان
پيرانشهر

 سليمان تختتكاب
  مركزي

1114  
1115

   ساروق ،چمن ،احمدآباد
  كرفتو ،افشار ،انصار

  آبادنصرتتازه كند
تكاب

   دشتكچالدران
    مركزي

1116  
1117

   جنوبي آواجيق ،شمالي آواجيق
جيكببه ،جنوبي چالدران ،شمالي چالدران

آواجيق
چشمه سيه

  حاجيالر  چايپاره
  مركزي

1118  
1119  

  حاجيالر شمالي ،حاجيالر جنوبي
  بسطام ،چورس

  حاجيالر
  ضياءالدين قره

خوي

  ايواوغلي
  صفائيه
   قطور

  فيرورق
   مركزي

1120  
1121  
1122  
1141  
1123

ولديان ،ايواوغلي
آبادسكمن ،الند
  زري ،قطور

  فيرورق شمالي، فيرورق جنوبي
  سوقره ،گوهران ،ديزج ،رهال

    ايواوغلي
  زرآباد
  قطور

  فيرورق
زدي، ديزجخوي

   مركزيسردشت
   وزينه

1124  
1125

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

  ، ربط سردشت
  ، نالسميرآباد

   كوهسارسلماس
   مركزي

1126  
1127

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

  
شهر، سلماس تازه

   كشاورز  دژشاهين
 مركزي

1128  
1129

چهاردولي ،كشاور
  محمودآباد ،صفاخانه ،هوالسو

  كشاورز
  ، محمودآباددژشاهين

  قره قويون  شوط
  مركزي

1130  
1131  

  چشمه سرا ،قره قويون جنوبي
  يوالگلدي ،قره قويون شمالي

  مرگنلر
  يوالگلدي ،شوط

  بازرگان  ماكو
  مركزي

1132  
1133  

سوساري ،اسارشماليبچاي
  قره سو ،سي دره قلعه ،اسارجنوبيبچاي

  بازرگان 
  ماكو 

  خليفان   مهاباد
  مركزي

1134  
1135  

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

  خليفان
   تپه، گوگمهاباد

  مياندوآب
  باروق 

   آبادمرحمت
  مركزي

1136  
1137  
1138  

  غربي آجرلوي ،شرقي آجرلوي ،باروق
مياني آبادمرحمت ،شمالي آبادمرحمت
  آبادجنوبيمرحمت ،شماليمكريان ،آبادمرحمت ،رودزرينه ،رودجنوبيزرينه ،رودشماليزرينه

  باروق 
  چهاربرج 

  مياندوآب 
  محمديار  نقده

  مركزي
1139  
1140  

  حسنلو ،المهدي
  بيگم قلعه  ،سلدوز

  محمديار 
  نقده 

    )12اردبيل (كد  استان  
نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 

اردبيل
  ثمرين

  مركزي 
  هير

1227  
1202  
1203

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

  هير ،جنوبي فوالدلوي ،شمالي فوالدلوي

  ثمرين
  اردبيل

  آراللوير، ه
  بران  اصالندوز

  مركزي
1230  
1206  

  قشالق غربي، بران
  اصالندوز غربي، اصالندوز شرقي

  
  اصالندوز

  قشالق دشت بيله سوار
  مركزي 

1204  
1205

جنوبي قشالق ،شرقي قشالق
  تپه گوگ ،انجيرلو

  جعفرآباد 
بيله سوار

آبادپارس
  اباداسالم

  تازه كند 
  مركزي

1228  
1207  
1208

  آباد، شهركاسالم
  كندتازه ،دمحمودآبا

ساواالن ،اولتان

  آباداسالم
  مغانسر
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
  ، آلوارسآبگرم

  ارديموسي
  سرعين

  فيروزكوثر
  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 
زهرا

شهمشگين
ر

  ارشق 
  قصابه
  مرادلو
  مركزي

  مشگين شرقي 

1217  
1229  
1218  
1219  
1220

  شمالي ارشق ،مركزي ارشق
  غربي، شعبانمشگين 
غربي ارشق ،يافت ،صلوات
  دشت ،شرقي مشگين

نقدي ،الهرود ،سو قره

  رضي 
  قصابه
  مرادلو

  آلني، مشگين شهر
  الهرود، فخرآباد

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 ،شرقي يورتچي
  يورتچي غربي، قشالق رضاقلي ،دورسونخواجه

  كوراييم
نير
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    )13اصفهان (كد  استان  7ادامه جدول شماره 

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 
  و آران

بيدگل
  كويرات 
  مركزي 

1301  
1302

  كوير ،كويرات
  سفيددشت

  ابوزيدآباد 
سفيدشهر ،آبادنوش ،بيدگل وآران

اردستان
  زواره 

  مركزي 
  مهاباد

1303  
1304  
1352

  سفلي ،ريگستان
  كچو ،عليا ،وندابرز

  راتير، همبگرمس

  زواره 
  اردستان 

  مهاباد

اصفهان

  بن رود 
  جرقويه سفلي 
  جرقويه عليا

  جلگه 
  كوهپايه 
  مركزي

1305  
1306  
1307  
1308  
1309  
1310

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

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

  ورزنه 
  نصرآباد ،محمدآباد ،آبادنيك
  آبادحسن
  اژيه ،هرند

  تودشك  ،سگزي ،كوهپايه
قهجاورستان، ، زياربهارستان، اصفهان

  آبادحبيب  برخوار
  مركزي

1311  
1312  

  شاپورآباد ،برخوار شرقي
  سين ،برخوار مركزي

  شاپورآباد ،كمشجه ،آبادحبيب
سين ،دستگرد ،خورزوق ،آباددولت

بويين 
مياندشت

  كرچمبو 
  مركزي

1348  
1325

  كرچمبو جنوبي، كرچمبو شمالي
ر، گرجي، ييالقسردسي

  
  بويين و مياندشتآفوس، 

  و تيران
كرون

  كرون 
  مركزي

1313  
1314

  عليا كرون ،سفلي كرون
  ورپشت ،رضوانيه

  عسگران 
رضوانشهر ،تيران

  چنارود  چادگان
  مركزي 

1315  
1316  

  چنارود شمالي ،جنوبيچنارود 
  كاوه آهنگر   ،كبوترسرخ

  
  رزوه  ،چادگان

خميني 
، اصغرآبادكوشك ،شهرخميني ،درچه  سفلي ماربين ،وسطي ماربين ،عليا ماربين1317  مركزيشهر

خوانسار  ، گلساركوهسار ،سار چشمه1318  مركزيخوانسار
  ، فرخيجندق، خور  بيابانك ،جندق ،نخلستان  1340  مركزي خور و بيابانك

  گلشن ،دهاقان  همگين آباد،موسي ،قمبوان  1321  مركزي   دهاقان

  سميرم

  پادنا
  پادنا عليا
  مركزي
  وردشت

1319  
1346  
1320  
1347

سفلي پادنا ،وسطي پادنا
  پادناعليا، برآفتاب

  حنا ،ونك
  دره شور ،وردشت

  كمه 
  بيده

  سميرم، حنا، ونك 
فتح آباد

  شهرشاهين
ميمهو 

  مركزي
  ميمه 

1322  
1323

خورت مورچه ،برخوارغربي
  ونداده ،انكزر

  شهر، گزبرخوار، گرگابشاهين
وزوان، ميمه، الي بيد

شهرضا، منظريه   كهرويه  ،دشت ،منظريه ،اسفرجان1324  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 پيشكوه1327  مركزي   فريدونشهر

  فالورجان
  پيربكران 
  قهدريجان
  مركزي

1328  
1350  
1329

فيروزان سهرو ،شمالي گركن
  زازران، گلستان

  اشترجان ،ابريشم

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

ر

  كاشان

  برزك 
  قمصر

  مركزي
  نياسر

1330  
1331  
1332  
1333

گالب ،باباافضل
  قهرود ،قالي جوشقان
   دشتخرم ،كوهپايه ،مياندشت

  دشتكوه ،نياسر

  برزك 
  كامو و چوگانقالي، جوشقان ، قمصر
  مشكات  ،كاشان
نياسر

گلشهر ،گلپايگان ،گوگدرودخانه كنار ،نيوان ،جلگه1334  مركزي  گلپايگان

  لنجان

  بهادران باغ
  فوالدشهر
  مركزي

1335  
1351  
1336

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

  كاريز ،جنوبي شيانآ

  چرمهين  ،بهادرانباغ
  باغشاد، فوالدشهر
، شهرزرين، ورنامخواست ،چمگردان

رودزاينده ،لنجانسده

  مباركه
  گركن جنوبي 

  مركزي
1337  
1338

  نورآباد ،گركن
  طالخونچه ،كركوند ،ديزيچه

  دهسرخ، زيباشهر
  ،كركوند، طالخونچه، ديزيچه ،مباركه

شهر جديد مجلسي

  انارك   نائين
  مركزي

1339  
1341

چوپانان
  سياه الي ،رانفبا ،بهارستان ،كوهستان

  انارك 
، بافراننائين

  مركزي   آبادنجف
  مهردشت 

1342  
1343

صفائيه ،صادقيه ،جوزدان
  اشن آباد،حسين

  وزدان ج ،كهريزسنگ،گلدشت،آبادنجف
دهق  ،هجعلوي

  امامزاده   نطنز
  مركزي

1344  
1345

  خالدآباد ،عباس آقاعليامامزاده
  برزرود ،كركس ،رود طرق

  خالدآباد ،بادرود
طرق رود ،نطنز
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    )40البرز (كد  استان  7ادامه جدول شماره 

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 
  ابادپلنگ  اشتهارد

  مركزي
4011  
4007  

  اباد، جاروپلنگ
  ابادايپك، صحت

  پلنگ آباد
  اشتهارد

  ساوجبالغ
  چندار

  چهارباغ
  مركزي

4001  
4002  
4003

  برغان چندار،
  چهاردانگه، رامجين

  سعيدآباد، هيو

  كوهسار
  چهارباغ

شهرجديد هشتگرد، هشتگرد، گلسار
  باالطالقانطالقان

  مركزي
4004  
4005

  كناررود، جوستان
  ، ميان طالقانپايين طالقان

  
  طالقان

  مركزي  فرديس
  مشكين دشت

4012  
4013  

  وحدت، فرديس
  آباد، فرخآبادمشكين

  فرديس
  مشكين دشت

  آسارا  كرج
  مركزي

4006  
4008

  آسارا، نساء، آدران
آبادگرمدره، محمدآباد، كمال

  آسارا
 شهر،گرمدرهكرج،ماهدشت،محمدشهر،كمال

  تنكماننظرآباد
  مركزي

4009  
4010

  تنكمان شمالي، تنكمان جنوبي
آبادالدين، نجماحمدآباد، جمال

  تنكمان
  نظرآباد

    )14ايالم (كد  استان  

نقاط شهري هادهستانبخش 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

  ، كشوريپايين ده

  چوار
  جعفرآباد

  ايالم 
  زرنه ايوان

  مركزي
1406  
1407

زرنه ،كالن
نبوت ،سراب

  زرنه 
  ايوان 

  مركزي  بدره
  هندميني

1408  
1423  

  لمدوستان، ك
  زرانگوش ،هندميني

  بدره
  چشمه شيرين

  ماژيندره شهر
  مركزي

1409  
1410

  ماژين ،كولكني
دشت زرين ،ارمو

  ماژين
  شهر دره

دهلران

  دشت عباس
   آبادزرين

  سراب ميمه
  مركزي
  موسيان

1427  
1411  
1424  
1412  
1413

  دشت عباس، ابوغوير
سيدابراهيم ،سيدناصرالدين
  تختان، گوراب

اناران
  دال پري ،نهرعنبر

  
  پهله 
  ميمه

  دهلران 
  موسيان 

  كارزان  سيروان
  مركزي

1421  
1414  

  كارزان، زنگوان
  لومار، رودبار

  
  لومار

چرداول
  زاگرس
  شباب

  مركزي 

1425  
1426  
1415

  بيجنوند، قلعه
  شباب، زنجيره

  آبادآسمان

  بالوه
  شباب
  آبادآسمان ،سرابله

  گچي  ملكشاهي
  مركزي

1420  
1419  

  گچي، كبيركوه
  شوهان، چمزي

  دلگشا، مهر
  اركواز

  آباد صالحمهران
  مركزي

1417  
1418

هجداندشت
  آب محسن

  آباد صالح
  نمهرا

  جزمان  نالهلي
  مركزي

1428  
1416  

  زردالن، داربيد
  گوران، داجيوند

  
  توحيد

    )15بوشهر (كد  استان  

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 

بوشهر
  چغادك
  خارك 
  مركزي

1526  
1501  
1502

  هچاه كوتاه، دوير
  

  انگالي ،حومه

  چغادك
  خارك 
 شهر جديد عاليشهر ،بوشهر

  دلوارتنگستان
  مركزي

1503  
1504

  بوالخير ،دلوار
  باغك ،اهرم

  دلوار
   ، آباداهرم

  ريز  جم
  مركزي  

1505  
1506  

  ريز ،تشان ،انارستان
  كوري   ،جم

  ، انارستانريز
  بهارستان، جم

دشتستان

  آبپخش
  ارم 

  بوشكان 
  سعدآباد 
  شبانكاره 
  مركزي

1523  
1507  
1508  
1509  
1510  
1511

  خانياسماعيلدرواهي، دشتي 
  دهرود ،ارم

بوشكان ،پشتكوه
وحدتيه ،زيرراه

شبانكاره
  زيارت ،حومه ،دالكي

  آبپخش
  تنگ ارم

  ، بوشكانكلمه
  وحدتيه  ،سعدآباد

  شبانكاره 
  دالكي  ،برازجان
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    )15بوشهر (كد  استان  7ادامه جدول شماره 

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 

دشتي
  شنبه و طسوج

  كاكي 
  مركزي

1512  
1513  
1514

  شنبه، طسوج
  انگ، چغاپور، كبكاكي

   ، خورموجمركزي

  شنبه
   ، بادولهكاكي

  خورموج 

دير
  آبدان

  بردخون 
  مركزي

1524  
1515  
1516

  ، سرمستانآبدان
، آبكشبردخون

  ، حومهاولي

  آبدان
  بردخون
   بردستان، دوراهك ،بندر دير

  امام حسن ديلم
  مركزي 

1517  
1518

مياني ليراوي ،جنوبي ليراوي
   حومه ،شمالي ليراوي

  امام حسن
  بندرديلم 

  چاه مبارك  عسلويه
  مركزي

1525  
1519  

  ناي بند، چاه مبارك
  آخند ،عسلويه

  چاه مبارك
  بيدخون، تقينخل ،عسلويه

  سيرافكنگان
  مركزي

1527  
1520

  طاهري، شيرينو
  تنبك، حومه

  سيراف
  بنك ،بندركنگان

  ريگ گناوه
  مركزي

1521  
1522

رودحله
  داود حيات

بندرريگ
  بندرگناوه

    )16تهران (كد  استان  

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 

اسالمشهر
  احمدآباد مستوفي

  چهاردانگه 
  مركزي

1640  
1601  
1602

  ، چيچكلومستوفي احمدآباد
فيروزبهرام ،چهاردانگه

  آبادبهرام ،عباس ده

  
  چهاردانگه 
اسالمشهر

  بوستان  بهارستان
  گلستان 

1610  
1611  

  همدانك ،آباداسماعيل
  آبادصالح ،ميمنت

  شهرنسيم
   يهصالح ،گلستان

   آبادشريفپاكدشت
  مركزي

1603  
1604

  آبادجمال 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
  خسروآباد

  آبادجليل  پيشوا
  مركزي

1639  
1633  

  آباد، طارند باالجليل
  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 جديد پرندشهرنصير، كريمرباط  آبادوهن ،ابوطالب امامزاده آباد،منجيل  1612  مركزي كريمرباط

ري

  خاوران
  فشاپويه 
  قلعه نو

  كهريزك 
  مركزي 

1637  
1613  
1641  
1614  
1615

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

   كهريزك
  عظيميه  ،آبادغني

  دشتقيام
  آباد حسن
  قلعه نو

  باقرشهر، كهريزك 
ري 

رودبارقصران شميرانات
  لواسانات 

1621  
1622

رودبارقصران
  كوچك لواسان ،بزرگ لواسان

  فشم، شمشك 
 ، تجريشلواسان

شهريار
  مركزي

  
  جوقين

1624  
  

1642

  آباد، مويز، سعيدآباد، قائمرزكان
  

  جوقين، فردوس

،شهريار، شاهدشهر، صباشهر،شهر جديد انديشه
  باغستان

وحيديه، فردوسيه

  ارجمندفيروزكوه
  مركزي

1626  
1627

دوبلوك ،قزقانچاي
  حبلرود ،پشتكوه ،شهرآباد

  ارجمند
فيروزكوه 

  قدس  جوي هفت ،دانش  1623  مركزي  قدس
  قرچك  آبادولي ،جيتو قشالق  1635  مركزي  قرچك

  صفادشت  مالرد
  مركزي

1638  
1625  

  اخترآباد ،سكينهبيبي
   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
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  مركزي اردل
  ميانكوه

1701  
1702

، دينارانپشتكوه
  ، شليلميانكوه

  اردل، كاج، دشتك 
سرخون

بروجن
  بلداجي 
  گندمان 
  مركزي

1703  
1704  
1705

  عليحمزه چغاخور، امامزاده
دوراهان، گندمان
  حومه

  بلداجي 
  گندمان 
  نقنه ،سفيددشت ،فرادنبه ،بروجن

  شيدا  بن
  مركزي

1723  
1706  

  ، شيدارود جنوبي زاينده
  ، حومهوردنجان

  يانچشمه
  بن، وردنجان

  مركزي  خانميرزا
  دارمن

1715  
1726  

  خانميرزا، جوانمردي
  سپيدار، ارمند

  الوني

  زاينده رود  سامان
  مركزي

1724  
1707  

  ، زرينهوره
  چما، سامان

  هوره
  سامان 

شهركرد
  فرخ شهر

  الران 
  مركزي

1725  
1708  
1709

  دستگرد، قهفرخ
الر، مرغملك

  ، طاقانكحومه

  شهر فرخ
  سودجان، هاروني  ،سورشجان

  نافچ  ،كيان، طاقانكشهركرد، هفشجان، 

فارسان
  باباحيدر
  جونقان
  مركزي

1720  
1721  
1710

  سراب باال، سراب پايين
  جونقان، ميزدج سفلي

  عليا ميزدج

  فيل آباد، بابا حيدر
  پردنجان، چليچه ،جونقان

  فارسان، گوجان

كوهرنگ
  بازفت

  دوآب صمصامي 
  مركزي

1711  
1719  
1712

  بازفت باال، پايين بازفت
  دوآب، شهرياري

  زرين ، دشتيئموگو ، ميانكوهتنگزي شوراب

  بازفت
  صمصامي
  چلگرد

  مركزي  كيار
  ناغان

1713  
1714  

  كيارشرقي، كيارغربي 
  مشايخ، ناغان

  دستناء، شلمزار، گهرو
  ناغان

لردگان

  رودشت
  فالرد

  مركزي
  منج 

1722  
1716  
1717  
1718

  سردشت، دودراء
  فالرد، پشتكوه

  ، ميالسريگ
  ، بارزمنج

  سردشت لردگان 
  مال خليفه 

  لردگان
   منج

    )18خراسان جنوبي (كد  استان  

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 
  ارسك  بشرويه

  مركزي
1819  
1810  

  ارسك، رقه
  علي جمال، كرند

  ارسك
  بشرويه

  بيرجند  شاخن ،شاخنات ،كاهشنگ ،فشارود ،باقران ،القورات1802  مركزيبيرجند

  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
  آبيز

  آبادحاجي

  آيسك  سرايان
  سه قلعه

1807  
1806  

  مصعبي ،آيسك
  دوكوهه ،سه قلعه

  سرايان  ،آيسك
  سه قلعه

  سربيشه
  درح

  مركزي 
  مود

1820  
1808  
1809  

  درح، النو
   آبادمومن غيناب،

  نهارجان  ،مود

  درح
  سربيشه 

  مود

  طبس
  دستگردان 

  ديهوك
  مركزي 

1823  
1824  
1825

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

  آبادعشق
  ديهوك
  طبس

  فردوس ،اسالميه  حومه ،برون ،باغستان1811  اسالميهفردوس

قائنات
  سده 

  مركزي 
  نيمبلوك 

1814  
1815  
1816

  سده ،پسكوه ،آفريز
  مهيار ،پيشكوه ،قائن

  نيمبلوك ،كرغند

  شهرآرين
  اسفدن  ،قائن

  نيمبلوك  ،خضري دشت بياض

  شوسف نهبندان
  مركزي

1817  
1818

  عربخانه ،شوسف
  نه ،ميغان ،بندان

  شوسف 
نهبندان 
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  باالواليت  باخرز

  مركزي
1968  
1908  

  آشتين ،باالواليت
  مالين، دشت ارزنه

  قلعه نو عليا
  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

  مركزيتايباد
  ميان واليت 

1909  
1910

  كرات ،واليت پايين
  كوهسنگي  ،دشت تايباد

  كاريز ،تايباد
مشهدريزه 

تربت جام
  بوژگان 

  پايين جام 
  مركزي
  نصرآباد

1913  
1914  
1916  
1917

  هريرود  ،دشت جام
  بانوگل ،زام

  جام ميان آباد،موسي جلگه ،جامرود
  كاريزان ،باالجام

  شهر، احمدآبادصولتنيل
  سميع آباد

  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
  ريواده

  عطاملك  جوين
  مركزي

1925  
1926  

  زرين ،آبادحكم
  راكوهيپ ،جوين باال

  حكم آباد
  نقاب

  گلبهارچناران
  مركزي

1927  
1928

  گلمكان ،بيزكي
  مجبق ،رادكان ،چناران

  ، شهر جديد گلبهارگلمكان
  چناران 

  ششطراز  آبادخليل
  مركزي  

1929  
1930  

  كوير ،ششطراز
  حومه  ،رستاق

  كندر
   آبادخليل

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

  خوشاب
  مركزي
  مشكان

  نوده انقالب

1941  
1969  
1972  

  آباد، رباط جزسلطان
  مشكان، يام

  طبس، نوده انقالب

  آبادسلطان
  مشكان

  باشتين  داورزن
  مركزي

1970  
1942  

  باشتين، مهر
  مزينان، كاه

  
  داورزن

درگز
  چاپشلو
  آبادلطف

  مركزي
  نوخندان 

1935  
1936  
1937  
1938

  باشلو، ميانكوه قره
زنگالنلو ،ديباج
  تكاب

  درونگر، شهرستانه

  چاپشلو
  آباد لطف

  درگز 
  نوخندان 

  جنگلرشتخوار
  مركزي  

1939  
1940

  ، شعبهجنگل
  ، رشتخوار آستانه

  جنگل
  رشتخوار 

  سليمان  زاوه
  مركزي

1967  
1920  

  سليمان، ساق
  زاوه، صفائيه

  چخماق
  آباددولت

سبزوار
  روداب 
  ششتمد
  مركزي

1943  
1944  
1945

  همايي ، كوهخواشد، فروغن
  ، شامكانشامات ، ربعميش كوه ، تكاببيهق

  ، كرابغربي ، قصبهشرقي رباط، قصبه

  روداب 
  ششتمد
  سبزوار

  مرزداران سرخس
  مركزي

1946  
1947

بيبي، گل، مرزدارانخاتون پل
  ، خانگيران، سرخستجن

  مزدآوند
  سرخس 

  مركزي  صالح آباد
  جنت آباد

1915  
1971  

   حمام قلعهصالح آباد، كشمير، باغ
  جنت آباد، استاي

  صالح آباد

  قلندرآباد فريمان
  مركزي

1948  
1949

  قلندرآباد، سفيدسنگ
  ، فريمانبست بند، سنگ باال

  سفيد سنگ  ،قلندرآباد
  فرهادگرد ،فريمان

  طاغنكوه  فيروزه
  مركزي

1911  
1912  

  طاغنكوه شمالي، طاغنكوه جنوبي
  تخت جلگه، فيروزه

  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 
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    )19خراسان رضوي (كد  استانادامه   7ادامه جدول شماره 

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 
  زاوين  كالت

  مركزي  
1954  
1955  

  زاوين ،پساكوه
  هزارمسجد   ،كبودگنبد

  شهرزو
  كالت 

  كاخك   گناباد
  مركزي

1956  
1957

كاخك ،زيبد
  حومه ،كلوتپس

  كاخك 
  بيدخت  ،گناباد

  مشهد
  احمدآباد

  رضويه 
  مركزي

1958  
1959  
1960

  سرجام ،ژن پيوه
  ميامي ،واليتپايين ،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
  آبادفيض

نيشابور
  زبرخان 

  سرواليت 
  مركزي 

  ميان جلگه 

1963  
1964  
1965  
1966

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

خرو ،قدمگاه ،درود
چكنه

  بار ،نيشابور
آبادعشق

    )20خراسان شمالي (كد  استان  

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 
   آبادبام وصفياسفراين

  مركزي
2001  
2002

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

  آباد صفي
اسفراين 

  گرمخانبجنورد
  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

  يكه سعود
  غالمان

  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

  وسملقانمانه
  سملقان 

  مانه 
  مركزي

2014  
2015  
2016

  آلمه ،قاضي
               سوشيرين ،اترك

  حومه ،جيرانسو

  آوا ،قاضي
  پيش قلعه 

  آشخانه
    )21خوزستان (كد  استان  

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 
  اروندكنارآبادان

  مركزي
2101  
2102

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

  اروندكنار
چوئبده ،آبادان

  جولكي  آغاجاري
  مركزي

2156  
2121  

  سرجولكي، آب باران
  

  جولكي
  آغاجاري

  جايزان   اميديه
  مركزي

2103  
2104  

 جايزان
  سالم چاه ،آسياب

  جايزان 
  ميانكوه، اميديه

  انديكا
  آبژدان

  چلو
  مركزي

2105  
2106  
2107  

  كوشك ،آبژدان
  للركتك ،چلو

  شالل دشتگل ،قلعه خواجه

  آبژدان
  زاووت

  قلعه خواجه
  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
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    )21خوزستان (كد  استانادامه   7ادامه جدول شماره 

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 
  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 

   ، منصوريهبهبهان
  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

  كايددره ،احمدفداله ،سيدمحمود امامزاده ،الدينسيدولي ،شهي
  ايقبله آباد،شمس

  جندي شاپور، چغاميش
  حمزه ،سالند
  شهيون
  ،آبادآباد، ميانرود، شمسصفي ،دزفول

  منتظران، شهرامام، سياه منصور
  دشت
  آزادگان

  بستان 
  مركزي 

2130  
2131  

سعيديه ،بستان
  اكبراهللا ،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 ، حومهشرقي حومه

  
  رود زرد ماشين

  آبادسلطان
  رامهرمز

  شادگان
  خنافره

  دارخوين
  مركزي 

2155  
2163  
2135  

  سالميناصري، 
  دارخوين، دريسيه

  حسيني ،جفال ،بوزي ،آبشار

  خنافره
  دارخوين
  شادگان 

  شوش
  شاوور

  فتح المبين
  مركزي

2136  
2137  
2138  

سيدعباس ،آهودشت ،شاوور
  چنانه ،سرخه

  آبادحسين ،معلي بن

   ، شاوورالوان
  المبينفتح

  حر ،شوش

  شوشتر
  عيبيهش

  مركزي
   ميان آب

2139  
2140  
2164  

شعيبيه شرقي ،شعيبيه غربي
  آبادسردار ،مدرس شهيد

  ميان آب شمالي، ميان آب جنوبي

  گوريه
  ، سردارانشرافت ،شوشتر

  عرب حسن
  سويسه  كارون

  مركزي
2165  
2166  

  سويسه، موران
  عبداهللا، قلعه چنعان 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  

  يالييذعنبر، 
  تمبي گلگير  ،تل بزان

  جهانگيري شمالي ،جهانگيري

  عنبر
  گلگير

  مسجد سليمان
  رغيوه  هفتگل

  مركزي
2147  
2148  

  رغيوه ،گزين
  حومه

  
  هفتگل

  چم خلف عيسي  هنديجان
  مركزي 

2149  
2150  

  سورين ،خلف عيسيچم
  هنديجان شرقي   ،هنديجان غربي

  زهره
  هنديجان 

  مركزي  هويزه
  نيسان

2151  
2152  

  هويزه شمالي ،هويزه جنوبي
  نيسان ،بني صالح

  هويزه
  رفيع

    )22زنجان (كد  استان  

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 
، هيدج شهر ابهر، صائين  قلعه صائين ،ابهررود ،درسجين آباد،دولت ،حومه2202  مركزيابهر

  حلب ايجرود
  مركزي 

2203  
2204

پائين ايجرود
  سعيدآباد ،گالبر ،باال ايجرود

  حلب 
  آباد زرين

خدابنده
  افشار

  بزينه رود
  رودسجاس 
  مركزي

2205  
2206  
2207  
2208

  افشار قشالقات ،شيوانات
  رود زرينه ،رود بزينه

آقبالغ ،رود سجاس
  خرارود ،سهرورد ،حومه ،كرسف

  گرماب 
  رود زرين

  سجاس 
  ، سهرورد، نوربهار، كرسفقيدار

خرمدره   الوند ،خرمدره2209  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
  سنبل آبادسلطانيه، 

  
  سلطانيه

www.PnuNews.com

www.PnuNews.com


56          راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري سال 1399
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نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 

طارم
  چورزق 
  گيلوان
  مركزي

2213  
2218  
2214

  دستجرده ،چورزق
تشوير -گيلوان

  درام ،بر آب

  چورزق
  
  ب برآ

  انگوران نشانماه
  مركزي

2215  
2216

جوق قلعه ،انگوران
  اورياد ،گچيلوقزل ،نشانماه

  دندي 
  ماهنشان 

    )23سمنان (كد  استان  

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 
  آبادكهن  آرادان

  مركزي
2315  
2309  

  فروان آباد،كهن
  ياتري اباد كردها،حسين

  آبادكهن
  آرادان 

  اميرآباد دامغان
  مركزي

2301  
2302

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

  اميريه 
 ، كالتهديباج ،دامغان

سرخه هفدر ،السگرد3032  سرخهسرخه
  سمنان   حومه  2304  مركزي   سمنان

شاهرود
  بسطام 

  بيارجمند
  مركزي

2305  
2306  
2307

خرقان ،غربي هايكالته
خوارتوران ،بيارجمند

    طرود ،دهمال ،حومه

  كالته خيج ،مجن ،بسطام
  بيارجمند 

شاهرود، روديان
  ايوانكيگرمسار

  مركزي
2310  
2311

ايوانكي
  لجران ،حومه

  ايوانكي
گرمسار

  شهميرزاد  شهرمهدي
  مركزي

2312  
2313  

  چاشم ،پشتكوه
  درجزين

  شهميرزاد
  درجزين ،شهرمهدي

  كالپوش  ميامي
  مركزي

2314  
2308  

  رضوان ،نردين
   ميامي ،شرقي هايكالته ،فرومد

  
  ميامي

    )24سيستان و بلوچستان (كد  استان  

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 

ايرانشهر
  بزمان 
  دامن

  مركزي

2401  
2451  
2403

  رئيس ، آببزمان
دامن، آبادان

  ، ابترحومه

  بزمان 
  

ايرانشهر
  مركزي  بمپور

  كالتان
2402  
2450  

  شرقي بمپور خيرآباد،
  غربي بمپور ،ميرآباد

  بمپور، محمدان
  

ه بهارچا
  پالن 

  دشتياري
  مركزي

2404  
2405  
2406

 پالن
  انبوث، سندميرنگور، باهوكالت

، پيرسهرابسليمان كمبل

 پالن
  نگور
  ه بهارچا

خاش
  ايرندگان
  پشت كوه

  مركزي 
  آبنوك

2407  
2452  
2408  
2409

  ، كهنوكايرندگان
  پشت كوه، بيلري

  آبادسفيد، كارواندر، اسماعيل ، كوهسنگان
  ، گوهركوهجنوبي آباد، تفتان، اسكلنازيل

  ده رئيس
  

  اسماعيل آبادخاش، 
  آبنوك

  هاشمچاهجلگه  دلگان
  مركزي

2410  
2411  

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

  چگرد
  گلمورتي

  بنجار ،زابل  بنجار2414  مركزيزابل

زاهدان
  كورين
  مركزي
  آبادنصرت

2417  
2418  
2420

  شورو، كورين
   حرمك ،زيارت چشمه
  دومك آباد، نصرت

  سرجنگل
  زاهدان 
  آباد نصرت

  جزينك  زهك
  مركزي

2421  
2422  

  جزينك، خمك
  خواجه احمد، زهك

  جزينك
  زهك

سراوان
  بم پشت 

  جالق 
  مركزي 
  مهرگان

2423  
2424  
2425  
2449

،كشتگانپشت بم
گان ، كله، ناهوكجالق
  ، گشتحومه

  اسفندك ،كوهك

  سيركان 
  جالق 
  محمدي، گشت ،سراوان

سرباز
  پارود

  پيشين 
  سرباز

  مركزي

2426  
2427  
2428  
2429

  پارود، مورتان
  زردبن، پيشين

  سرباز،سركور، كيشكور، مينان، نسكند
  جكيگورو فيروزآباد،  راسك

  پارود
  پيشين 
  سرباز
  راسك

  مركزي  سوران سيب
  هيدوچ

2430  
2431  

  پسكوه، سيب و سوران
  هيدوچ، كنت

  سوران
  هيدوچ

  گتيج  فنوج
  مركزي

2412  
2437  

  آبادگتيج، محترم
  فنوج، مسكوتان

  گتيج
  فنوج

  قصرقند
  تلنگ

  ساربوك
  مركزي

2413  
2442  
2438  

  تلنگ، شارك
  خميريساربوك، 

   ، هيتانكهلونچ

  
  ساربوك
  قصرقند
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  زرآبادكنارك

  مركزي 
2432  
2433

  ، زرآبادغربيزرآبادشرقي
  كهير، جهليان

  زرآباد
  كنارك 

  آشار  مهرستان
  مركزي

2415  
2416  

  آشار، ايرافشان
  بيرك، زابلي

  آشار
  مهرستان

  ميرجاوه
  ريگ ملك

  الديز
  مركزي

2443  
2444  
2419  

  ريگ ملك، تهالب
  آبادالديز، تمين، جون

  حومه، انده

  ريگ ملك
  الديز

  ميرجاوه

شهرنيك
  آهوران

  بنت 
  الشار

  مركزي

2441  
2436  
2439  
2440

  چانف، كهيري
و مهمدان ، دستگرد، توتانبنت
 جنوبي ، الشارشمالي الشار
  ، مهبان، چاهان، هيچانمخت

  
  بنت 
  اسپكه
شهرنيك

  ريصاب  نيمروز
  مركزي

2445  
2446  

  آباد، سفيدابهقائم
  اديمي، بزي

  
  اديمي

  تيمورآباد  هامون
  مركزي

2447  
2448  

  تيمورآباد، كوه خواجه
  محمدآباد، لوتك

  اكبرعلي
  محمدآباد

  قرقريهيرمند
  مركزي

2434  
2435

  قرقري، اكبرآباد
  آباد، دوست محمد، مارگانجهان

  قرقري
  دوست محمد

    )25فارس (كد  استان  

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 
  صغاد و بهمنآباده

  مركزي 
2593  
2501

  خسروشيرين، بهمن
  سورمق ،بيدك ،ايزدخواست

  صغاد، بهمن
سورمق ،ايزدخواست ،آباده

ارسنجان   ملك آبادعلي ،شوراب ،خبريز2502  مركزي ارسنجان
  رونيزاستهبان

  مركزي
2503  
2504

  خير ،رونيز
  ايج

  رونيز
ايج  ،استهبان

اقليد
  آباد حسن
  سده 

  مركزي

2505  
2506  
2507

بكان ،احمدآباد آباد،حسن
آسپاس ،دژكرد ،سده

  شهرميان ،خنجشت

  آبادحسن
  دژكرد  ،سده
اقليد

  بيدشهر  اوز
  مركزي

2588  
2552  

  بيدشهر، قالت
  فيشور، اوز

  
  اوز

  حنا  بختگان
  مركزي

2586  
2573  

  حنا، چاه گز
  آباده طشك، بختگان

  
  آباده طشك

  مركزيبوانات
  مزايجان

2509  
2578

  سيمكان ،باغستان
  مزايجان ،سروستان

  بوانات
 مزايجان

  شنبا  بيضا
  مركزي

2585  
2527  

  ش، هفت خاننبا
  كوشك هزاربيضا، 

  
  بيضا

  پاسارگاد  پاسارگاد
  مركزي

2511  
2510  

  ابوالوردي ،مادرسليمان
  كمين ،سرپنيران

  مادرسليمان
  سعادت شهر

جهرم
  سيمكان 
  كرديان 
  مركزي

2513  
2514  
2515

ينئپا به پل ،باال به پل ،پر پشت
علويه آباد،قطب
كوهك ،جلگاه

  دوزه
  آباد قطب
جهرم

  كربال  خرامه
  مركزي

2534  
2581  

  سفلي، دهقانان
  خيرآباد، كفدهك، معزآباد

  سلطان شهر
  خرامه

  مركزي بيدخرم
  مشهد مرغاب

2516  
2517

خرمي ،قشالق
  شهيدآباد

  صفاشهر
قادرآباد 

  راهگان  خفر
  مركزي

2587  
2512  

  راهگان، راهگان شمالي
  سفيدار، علي آباد، گل برنجي خفر،

  خاوران
  باب انار

  محمله  خنج
  مركزي

2518  
2519  

  محمله ،باغان
  نارك تنگ آباد،سيف

  محمله
  خنج

داراب

  جنت
  رستاق 
  فسارود
  فورگ 
  مركزي

2579  
2520  
2592  
2521  
2522

  الخير، قلعه بيابانقريه
كوهستان ،رستاق

  پاسخن، فسارود
  آبشور ،فورگ
  هشيوار ،نصروان ،بختاجرد ،بالش

  جنت شهر
  رستاق

  
  ، دوبرجيفدامي

داراب 

  سورنا  رستم
  مركزي

2523  
2524  

  رستم سه ،پشتكوه رستم
  رستم دو ،رستم يك

  كوپن
  مصيري

  رحمت آباد  زرقان
  مركزي

2589  
2533  

  رحمت آباد، امامزاده علي
  بندامير، زرقان

  
  زرقان، لپوئي
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    )25فارس (كد  استانادامه   7ادامه جدول شماره 

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 
  ايزدخواست زرين دشت

  مركزي
2525  
2526

   شرقي ايزدخواست ،غربي ايزدخواست
  دبيران ،خسويه ،زيرآب

  شهر پير
دبيران  ،آبادحاجي

  مركزيسپيدان
  همايجان 

2528  
2529

  ، شش پيركمهر ،خفري
  سرناباد ،همايجان

  اردكان 
هماشهر

  باغ صفا  سرچهان
  مركزي

2590  
2508  

  صفا، ارژنگباغ 
  توجردي، سرچهان

  
  اي، حساميكره

  كوهنجان  سروستان
  مركزي

2530  
2531  

  مهارلو ،كوهنجان
  شوريجه ،سروستان

  كوهنجان
  سروستان

  ارژن   شيراز
  مركزي

2532  
2536

سرخي كوهمره ،چمنقره ،ارژن دشت
كفترك ،باغ قره ،داريان ،دارنگون سياخ ،بيدزرد ،گدرا

  زنيانخانه 
 ، شهر جديد صدراشيراز ،داريان

  دهرم  فراشبند
  مركزي  

2537  
2538  

  دهرم ،دژگاه
  نوجين   ،آويز

  دهرم
   ، نوجينفراشبند

  فسا
  بالغ وقرهششده

  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 ،ايخواجه

  فيروزآباد 
ميمند

  افزر  قيروكارزين
  مركزي

2545  
2546

  ئيهزاخرو ،افزر
   آبادفتح ،هنگام ،آبادمبارك

  افزر
امام شهر ،آبادمبارك ،كارزين ،قير

  كازرون

  جره و باالده 
   خشت

  وكمارجكنارتخته
  مركزي

2547  
2577  
2549  
2551

  فامور ،دادين ،جره
  امامزاده محمد، بوركي

كمارج ،كنارتخته
   انارستان، دشت برمس، دري ،شاپور ،بليان

  باالده 
  خشت

  كنارتخته 
كازرون 

  طسوج  كوار
  مركزي

2582  
2535  

  آبادتحف ،طسوج
  كوار ،فرمشكان

  طسوج
  كوار

  كوهمره  كوه چنار
  مركزي

2550  
2548  

  كوهمره، ابوالحيات
  سمغان، چنارشاهيجان

  نودان
  قائميه

  ارد  گراش
  مركزي

2583  
2557  

  ارد، سبزپوش
  فداغ ،خليلي

  ارد
  گراش

  الرستان

  بيرم
  بنارويه 
  جويم 

  صحراي باغ 
  مركزي

2554  
2553  
2555  
2556  
2558

  باالده ،بيرم
  ده فيش  ،بنارويه
هرم ،جويم

عمادده  ،صحراي باغ
   نيبادرزوسا ،حومه ،دهكويه

  بيرم
  بنارويه 
  جويم 

  عمادشهر
  دهكويه، ، لطيفيالر، خور

  المرد

  اشكنان 
  چاه ورز

  عالمرودشت
  مركزي  

2559  
2584  
2560  
2561

  كال  ،اشكنان
  چاه ورز، شيخ عامر

  عالمرودشت ،خيرگو
  سيگار   ،حومه

  اهل  ،اشكنان
  چاه ورز

  عالمرودشت
المرد 

  مرودشت

  درودزن 
  يدان پس

  كامفيروز
  كامفيروز شمالي

  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
  فاروقيدان، پس

  كامفيروز
  خانمين

زنگي آباد، مرودشت

ممسني

  رجوزا
  دشمن زياري 
  ماهورميالتي

  مركزي

2591  
2566  
2567  
2568

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

  
  

  بابامنير
نورآباد خومه زار، 

هرم

  اسير 
  دارگله

  مركزي 
  وراوي 

2569  
2570  
2571  
2572

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

  اسير
  الفگله دار، 

  مهر
 ، خوزيوراوي

ريزني
  پشتكوه 
  قطرويه

  مركزي 

2574  
2575  
2576

مشكان ،دهچاه
  ريزآب ،قطرويه
 هرگان ،رستاق

  مشكان 
  قطرويه

ريزني
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    )26قزوين (كد  استان  7ادامه جدول شماره 

نقاط شهري هادهستانبخش 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
   آبادنصرت ،پيريوسفيان

  ، شريفيهمحمديه ،بيدستان
  الوند

زهرابوئين
  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، زهرابوئين

تاكستان
  اسفرورين
  خرمدشت
  ضياءآباد 
  مركزي

2611  
2612  
2613  
2614  

  آبادخرم ،كا
افشاريه ،رامند شمالي

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

  اسفرورين
  خرمدشت 

  ضياءآباد 
  نرجه  ،تاكستان

قزوين

  شرقيرودبارالموت
  غربيرودبارالموت

  سفليطارم 
  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 ،شرقياقبال

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

    )27قم (كد  استان  

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 

قم

  جعفرآباد 
  خلجستان 
  سلفچگان
  مركزي
  كهك

2701  
2702  
2703  
2704  
2705

  جعفرآباد
قاهان ،دستجرد

  نيزار  ،راهجرد شرقي
  قنوات ،قمرود
   كهك ،فردو

  جعفريه 
  دستجرد 
  سلفچگان

  قنوات  ،قم
كهك 

    )28كردستان (كد  استان  

نقاط شهري هادهستانبخش 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 
  سوركاني
سفليبوئين

بيجار
  چنگ الماس

  كراني
  مركزي

2805  
2806  
2807

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

  ، پيرتاجبابارشاني
  ياسوكند

، توپ آغاجبيجار
  آبادبلبان  دهگالن

  مركزي
2808  
2809  

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

  آبادبلبان
  دهگالن

ديواندره
  سارال
  كرفتو

  مركزي

2810  
2811  
2812

  كوله ،سارال
  شيرين كاني،زرينه ،اتوباو

  قراتوره ،حومه ،چشمه چهل

  هزاركانيان
  زرينه

ديواندره 
  اورامانسروآباد

  مركزي
2813  
2814

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

  اورامان تخت
سروآباد 

  سقز
  امام

  زيويه 
  سرشيو
  مركزي

2829  
2815  
2816  
2817

  امام، تيلكوه، خورخوره
صاحب ،تپه گل

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

  سنته
  صاحب

  
سقز

  سنندج
  آبادحسين
  سيروان

  كالترزان 
  مركزي

2828  
2830  
2818  
2819

  شماليآباد حسين ،آباد جنوبيحسين
  ژاورود شرقي، ميانرود

نگل ،، كالترزانغربي ژاورود
  قاميش ، سرابنران ، آبيدر،، حومهآرندان

  آبادحسين
  

  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 
 دينار، كاني مريوان
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    )29كرمان (كد  استان  7ادامه جدول شماره 

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 
  صوغان  ارزوئيه

  مركزي
2952  
2901  

  آبادامير ،صوغان
  آبادوكيل ،دهسرد ،ارزوئيه

  آبادعلي
  ارزوئيه

  امين شهر ،انار  آبادحسين ،بياض  2915  انار  انار
  خبربافت

  مركزي
2953  
2903

  خبر، دشتاب
  گوغر ،كيسكان آباد،فتح ،بزنجان

  كشكوئيه
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

بم
  بروات

  دهبكري 
  مركزي

2954  
2959  
2908

  و نارتيج كركروداب غربي، 
  دهبكري، ابارق

  دريجان ،حومه

  بروات
  
  مب

جيرفت

  اسفندقه
  اسماعيلي
  جبالبارز

  ساردوئيه 
  مركزي

2960  
2930  
2910  
2911  
2912

  اسفندقه، فردوس
  آبادآباد، گنجاسماعيلي، حسين

مسكون ،سغدر ،رضوان
  گور ،ساردوئيه ،دلفارد
  هليل آباد،دولت ،آبادخاتون ،آباداسالم

  
  بلوك

  جبالبارز
  درب بهشت 

  آبادعلي، 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 ،آبادشريف ،راويز

  كبوترخان ،آبادقاسم ،سرچشمه ،آورانرزم ،دران دره ،خنامان ،اسالميه ،آزادگان
   بهرمان

  صفائيه
  كشكوئيه 
  سرچشمه مس  ،رفسنجان
  جواديه الهيه، بهرمان

  رودبار
جنوب

  جازموريان
  مركزي

2920  
2921

  كوهستان ،جازموريان
  رودبار ،آبادنهضت

  زهكلوت
  رودبار

  گنبكي  ريگان
  مركزي

2922  
2923  

  ناصريه ،گنبكي
  گاوكان ،ريگان

  گنبكي
  محمدآباد

  مركزيزرند
  آباديزدان

2924  
2925

   وحدت ،محمدآباد ،سربنان ،خاك دشت ،حتكن ،خانوك ،جرجافك ،آباداسالم
   آباد، شعبجرهيزدان ،سيريز

  ريحان  ،خانوك ،زرند
  زيسير، شهريزدان

سيرجان

  بلورد
  پاريز

  زيدآباد
  گلستان
  مركزي

2955  
2926  
2956  
2951  
2927

  بلورد، چهارگنبد
  آبادسعادت ،پاريز

  زيدآباد، محمودآباد سيد
  ملك آباد، گلستان

  آبادنجف آباد،شريف

  بلورد
  ، هماشهرپاريز

  زيدآباد
  خواجوشهر
  نجف شهر ،سيرجان

  دهجشهربابك
  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
   آبادمحمد آباد،علي ،جهادآباد ،امجز

  مردهك
  دوساري ،عنبرآباد

  حور  فارياب
  مركزي

2957  
2943  

  ، زهمكانحور
  مهروئيه ،ردكالشگ

  حور پاسفيد
  فارياب

  مركزي  فهرج
  نگين كوير

2907  
2948  

  فهرج، برج اكرم
  چاهدگال، نگين كوير

  فهرج
  دهنو اسالم آباد

  چاه دادخدا  گنجقلعه
  مركزي

2933  
2934  

  چاه دادخدا، رمشك، مارز
  گنج، سرخ قلعهقلعه

  رمشك، چاه دادخدا
  گنجقلعه

كرمان

  چترود 
  راين

  شهداد 
  گلباف
  ماهان 
  مركزي

2935  
2936  
2937  
2938  
2939  
2940

  كويرات ،معزيه
راين ،گروه و آبادحسين

  سيرچ ،تكاب ،اندوهجرد
كشيت ،جوشان

ماهان ،قناتغستان
  فرسنگي سرآسياب ،آبادزنگي ،درختنگان ،باغين ،اختيارآباد

  آباد كاظم ،چترود
  راين

  اندوهجرد ،شهداد
  گلباف
  آبادمحي ،جوپار، ماهان
  كرمان  ،اختيارآباد ،آبادزنگي ،باغين

  طغرالجردكوهبنان
  مركزي

2941  
2942

  طغرالجرد
  دشتخرم ،جور

  كيانشهر
  كوهبنان

  چاه مريدكهنوج
  مركزي

2958  
2944

  چاه ريگان، حومه
  كهان، كوتك، دهزه

  چاه مريد
  ده كهان، كهنوج

  آسمينون  منوجان
  مركزي

2945  
2946

   بجگان ،نودژ
  كشميران ،نورآباد ،قلعه

  نودژ
  منوجان 

  روداب  نرماشير
  مركزي

2906  
2909

   آبادمؤمن ،روداب شرقي
  پشت رود، عزيزآباد

  نظام شهر
  نرماشير
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    )30كرمانشاه (كد  استان  7ادامه جدول شماره 

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 
  آباداسالم

غرب
  حميل 
  مركزي

3001  
3002

حميل ،هرسم ،منصوري
  شيان ،آبادحسن ،جنوبي حومه ،شمالي حومه

  حميل 
آباد غرباسالم

پاوه
  باينگان 
  مركزي
  نوسود

3003  
3004  
3005

  سر شيوه ،ماكوان
شمشير ،هولي

  سيروان

   ، بانورهباينگان
  پاوه 

  نوسود ،نودشه

  ثالث 
باباجاني

  ازگله
  زمكان 

  مركزي  

3006  
3032  
3007

   ازگله
  زمكان شمالي -زمكان جنوبي

  شور خانه ،حر دشت

  ازگله
  ميرآباد

  آباد تازه

  كالشيجوانرود
  مركزي

3008  
3009

  شروينه ،كالشي
  بازان ،پلنگانه

  شروينه
  جوانرود 

  گهوارهداالهو
  مركزي

3010  
3011

  قلخاني ،گوراني
بيونيج  ،زرده بان ،كرندحومه

  گهواره
ريجاب ،غرب كرند

  شاهوروانسر
  مركزي  

3012  
3013

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

  شاهو
  روانسر

  قلعه شاهينذهابسرپل
  مركزي

3031  
3014

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

  
  سرپل ذهاب 

  كليائيسنقر
  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 

  سومارقصرشيرين
  مركزي

3019  
3020

  سومار
  آبادفتح ،الوند ،نصرآباد

  سومار
  قصرشيرين 

  كرمانشاه

  بيلوار
  فيروزآباد 

  كوزران 
  ماهيدشت 

  مركزي

3030  
3021  
3022  
3023  
3024

  پشت دربند، رازآور
  وندعثمان ،ونداللج ،سرفيروزآباد

آشيان هفت ،سنجابي
چقانرگس ،ماهيدشت

  دربند باال ،فرامان دورود ،سو قره ،دربند ميان

  قلعه
  هلشي

  كوزران 
  رباط

  كرمانشاه 
  ، گودينكنگاور  قزوينه ،غربي خزل ،كرماجان ،فش ،گودين3025  مركزي  كنگاور

  ورآگو  گيالنغرب
  مركزي

3026  
3027

  ورآگو ،حيدريه
  ويژنان ،حومه ،چله ،ديره

  سرمست 
  گيالنغرب

  بيستون   هرسين
  مركزي

3028  
3029

  شيزر ،مالچ چم
  كبودچشمه ،حومه

  بيستون 
  هرسين 

    )31كهگيلويه و بويراحمد (كد  استان  

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 
  بوستان  باشت

  مركزي
3117  
3115  

  تلخاب، بابوئي
  مره خامي سرآب نيز، كوه

  بوستان
  باشت

بويراحمد 

  سپيدار
  كبگيان
  لوداب 
  مركزي

3120  
3107  
3101  
3103

  سپيدار، سيوكي
  چنار ،كبگيان
  چين ،لوداب
  كاكان ،رومدشت ،جنوبي سررود ،شمالي سررود

  
  چيتاب

  گراب سفلي
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
  ندهتوت ،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 بيبي ،جعفر امامزاده ،بويراحمدگرمسيري ،ليشتر3116  مركزيگچساران

  مركزيلنده
  موگرمون

3113  
3119

  طيبي گرمسيري شمالي، عالي طيب
  وحدت، شيتاب

لنده

  زيالئي  مارگون
  مركزي

3121  
3102  

  زيالئي، شوروم
  مارگون، دالون

  
  مارگون
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    )32گلستان (كد  استان  7ادامه جدول شماره 

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 
  چشمه ساران آزادشهر

  مركزي
3201  
3202

  خرمارود جنوبي ،سارانچشمه
  خرمارود شمالي ،آبادنظام

  نوده خاندوز 
شهرنگين ،آزادشهر

  مركزيقالآق
  وشمگير

3203  
3204

بوي گرگان ،موسي شيخ ،التينآق
  جنوبي مزرعه ،شمالي مزرعه

  آق قال
  انبارآلوم

  مركزي بندرگز
  نوكنده 

3205  
3206

شرقي انزان ،غربي انزان
  ليوان ،تپه بنفشه

  بندرگز
  نوكنده 

  سيجوالتركمن
  مركزي

3224  
3208

غربي قره سو ،شرقي قره سو
  ، فراغيجنوبي جعفرباي

  الوسيج
  بندرتركمن 

  فندرسك راميان
  مركزي 

3209  
3210

  جنوبي فندرسك ،شمالي فندرسك
  ميرانقلعه ،دلند

  خان ببين 
  تاتارعليا، دلند ،راميان

 آبادعلي
كتول

  كماالن 
  مركزي

3211  
3212

شيرنگ ،استرآباد
  گل زرين ،كتول

  آباد فاضل
   ، مزرعه، سنگدوينآبادعلي

  كردكوي  غربي رستاق سدن ،شرقي رستاق سدن ،چهاركوه3213  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

  صادق آباد
  گاليكش

  بهاران   گرگان
  مركزي

3216  
3217

قرق ،شمالي استرآباد
  آبادروشن ،انجيرآب ،جنوبي استرآباد

  ، قرقسرخنكالته 
  گرگان، جلين 

  دشتگل  گميشان
  مركزي

3225  
3207  

  آالنقزل ،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 ،گلي داغ
  پاليزان ،مراوه تپه

  گليداغ
  مراوه تپه

  كوهسارات  مينودشت
  مركزي

3226  
3223

  سرگل، گرو
   قافه قلعه ،چاي چهل

  دوزين
  مينودشت 

    )33گيالن (كد  استان  

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 
  لوندويلآستارا

  مركزي
3301  
3302

  لوندويل ،دچلون
  ويرموني ،حيران

  لوندويل
آستارا 

  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   رودحسن يكليچار ،چهارفريضه3307  مركزيبندرانزلي

رشت

  خشكبيجار
  خمام 
  سنگر

  كوچصفهان 
  لشت نشاء
  مركزي

3308  
3309  
3310  
3311  
3312  
3313

  خشكبيجار بكندهحاجي ،خشكبيجار نوشر
چاپارخانه ،سرخمام كته ،وكامچ

  آباداسالم ،سراوان ،سنگر
  كنارسر ،لولمان ،بلسبنه

  زيباكنار آبادعلي ،نشاء لشت جيرهنده ،نشاء لشت فشهگ
حومه ،پيربازار ،پسيخان ،الكان

  خشكبيجار
  خمام 
  سنگر

   ، لولمانكوچصفهان
  لشت نشاء 

رشت
  پره سررضوانشهر

  مركزي
3314  
3315

ارده ييالقي ،ديناچال
  خوشابر ،دوالب گيل

  پره سر
رضوانشهر

رودبار
  خورگام 
 آبادوبلوكاترحمت
  عمارلو
  مركزي

3316  
3317  
3318  
3319

دلفك ،خورگام
  آبادرحمت ،دشتويل ،بلوكات
كليشم ،جيرنده
  شمالي آبادرستم ،كلشتر ،جنوبي آبادرستم

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

رودسر
  چابكسر
  آباد رحيم

  كالچاي
  مركزي

3320  
3321  
3322  
3323

  سياهكلرود ،اوشيان
اشكورسفلي ،آبادرحيم ،ييالق سيارستاق و اشكورعليا ،شوئيل

ماچيان ،باالنبي
  رضامحله ،جانچيني

  چابكسر
  آباد رحيم

  واجارگاه ،كالچاي
رودسر

  ديلمان سياهكل
  مركزي

3324  
3325

پيركوه ،ديلمان
  مالفجان ،خرارود ،توتكي

  ديلمان 
  سياهكل

  احمدسرگورابشفت
  مركزي

3326  
3327

سرگوراب احمد ،چوبر
  جيرده ،مالسرا

  سرگوراب احمد
  شفت

صومعه سرا
  تولم 

  مركزي
 جنگليميرزاكوچك

3328  
3329  
3330

هندوخاله ،تولم
  كسماء ،ضيابر ،طاهرگوراب

  مركيه ،زرميخ گوراب

  مرجقل
  صومعه سرا

  گوراب زرميخ
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    )33گيالن (كد  استانادامه   7ادامه جدول شماره 

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 

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 جنگلفومن
  مركزي

3335  
3336

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

  ، ماكلوانماسوله
  فومن  

  رودبنهالهيجان
  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

  لنگروده، لچاف و چمخا
  شاندرمن  ماسال

  مركزي
3342  
3343

نشين شيخ ،شاندرمن
  حومه ،ماسال

  جمعه  بازار
  ماسال

    )34لرستان (كد  استان  

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 
  جاپلقازنا

  مركزي
3401  
3402

  شرقي جاپلق ،غربي جاپلق
  شرقي سيالخور ،غربي لك پاچه

  آباد مومن
ازنا

اليگودرز

  بربرود شرقي
  بربرود غربي

  ذلقي
  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

  چمن سلطان
  شاپورآباد

  
  آبادشول

  اليگودرز
  اشترينانبروجرد

  مركزي
3406  
3407

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

  ونايي، اشترينان
  بروجرد

  مركزي پلدختر
  معموالن 

3408  
3409

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

  پلدختر
  معموالن 

آبادخرم
  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 
  سيالخوردورود

  مركزي
3416  
3417

  سيالخور ،چاالنچوالن
آبادحشمت ،ژان ،دورود

  چاالنچوالن
  دورود

  چگني
  چگني

  شاهيوند
  ويسيان

3418  
3419  
3420  

  دوره ،تشكن
  كشكان جنوبي ،كشكان شمالي

  ويسيان ،شوراب

  سراب دوره
  چم پلك
  ويسيان

  سوري  رومشكان
  مركزي

3431  
3424  

  سوري، رومياني
  ، بازوندرومشكان

  سوري
  چقابل

   آبادفيروزسلسله
  مركزي 

3421  
3422

قالئي ،فيروزآباد
  مظفري قلعه ،دوآب ،هنام ،ونديوسف

  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

  گنبددرب
  گراب

  نانيهكو
  كوهدشت 

    )35مازندران (كد  استان  

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 

آمل

  امامزاده عبداهللا
  دابودشت 
  دشت سر
  الريجان 
  مركزي

3547  
3501  
3551  
3502  
3503

  چالو ،ليتكوه خيابان باال
  ، دابوي ميانيجنوبي دابوي

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

  ، دشت سرسفليجنوبي هرازپي ،ليتكوه خيابان پايين

  امامزاده عبداهللا
  دابودشت

  بابكان
  گزنك  ،رينه
  آمل

بابل

  بابل كنار
  بندپي شرقي 
  بندپي غربي 

  گتاب 
   آبادالله

  مركزي

3504  
3505  
3506  
3507  
3508  
3509

  درازكال ،كناربابل
فيروزجاه ،سجادرود

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

  اسبوكال ،افروز گنج ،فيضيه

  كالمرزي
  گلوگاه

  خوش رودپي 
  گتاب

  زرگرمحله 
  اميركال ،بابل
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    )35مازندران (كد  استانادامه   7ادامه جدول شماره 

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 

بابلسر
  بهنمير

  رودبست 
  مركزي

3510  
3511  
3512

   عزيزك ،بهنمير
  پازوار ،خشكرود
  ساحلي ،بابلرود

  بهنمير
   هادي شهر

  بابلسر

  مركزيبهشهر
  يانه سر

3513  
3514

هزارهپنج ،هكال ميان ،كوهستان
  عشرستاق ،شهدا

  شهرخليل ،رستمكال، بهشهر
  

تنكابن
  آبادخرم

  مركزي
  نشتا 

3515  
3517  
3518

  هزارسه ،دوهزار ،بلده
  الدينميرشمس ،گليجان
  كترا   ،تمشكل

  آبادخرم
  شيرود ،تنكابن

نشتارود 

  گيل خوران جويبار
  مركزي

3519  
3520

الريم ،چپكرود
  رضا حسن ،سياهرود

  كوهي خيل 
  جويبار

  آباد مرزنچالوس
  مركزي

3548  
3522

بشم بيرون ،كوهستان
  شرقي كالرستاق ،غربي كالرستاق

  آباد مرزن
  ، هچيرودچالوس

  دالخانيرامسر
  مركزي

3557  
3523

  چهل شهيد، جنت رودبار
  اشكور ،سر سخت

  
  كتالم و سادات شهر ،رامسر

ساري

  چهاردانگه 
  دودانگه
  رودپي 
  شماليرودپي 

  كليجان رستاق
  يمركز

3524  
3525  
3549  
3552  
3526  
3527

گرماب ،چهاردانگه ،پشتكوه
  فريم ،بنافت

رودپي شرقي، رودپي غربي
  آباد جنوبيآباد شمالي، فرحفرح

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

  كياسر
  فريم

  
  فرح آباد

  پايين هوالر
  ساري 

  زيرآب  سوادكوه
  مركزي

3553  
3530

  سرخكال، كسليان
  ولوپي ،راستوپي

  زيرآب
  آالشت، سفيدپل

 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

  آبادعباس
  سلمان شهر

  كالر
  مركزي

3556  
3546  
3516  

  كالرآباد غربي
  كالر غربي، كالر شرقي

  لنگارود شرقي، لنگارود غربي

  سلمان شهر
  كالرآباد
  آبادعباس

  دهفري  فريدونكنار
  مركزي

3531  
3532  

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

  
  فريدونكنار

  ، ارطهشهرقائم  كوهساران ،نوكندكال آباد،علي ،باالتجن ،سر بيشه3534  مركزي  قائم شهر
  كالردشت  كالردشت غربي ،شرقي كالردشت  3521  مركزي  كالردشت

  كلبادگلوگاه
  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

  طبق ده
  سورك

  مركزي  نكا
  هزارجريب

3539  
3540

مهروان ،طغان قره ،رجه پي
  استخرپشت ،رود زارم

  نكا 
  

  نور
  بلده 

  چمستان 
  مركزي

3541  
3542  
3543

   نوري الهفضل شيخ ،تتارستاق ،اوزرود
الويج ،ميانرود ،ناتلرستاق

  كنارعلياناتل ،كنارسفليناتل ،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 

    )36مركزي (كد  استان  

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 

اراك
  ساروق
  مركزي
  معصوميه

3601  
3602  
3622

مشهدالكوبه ،ساروق
  داودآباد ،آبادشمس ،آبادامان، اميريه ،ميقان مشهد ،دهه سآباد، حاجي
  معصوميه ،آبادمشك

  ساروق
  داودآباد ،اراك

   كارچان
  آشتيان   سياوشان ،گركان ،نو مزرعه3603  مركزي آشتيان
  تفرش  پناه كوه ،خرازان ،بازرجان ،رودبار3605  مركزيتفرش

  كمره خمين
  مركزي

3606  
3607

چهارچشمه ،دشت خرم
  زنگله ،صالحان ،لوحمزه ،رستاق ،آشناخور

  باشي قورچي
  خمين

www.PnuNews.com

www.PnuNews.com


 راهنماي ثبت نام و شرکت در  آزمون سراسري سال 1399            65  

    )36مركزي (كد  استانادامه   7ادامه جدول شماره 

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 
  قره چاي  خنداب

  مركزي
3608  
3609  

  سنگ سفيد ،جاورسيان ،اناج
  خنداب ،دهچال

  جاورسيان
  خنداب

  نراق ،دليجانجوشق ،جاسب ،هستيجان ،دودهك3610  مركزيدليجان

  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
  كهريزآق ،بيات ،كوهپايه

   ، آوهساوه
  نوبران  ،آبادغرق

  شازند
  زاليان
  سربند
  كهريزقره

  مركزي

3615  
3616  
3621  
3617

نهرميان ،دوآب پل ،زاليان
  مالمير ،هندودر

  كهريزقرهكوهسار، 
  ، كزازآستانه

  شهر جديد مهاجران ،توره
  هندودر
  شهباز
  شازند ،آستانه

  خنجين  فراهان
  مركزي

3623  
3604  

  تلخابخنجين، 
  فرمهين، فشك

  خنجين، تلخاب
  فرمهين

  مركزي   كميجان
  ميالجرد 

3618  
3619  

   وفس ،اسفندان
  خسروبيك  ،ميالجرد

  كميجان 
  ميالجرد

  نيمور ،محالت  باقرآباد ،خورهه3620  مركزي  محالت
    )37هرمزگان (كد  استان  

نقاط شهري هادهستانبخش 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 ،تلده

  ويهگهن ،جناح 
  كوخرد هرنگ

  كوهيچ، بستك

  بشاگرد
  گافر و پارمون

  گوهران
  مركزي

3735  
3736  
3715  

  پارمون، گافر
  گوهران، درآبسر
  سردشت، جكدان

  
  گوهران
  سردشت

بندرعباس

  تخت
  فين 

  قلعه قاضي 
  مركزي
  هرمز

3706  
3707  
3708  
3709  
3731

  شميل ،تخت
  گهره ،فين

  ، دهنوقلعه قاضي
  ، سرخون، سياهوتازيان ،ايسين ،گچين

  

  تخت
  فين 

  قلعه قاضي
  پائين، تازيان بندرعباس

  هرمز

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 

  ليردفجاسك
  مركزي

3716  
3717

  وشكپي ،سورك
  گابريك ،كنگان ،جاسك

  ليردف
  بندرجاسك 

آبادحاجي
  احمدي
  فارغان 
  مركزي

3718  
3719  
3720

  شاهكوه ،احمدي
آشكارا ،نفارغا

  طارم ،درآگاه

  سرگز
  فارغان 
  آباد حاجي

  رويدر  خمير
  مركزي

3721  
3722  

  رودبار، رويدر
  كهورستان، خمير

  رويدر
  پل، خمير

رودان
  بيكاه 
  جغين

  رودخانه
  مركزي

3723  
3724  
3725  
3726

  بيكاه، برنطين
  جغين شمالي، جغين جنوبي

  بر ، مسافرآباد، رودخانهرودخانه
  ، راهدارنما، فاريابآب

  بيكاه
  باالشهر

  زيارتعلي
  دهبارز

  بماني  سيريك
  مركزي

3727  
3728  

  بماني، شاهمردي
  سيريك، بيابان

  كوهستك
  سيريك، گروك

قشم
  شهاب
  مركزي

  حرا

3729  
3730  
3739

  سوزا، هنگام
  ، الرك، رمكانحومه

  دوالب، صلخ

  سوزا
  قشم، درگهان

  طبل

  ميناب
  بندزرك
  توكهور

  سندرك 
  مركزي

3737  
3732  
3733  
3734

  كرگان ،بندزرك
  آبادتوكهور، چراغ

  ، بندر، سندركدرپهن
  ، كريان، تيابحومه گوربند،

  زركبند
  هشتبندي
  سندرك

  ميناب، تيرور
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    )38همدان (كد  استان  7ادامه جدول شماره 

نقاط شهري هادهستانبخش و كد بخششهرستان 
  پيرسلماناسدآباد

  مركزي
3824  
3801

  يئكليا ،مانيپيرسل
  جلگه ،دربندرود ،الدينجمال سيد ،چهاردولي

  آجين
  اسدآباد 

بهار
   آبادصالح

  اللجين 
  مركزي

3802  
3803  
3804

  آبادصالح ،كارانديم
  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

  شاهنجرين  درگزين
  مركزي

3826  
3808  

  درگزين شرقي، درگزين عليا
  درگزين سفلي، درگزين غربي

  كرفس
  قروه درگزين

  سردرود رزن
  مركزي

3807  
3809

  بغراطي ،سردرود سفلي ،عليا سردرود
  خرقان ،رزن

  دمق 
  رزن 

  پيشخور  فامنين
  مركزي

3825  
3822  

  پيشخور، زردشت
  دشتمفتح، 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
  سردهكوه ،جوزان ،موزاران ،عليا رودحرمترك شرقي، 

  جوكار ،ازندريان
  زنگنه

  سامن 
  گل، اسالمشهرآقمالير

  نهاوند

  خزل 
  زرين دشت

  گيان
  مركزي

3817  
3818  
3819  
3820  

  يگسل ،شرقي خزل
  گرين ،فضل
  سراب ،گيان

  االسالمطريق ،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

    )39(كد استان يزد   

نقاط شهري هادهستانو كد بخشبخش شهرستان 
  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 ،سبزدشت3907  مركزي  بافق

  اسفيچ  بهاباد
  مركزي

3921  
3906  

  بنستان ،چاسفي
  جلگه

  
  بهاباد

  تفت
  گاريزات
  مركزي

  نير

3922  
3908  
3909

  گاريزات، كهدوئيه
  دهشير ،نصرآباد ،آبادعلي ،شيركوه ،پيشكوه

  زردين ،سخويد ،بنادكوك

  بخ
  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 تنگ3917  مركزي  مهريز

  ميبد
  بفروئيه
  مركزي
  ندوشن

3914  
3918  
3915

  درين، بفروئيه
  شهداء

  صدرآباد، ندوشن

  بفروئيه
  ميبد

  ندوشن

  زارچ  يزد
  مركزي

3919  
3920

  محمدآباد آباد،اله
  فهرج ،فجر

  زارچ 
   ،شاهديه، يزد
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  )41(كد  از كشور خارج داوطلبان و كشور اقامت التحصيليفارغتولد،  كد محلنام و                         8 شماره جدول  
  كدكشور  كشور نام  كد كشور  كشور نام  كدكشور  كشور نام

  4124  (پاريس) فرانسه  4111    آباد)پاكستان (اسالم  4101  )باكو( آذربايجان
  4144  فيليپين (مانيل)  4112  (كويته) پاكستان  4105  آلمان (برلين)

  4125  (بيشكك) قرقيزستان  4113  (دوشنبه) تاجيكستان  4106  آلمان (فرانكفورت)
  4126  (آستانه) قزاقستان  4148  )دارالسالمتانزانيا (  4107  (هامبورگ) آلمان

  4151  قزاقستان (آلماتي)  4139  آباد)تركمنستان (عشق  4136  اتريش (وين)
  4127  قطر (دوحه)   4114  (استانبول) تركيه  4102  ارمنستان (ايروان)

  4128    كانادا (اُتاوا)  4141  تركيه (آنكارا)  4147  اردن (اَمـان)
  4150  كانادا (تورنتو)  4115  (پكن) چين  4137  ازبكستان (تاشكند)

  4129  (زاگرب) كرواسي  4116  (مسكو) روسيه  4103  اسپانيا (مادريد)
  4130  (كويت) كويت  4143  زيمباوه (هراره)  4104  (كابل) افغانستان

  4140  گرجستان (تفليس)  4117  (توكيو) ژاپن  4142  الجزاير (الجزيره)
  4131  لبنان (بيروت)  4118  (ياموسوكرو)ساحل عاج   4108  )(دوبي عربي متحده امارات

  4132  (طرابلس) ليبي  4119  سوئيس (برن)  4109  ستان (لندن)انگل
  4133  مالزي (كواالالمپور)  4120  (دمشق) سوريه  4146  يف)اوكراين (كي

  4149  مجارستان (بوداپست)  4121  عراق (بغداد)   4110  (رم) ايتاليا
  4134  نو)(دهلي هندوستان  4122  (جده) سعودي عربستان  4135  بحرين (منامه)

  4145  )الهههلند (  4123    عربستان سعودي (رياض)  4138  بوسني و هرزگوين (سارايوو)
  4199  سايركشورهاي خارجي  4153  )مسقطعمان (  4152  تونس (تونس)

  

  

  هاو وزارتخانه مؤسسات ،هاناسازمو كد  نام                                    9جدول شماره 
  كد  هاو وزارتخانه مؤسسات ،هاناسازم نام  كد  هاو وزارتخانه مؤسسات ،هاناسازم نام

  27  نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران   11  ايران ملي بانك وجمهوري اسالمي ايران  مركزي بانك
  28  وري اسالمي ايران هزميني ارتش جمنيروي   12  جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران

 وزارت پوشش تحت عالي آموزش سساتؤم و هادانشگاه
  13  پزشكي آموزش و درمان ،بهداشت

  29  نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران 
  30   وپرورشآموزشوزارت 

 تحت سساتؤم ساير و عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه
  14  فناوري و تحقيقات ،علوم وزارت پوشش

  31  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
  32   خارجهوزارت امور 

  34  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي   15  سازمان انرژي اتمي 
  35  وزارت جهاد كشاورزي  16  سازمان اوقاف و امور خيريه 

  36  وزارت دادگستري   17  سازمان حج و زيارت 
  20  لحو پشتيباني نيروهاي مس دفاعوزارت   18  زيست محيطسازمان حفاظت 

  37   و تجارت معدن ت،وزارت صنع  19  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 
  38  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي   21  سازمان ميراث فرهنگي 

  39  اجتماعي  فاهكار و رتعاون، وزارت   22  برداري سازمان نقشه
  40  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   23  سازمان نهضت سوادآموزي 
  41  وزارت نفت   24  سازمان هواپيمايي كشوري 

  42  وزارت نيرو   25  ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
  44   ورزش و جوانانوزارت   43   هضت سوادآموزين

  99  و مؤسسات دولتي  هاناها، ارگوزارتخانهساير   26  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 
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  هاديپلمعناوين  بنديگروه جدول                                        10 شماره جدول
  يتحصيل رشته كد

  )(كدديپلممتوسطه
  متوسطه تحصيلي رشته عنوان

توضيحات)ديپلم (عنوان

.رياضي فيزيك ،رياضيديپلم فيزيك رياضي10
.تجربي علومطبيعي، ديپلم تجربي علوم11
.انساني علوم و ادبيات، اجتماعي و اقتصاديفرهنگ و معارف اسالمي،  ،ادب و فرهنگديپلم انساني علوم و ادبيات12

13
دارندگان مدرك كارداني و يا پيش دانشگاهي 

اي و يا فني و حرفه هاآنكه نوع ديپلم 
 استكاردانش 

، انساني علومادبيات و  ،تجربي علوم ،فيزيك رياضي دانشگاهيپيش هدورداراي مدرك 
  هنر و يا داراي مدرك كارداني. 

 ، مكانيككشاورزي آالت، ماشينآالتماشين ، كشاورزيكشاورزي هايماشينديپلم   كشاورزي آالتماشين16
  .كشاورزي مكانيك و كشاورزي هايماشين ، مكانيككشاورزي آالتماشين

ستايي  مديريت17 شاورزي  و رو  غذايي صنايع  ،ك
  عمومي كشاورزيو  كشاورزي

، خاك و ، آبكشاورزي ، مديريتروستايي ، مديريتكشاورزي و روستايي مديريتديپلم 
، و آبياري ، خاكآبرساني و ، آبياريآبرساني آبياري، آبياري كشاورزي و خاك آب

 سبز، كشاورزي فضاي سبز، طراحي و فضاي پارك ، طراحيباغباني ،خاك و آب مكانيك
، دامي هاي، فرآوردهمرغداري و ، دامپروريدامپروري )،(باغباني كشاورزي ،باغباني

روستايي،  و ، آبادانيزراعت ،خاك حاصلخيزي ،شناسي ، خاكو دامپروري كشاورزي
 غذايي ، صنايعكشاورزي غذايي صنايع، روستايي يهاناسازم ، مديريتزراعت كشاورزي
  .كشاورزيو  عمومي كشاورزي، روستايي ، صنايعوكشاورزي

ديپلم علوم و معارف اسالمي.* اسالمي معارف و علوم18

    هاساير ديپلم20
  ايديپلم فني و حرفه  )6-3-3( نظام آموزشي ايفني و حرفه  21
  ديپلم كار و دانش  )6-3-3( نظام آموزشيكار و دانش  22

دانشگاهي علوم و معارف اسالمي در گروه آزمايشي پيشه دوردرك تحصيلي ماي و يا دار آموزدانشديپلم علوم و معارف اسالمي كه  دارندگانمنحصراً براي  *
دانشگاهي ه پيشدورعالوه بر دروس اختصاصي گروه آزمايشي مذكور از درس اصول عقايد و فقه در سطح اطالعات علمي دارندگان گواهينامه  ،باشندمي انسانيعلوم 

رشته مذكور آزمون بعمل خواهد آمد.
  

دانشگاهيعناوين مدرك پيش بنديگروه جدول -11 شماره جدول  
دانشگاهيپيشمدرك  عنوان  كد
فيزيك رياضي10
تجربي علوم11
 انساني علوم و ادبيات12
هنري14
اسالمي معارف و علوم18

  

www.PnuNews.com

www.PnuNews.com


 راهنماي ثبت نام و شرکت در  آزمون سراسري سال 1399            69  

  تعالي سمهاب
  التحصيالنفارغ براي دانشگاهيپيش اخذ مدرك و سال دبيرستان خر دورهآ دو سال تحصيلي رشته عنوان مربوط به گواهي

و نظام  متوسطه آموزش قديم نظام قبل سنوات هايديپلمه براي متوسطه دوره آخر سال سه همچنينو  متوسطه آموزش قبلي نظام آموزانيا دانش 
   1399 سال آزمون سراسريدر  شركت براي 6-3-3جديد آموزشي 

  
  كشور آموزش سنجش سازمان
        -2          -1          :اينجانب

      
  فرزند: -5:سال متولد -4:شماره شناسنامه داراي -3
د.باشمي:بخش -8:شهرستان -7:: استانتولدم محل كه -6
  :تحصيلي رشته در -9

  

  اشتغال  13      -         :تحصيلي سال -11                                                -10
  

.امشده التحصيلو يا فارغ دارم تحصيل به        
 تحصيلم محل / )سالي واحدي نظام داوطلبان (براي دانشگاهيپيش دورهدر محل تحصيلم ) / 6-3-3ام آموزشي جديد دوازدهم ( نظپايه  تحصيلم محل -12

  :است ذيل شرح راهنما به دفترچه در 7شماره  جدول به با توجه ) قديم نظام داوطلبان (براي متوسطه دوره چهارم در سال
  نام بخش  كدبخش    نام شهرستان    نام استان  

      بخش:    شهرستان:    استان:
 )سالي واحدي نظام داوطلبان براي سال سوم( دانشگاهيپيش هدور ماقبل در سال تحصيلم محل) / 6-3-3پايه يازدهم ( نظام آموزشي جديد  تحصيلم محل -13

:زير است شرح به راهنما دفترچه در 7شماره  جدول به با توجه قديم نظام داوطلبان براي متوسطه سوم (سالديپلم ماقبل در سال تحصيلم محل /
  نام بخش  كدبخش    نام شهرستان    نام استان  

      بخش:    شهرستان:    استان:
 محل / سال دوم نظام سالي واحدي)( دانشگاهيپيش هدور ماقبل در دو سال تحصيلم محل) / 6-3-3پايه دهم ( نظام آموزشي جديد  تحصيلم محل -14

  :زير است شرح به راهنما دفترچه در 7شماره  جدول به با توجه )قديم نظام داوطلبان براي متوسطه دوم (سال ديپلم ماقبل در دو سال تحصيلم
  نام بخش  كدبخش    نام شهرستان    نام استان  

      بخش:    شهرستان:    استان:
  

   معدل كتبي امتحانات نهايي سال سوم متوسطه
  )آموزشي قبلي يا ديپلم نظام قديمنظام  پايه يازدهم(

  اند.دريافت نموده آن راديپلم  به بعد 1384براي داوطلباني كه در سال  سالي واحديمعدل كتبي امتحانات نهايي ديپلم متوسطه نظام توضيح: 
  

  مهم: خيلي تذكرات
 اخذ ديپلم ، محلدانشگاهيپيش مدرك اخذ از محل است عبارت سالي واحدي نظام آموزانو دانش التحصيالنفارغ آخر براي سال سه تحصيل منظور از محل -1

  باشد.مي و يا هنرستان ) دبيرستانپايه دهم( ديپلم ماقبل سال تحصيل ) و محلپايه يازدهم( سالي واحديآموزشي  نظام
 )، محلچهارم (سال اخذ ديپلم از محل است عبارت ترتيب به متوسطه آموزش قديم نظام قبل سنوات هايديپلمه براي متوسطه آخر دوره سال منظور از سه -2

  باشد.مي هنرستان و يا ) دبيرستاندوم سال( ديپلم ماقبل سال دو تحصيل ) و محلسوم (سال ديپلم ماقبل سال تحصيل
  

نام و ثبت راهنماي در دفترچه مندرج هايدستورالعمل به توجه را با فوق مندرجات كليه             اينجانب
 سنجش سازمان است واقع خالف فوق اطالعات شود كه مشخص زمان هر چنانچه و نمايمتاييد مي را آن و صحت تكميل 1399 سالآزمون سراسري  شركت در
  رفتار نمايد. اينجانب با مربوطه مقررات مطابق تواندكشور مي آموزش

  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 يا آموزشگاه يا هنرستان و يا دبيرستان دانشگاهيپيش مركز آموزش رئيسي امضا و مهر محل
  د.ندار ديگري ارزش هيچگونه و گرديده صادر 1399سال سراسري  با آزمونهاي تحصيلي مرحله پذيرش دانشجو در رشته در نامثبت براي صرفاً گواهي اين

  
  

  تأييد آن توسط ادارات آموزش و پرورش ذيربط، نزد خود نگهداري نمايندپس از و نموده داوطلبان الزم است اين فرم را تكميل 

  نام طبق شناسنامه  نام خانوادگي طبق شناسنامه 

)6-3-3و نظام جديد آموزشي  قديم نظام داوطلبان (براي ديپلم عنوان يا ) ويا ترمي واحدي سالي واحدي نظام داوطلبان (براي دانشگاهيپيش مدرك گواهينامه عنوان

)سالي واحدي يا ترمي واحدي نظام داوطلبان (براي دانشگاهيپيش مركز آموزش          
)6-3-3و نظام جديد آموزشي  قديم نظام داوطلبان (براي و يا هنرستان دبيرستان           

  1 شماره فرم

 صحيح اعشار
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  باشند. داشته همراه ييدأت نگامه به را الزم مدارك و مطالعه را فرم اين دقتبه انصرافي : دانشجويانتوجه
  1399 سال سراسري درآزمون شركت و نامثبت براي كشور عالي آموزش سساتؤم و هادانشگاه شدگانپذيرفته از تحصيل قطعي انصراف فرم

تعالي بسمه
  :زير مشخصات با اينجانب

:از صادره                             :شناسنامه شمارهفرزند::نام:خانوادگي نام
  رشته:    :مقطع    :دوره تحصيلي سال سراسري آزمون در شدهذيرفتهپ  13       :سال متولد

:ناميثبت در سهميه             :عالي آموزش سسهؤم
  .دارم را مئدا تحصيل ترك تقاضاي زير، تبصره به علم با و تحصيل ترك نامهآيين و آموزشي از مقررات كامل آگاهي با

 مرخصي نامهآيين 34 ماده نمايند از شمولمي فرم اين تكميل به اقدام 1399 سال سراسري زمونآ در و شركت نامثبت براي كه شدگانيپذيرفته :تبصره
 از تحصيل قطعي انصراف منزلهبه فرم اين ارسال و تكميل و هستند امستثن فانصرا گرفتن پس باز منظوربه ماههيك بر فرصت مبني تحصيل از انصراف و تحصيلي

.استالذكر فوق رشته در
  امضاءدانشجو:تاريخ

:مهم تذكرات
 و دوم قسمت تكميل به نيازي اند،نكرده واحد مراجعه انتخاب براي نامثبت از يا بعد نكرده نامثبت سراسري آزمون در قبولي از پس كه شدگانيپذيرفته -1

 تحصيلي هايدر رشته از آن و قبل 1397 سال انصرافي دانشجويان -2ندارند.  ربطذي وزارت داخل دانشجويان امور كل توسط اداره آن تاييد و فرم اين سوم
، رايگان آموزش تعهد مقرر در قانون ميزان به تحصيل ترك از تاريخ پس كهنشجويي وزارت بهداشت و مركز امور دا و فناوري تحقيقات ،علوم وزارت به وابسته
 تكميل نياز به است تحصيل محل عالي آموزش يا مؤسسه مورد تاييد دانشگاه اند و كاركرد آناننموده حسابنيز تسويه دانشجويان رفاه و با صندوق خدمت
موزش پزشكي آدرمان و  هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،اخراجي تحت پوشش وزارتخانه -كليه دانشجويان انصرافي -3. ندارند فرم اين مسو قسمت

 معلمتربيت مراكز( دانشگاه فرهنگيان شدگانپذيرفته -4 به تعهدات رشته قبولي جديد اضافه خواهد شد.در صورت قبولي در اين آزمون تعهد خدمت قبلي آنان 
 سوم و دوم قسمت تكميل به نيازي اند،نسپرده را محضري تعهد و نكرده نامثبت سراسري آزمون در از قبولي پس كه وپرورشآموزش وزارت به وابستهسابق) 

  ندارند. خدمت محل وپرورشآموزشسازمان و تاييد توسط  فرم اين
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 تحصيل مدت در طول ندارد و جمعاً بدهي عالي آموزش مؤسسه اين تابعه از واحدهاي يكهيچ به فوق نامبرده شود كهمي گواهي
 تحصيلي هزينهكمك و وام بابت ريال                                   ، مبلغبوده مندهرهب رايگان از آموزش نيمسال/ثلث             مدت به
 ضمناًو تعهد خاصي ندارد.  ننموده /واريزنموده واريز كه ديگر مؤسسه /هردانشجويان رفاه هاي) صندوقتفكيك (به خوابگاه و

  .است نكرده / ارائه است كرده ارائه دانشگاه به را خود رايگان آموزش عهد ايفاي براي الزم كار انجام گواهي نامبرده
                                                                                               

   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 شودمي گواهي

                                           و فناوري ، تحقيقاتعلوم وزارت  
  پزشكي آموزش و ، درمانبهداشت وزارت    حسابرا به رايگانآموزش 

                                         وپرورشآموزش وزارت
 فيش طي خود را دانشجويان رفاه هايصندوق مربوط به هايبدهي ريال                                          ميزان  و واريز نموده

 نامه طي نامبرده از تحصيل انصراف . مراتبپرداخته است دانشجويان رفاه هايصندوق                       مورخ                    شماره
 ضمناً به استناد بخشنامه .است شده اعالم وي تحصيل محل عالي آموزش مؤسسه به                 مورخ               شماره
و با توجه به موافقت دفتر حقوقي وزارت متبوع، تعهد خدمت نامبرده در صورت قبولي به  26/5/1381مورخ  34237/41شماره 

  پس از پايان تحصيالت در مقطع تحصيلي جديد موكول خواهد شد.
  

  يامضا و مهر محل
و فناوري ، تحقيقاتعلوم وزارت داخل دانشجويان امور كل اداره
پزشكي آموزش و درمان ،بهداشت وزارت خدمات آموزشيمركز 

خدمت محل استان وپرورشآموزش اداره كل
:يحـــتوض

موارد  تمامي بر رعايت ند عالوهاموظف فرم اين و تكميل تحصيلاز  انصراف در موقع ،دبيري هايرشته دانشجويان دارند از جمله خاص تعهد كه دانشجوياني -1
 دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود و مركز امور دانشجويي وزارت بهداشت به رايگان آموزش بدهي پرداخت هنگاماين فرم را يك نسخه از ، الذكرفوق

 مراجعه ربطذيهاي وزارتخانه داخل انشجوياند امور كل اداره به است الزم فرم اين سوم قسمت تكميل براياخراجي  -انصرافي دانشجويان كليه -2 نمايند. تحويل
 الزم فرم اين سوم قسمت تكميل براي وپرورشآموزش وزارت به وابستهسابق)  معلمتربيت مراكزاخراجي دانشگاه فرهنگيان ( -انصرافي دانشجويان كليه -3 نمايند.
  نخواهد شد. مسترد عنوان يچه توسط دانشجو به شدهپرداخت هايزينهه -4 كنند. مراجعهخدمت  محل وپرورشآموزش اداره به است

  :هـــتوج
نام و شركت نمايند ثبت 1399توانند در آزمون سراسري سال ها و مؤسسات آموزش عالي در صورتي ميبر اساس ضوابط دانشجويان دوره روزانه دانشگاه -1

نسبت به انصراف قطعي از  25/12/98نام آزمون باشند و ثانياً حداكثر تا تاريخ كه: اوالً واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت
عنوان ه، در صورت موفقيت و قبولي در آزمون، بهشدتحصيل اقدام نمايند. بديهي است داوطلبان مذكور در صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل تا تاريخ تعيين

 آموزش مؤسسات و هادانشگاه مئدا انصرافي دانشجويان كليه -2باشند. نام و ادامه تحصيل در رشته قبولي جديد خود نميمتخلف محسوب شده و مجاز به ثبت
 توسط مؤسسه ،تاييد آن و تكميل از پس و جدا نموده راهنما دفترچه اين از عيناً را فرم اين است دهند، الزممي انصراف  25/12/98مورخ  تا كه كشور عالي

 -3وزارت علوم، و مركز امور دانشجويان وزارت بهداشت، نزد خود نگهداري نمايسند.  داخل دانشجويان امور كل مورد اداره ربط و برحسبذي عالي آموزش
 از واجد يكي عمومي وظيفهسازمان  مقررات نظر باشند بايد ازمي 1399 سال سراسري در آزمون شركت مند بهعالقه كه انصرافي دانشجوي برادران كليه

 دانشجويان -4 نمايند. هارائ فرم تاييد اين نگامه به مربوط را گواهي و باشند دفترچه اين در مندرج عمومي وظيفه مقررات مربوط به 9 يا و 5، 2، 1 بندهاي
 اساس را بر فوق هاياند نيز بايد قسمتاخذ نموده ) راكارداني و يا عمومي از كارداني (اعم كارداني معادل مدرك كه دانشجوياني همچنين و آموزشي اخراجي
 نشوند يا شوند و پذيرفته جاري سال سراسري از اينكه در آزمون اعم عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه انصرافي دانشجويان -5 نمايند. ارائه و تكميل مقررات

 باشد، مدت نموده استفاده رايگان آموزش از نيمسال يك از كمتر دانشجويي چنانچه -6 ندارند. خود را قبليمحل قبولي  در رشته تحصيل ادامه و بازگشت حق
  شود.قيد مي عالي آموزش توسط مؤسسه فرم اين دوم ستون در و روز برحسب آن

2 فرم شماره
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 فرم پيشنويس تقاضانامه ثبتنام آزمون سراسري سال 1399
  دانشگاهي:  تحصيلي پيشكد سوابق :                                                                                       ديپلمتحصيلي كد سوابق 

  ):و بعد از آن 1391سال  دانشگاهيداراي مدرك پيشمخصوص داوطلبان (                                          ): و بعد از آن 1384مخصوص داوطلبان ديپلمه سال (
  نام پدر: -3               نام: -2                   نام خانوادگي:    -1
             /                                      : سريال شناسنامهسري و  -6                                          شماره شناسنامه:   -        5مرد      زن جنس: -4

    سال ماه روز

          كد بخش محل تولد: -9                          كد ملي: -8               1 3      تاريخ تولد: -7
  

    آموزي مقطع ديپلم:كد دانش -11                            ديپلم:                                  مدرك منطقه يا ناحيه اخذ كد  -10
  13ماه            سال                        روز اخذ مدرك ديپلم: تاريخ -13                                                                كد عنوان ديپلم: -12
  م پايه ده / » براي داوطلبان نظام قديم«دو سال قبل ديپلم / »براي داوطلبان نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي«كد بخش محل اخذ مدرك سال دوم دبيرستان  -14

  »:6-3-3براي داوطلبان نظام آموزشي جديد «
براي داوطلبان «پايه يازده  /»قديم براي داوطلبان نظام«سال قبل ديپلم / »براي داوطلبان نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي«كد بخش محل اخذ مدرك ديپلم  - 15

  »:6-3-3نظام آموزشي جديد 
    صحيح:   معدل كتبي نهايي ديپلم:    اعشار:                -17                        معدل كل ديپلم:    اعشار:              صحيح:  -16
            نظام قديم        ترمي واحدي يا سالي واحدينظام     6-3-3نظام آموزشي التحصيل: آموز يا فارغدانش -18
          يا نظام قديم نظام ترمي واحدي يا سالي واحدي              6-3-3نظام آموزشي انتخاب نوع سواالت آزمون:  -19
  دقت نماييد.تعيين مي شود در انتخاب آن ) 19( بند اساس انتخاب شما در اين بندطلب گرامي با توجه به اينكه سواالت امتحاني بر اود

  دانشگاهي:آموزي مقطع پيشكد دانش -21دانشگاهي:                                             منطقه يا ناحيه اخذ مدرك پيش -20
                         13             سال     ماه                  روز        دانشگاهي:اخذ مدرك پيش تاريخ -23                       دانشگاهي:كد عنوان مدرك پيش -22
بان براي داوطل«پايه دوازده / »براي داوطلبان نظام قديم«ديپلم  / »براي داوطلبان نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي«دانشگاهي كد بخش محل اخذ مدرك دوره پيش -24

                       »:6-3-3نظام آموزشي جديد 
  التحصيلي): دانشگاهي (در صورت فارغمعدل كل مقطع پيش -25
   زرتشتي       مسيحي    يكليم دهند، آن را مشخص نمايند.  چنانچه به سؤاالت معارف غير اسالم پاسخ مي دينيهاي اقليتداوطلبان  -26
  از سهميه پذيرش:داوطلب استفاده  -27

    خانواده شهدا (پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد)  -  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 (اعزامي از سپاه) داوطلب بسيجيرزمنده  -11
                        %25جانبازان كمتر از همسر  -                        16 %25جانبازان كمتر از فرزند  -                                       15 %25جانبازان كمتر از  -14
  فرزند رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  -  19فرزند رزمنده وزارت جهاد كشاورزي  -  18 (اعزامي از سپاه) داوطلب بسيجيفرزند رزمنده  -17
  همسر رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  -  22همسر رزمنده وزارت جهاد كشاورزي  -  21 (اعزامي از سپاه) داوطلب بسيجيهمسر رزمنده  -20

  

  :                                                                                    )27 از بند 22و  21، 20، 19 ،18 ،17، 13 ،12 ،11 هايزينهگ سهميه از استفاده متقاضيان براي(رقمي  12پيگيري  كد -28
  :)27از بند   22و  21، 20، 19، 18، 17، 13 ،12، 11 هايگزينه سهميه متقاضيانفقط براي ( در جبهه به ماه فرد رزمنده نهمدت حضور داوطلبا -29

                        
  

   معلول جسمي و حركتي             شنواكم            ناشنوا              بينا كم           معلوليت:     نابينا  -30  
   نياز به منشي ندارم        ، نياز به منشي دارم االتؤو پاسخگويي به س با توجه به نوع و ميزان معلوليت براي شركت در جلسه آزمون        

  

   هستم.  ـ  ساير كشورها      هند     لبنان     عراق     تركيه      پاكستان   افغانستان: از اتباع خارجي -31
  دست در جلسه آزمون) (مخصوص داوطلبان متقاضي صندلي چپ  هستم دست چپ     وضعيت: -32
  كدام هيچ     دانشجوي اخراجي     روزانه دانشجوي دوره غير        دانشجوي دوره روزانه        دانشجوي انصرافي  :در آموزش عالي تحصيلاشتغال به وضعيت  -33
           التحصيل مقطع كارشناسي ارشد و باالتر فارغ   التحصيل مقطع كارشناسي فارغ   التحصيل مقطع كارداني فارغ  التحصيلي در آموزش عالي:وضعيت فارغ -34
    صحيح:             اعشار:   التحصيلي): معدل كل دوره كارداني (در صورت فارغ -35
                  كد محل اشتغال كاركنان رسمي و پيماني:                      -36
   ي خارجيهانازب                 هنر                علوم انساني               علوم تجربي              علوم رياضي و فني         گروه آزمايشي: -37
   ايتاليايي          روسي             فرانسه           آلماني        انگليسي زبان خارجي كه امتحان خواهم داد: -38
   :هستمنيز ي خارجي هاناگروه آزمايشي زب مند به شركت درهعالق -                        40: هستمنيز گروه آزمايشي هنر  مند به شركت درهعالق -39
    :هستم غيرانتفاعيغيردولتي ـ مؤسسات آموزش عالي و  پيام نوردانشگاه تحصيلي هايرشته مند به شركت در گزينشِهعالق -41
  : هستمهاي تحصيلي دانشگاه امام صادق(ع) مند به شركت در گزينشِ رشتههعالق -  43: هستم(وابسته به وزارت اطالعات) و امنيت ملي اطالعات گاه هاي تحصيلي دانشمند به شركت در گزينشِ رشتههعالق -42

الزم است  متقاضياننبوده و  نام قطعيمنزله ثبت، بهامام صادق(ع) هاي تحصيلي دانشگاهگزينش رشتهمندي به شركت در هاعالم عالقداوطلبان توجه نمايند  * تذكر مهم:
  نمايند. نام اقدامنسبت به تكميل كاربرگ ثبتپس از اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه، اينترنتي دانشگاه مزبور مراجعه و  به پايگاه، نامبراي تكميل مراحل ثبت

  كد استان و كد بخش محل اقامت براي تعيين حوزه امتحاني:    استان:                                                    بخش: -44
  منطقه شهرداري محل سكونت:  -47                                             رقمي):                   10پستي ( كد -46وظيفه:                        كد وضعيت نظام -45
  تلفن همراه:شماره  -49                              :                                                 ثابت شماره تلفن -48
  :ادامه آدرس كامل پستي شامل: (... خيابان، كوچه، پالك)                   استان:                            شهر:         -50

  

  :   )E-mailپست الكترونيكي ( آدرس -51
  

   :مبود نام نموده(سال گذشته) ثبت 1398سال در آزمون سراسري  -52
  

                                                                         @

رقمي اتباع خارجي 13محل درج كد پيگيري 

12345
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