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 هاي مهمتوصیه
دقت و توجه كافي بهه  و تمامي اطالعات الزم ديگر ارسال عكس  ،اينام خانوادگي و نام، مشخصات شناسنامهسريال شناسنامه، داوطلبان الزم است در درج كد ملي،  -1

 صورت اعالم و ارسال هرگونه اطالعات اشتباه، با داوطلب به عنوان متخلف برخورد خواهد شد.  عمل آورند، بديهي است در
 هاي واصله در اين خصوص ترتيب اثر داده نخواهد شد.به درخواست ،نامثبتپايان مهلت پس از د چون ندقت نمايامتحاني  در انتخاب كدرشته اناوطلبد -2
 پهیير  اختصاصهي  نهام و شهركت در   ، مجاز به ثبتتحصيلي خوددر صورت انصراف قطعي از رشته هاي تحصيالت تكميلي در دوره يان شاغل به تحصيل دانشجو -3

 .  دانشگاه تبريز مي باشند  )جلفا(ارس بين المللي پرديسكارشناسي ارشد 
دانشجويان در حال تحصيل در مقاطع دكتري  ،11/11/1331هاي تحصيالت تكميلي مورخ بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پیير  دانشجو در دوره -4

در صورت داشتن ساير شرايط و ضهوابط منهدرج در ايهن دفترچهه راهنمها       1331نام و شركت در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال در صورت تمايل به ثبت
بديهي است در صورتي كه دانشجويان  نصراف قطعي حاصل نمايند.، از تحصيل ا1331نام آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال بايست تا پايان مهلت مقرر ثبتمي

شركت نمهوده و   بين المللي ارس پرديسكارشناسي ارشد ناپيوسته  داخلي و قبل از آن( بدون انصراف از تحصيل در آزمون 39هاي سال شاغل به تحصيل )ورودي
بهراي دانشهجويان   در رديف پیيرفته شدگان نهايي قرار گيرند، قبولي آنها باطل شده و هيچ اقدام ديگري ميسر نخواهد بود. الزم به توضيح است مهلت انصراف 

 باشد.نام ميشاغل به تحصيل، تا پايان تاريخ ثبت
 نماينهد.  مراجعهه دفترچه به توضيحات  ،براي درج ميانگين واحدهاي گیراندهمقطع كارشناسي  سال آخردانشجويان و  كل اكتسابي معدلبراي درج  التحصيالنفارغ -1

 ممانعت بعمل خواهد آمد.و ادامه تحصيل نام از ثبت ،نامهاي اعالم شده در تقاضانامه ثبتداوطلبان توجه داشته باشند در صورت مغايرت معدل واقعي و معدل
 باشد، لیا دقت و توجه كافي در اين خصوص به عمل آيد.ييد صحت اطالعات ارسالي به عهده شخص داوطلب ميأاينترنتي تنام در پايان ثبت -6
 نامي را به دقت بررسي نمايند.براي جلوگيري از مشكالت بعدي حتماً اطالعات درج شده در تقاضانامه ثبت -9
نزد خهود نگههداري   پس از مطالعه مندرجات آن، آنرا يك نسخه پرينت از تقاضانامه تهيه و و كد داوطلبي ي گيرره كدداوطلبان پس از تكميل تقاضانامه و دريافت  -1

 نمايند.
ي )حهداقل بهه مهدت    ياعالم نتهاي  نهها  خود را تا رقمي(  1)يك عدد  گيريره كدو رقمي(  1)يك عدد شماره پرونده ، داوطلبان الزم است اطالعات كارت اعتباري -3

 خود نگهداري نمايند.يكسال( نزد 
 نزد سايرين افشا نكند. ،دريافتي از سايت راگيري ره كد و نام را شخصاً انجام دهد و شماره پروندهشود داوطلب فرايند ثبتتوصيه مي -11
  141-33332441دانشگاه تبريز:  )جلفا(ارس  بين المللي شماره تلفن پرديس -11   3
 (1166616491نام آزمون دكتري، صندوق پستي )واحد ثبتهاي دانشگاه تبريز  دفتر پرديس-ساختمان آموز  كل -انشگاه تبريزد -بهمن 23خيابان آدرس : تبريز،  -12     
 www.arasp.tabrizu.ac.ir  دانشگاه تبريز: )جلفا(ارسبين المللي پرديس  وب سايت اينترنتي -13.    
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 یتعالباسمه

 :دمهــمق
به مراكز آموزشي تحصيالت تكميلي، فرراهم نمرودن    يابيراه براي سالم رقابت آوردن فراهمكشور،  يازموردنمتعهد  و متخصص انساني نيروي مينأت منظوربه   

 گردد.مي اعالم ذيل شرح به 0398 ناپيوسته سال ارشد كارشناسي ورودي آزمونو ضوابط شرايط  ،كنندگانشركت برايو يكسان  شرايط مناسب

  :تعاريف
  :زير است شرح به دفترچه در اين بكار رفته از اصطالحات بعضي مفاهيم 

 معنی و مفهوم اصطالح

 گروه:  الف  (
و دامپزشكي كشاورزي  ،مهندسي و فني پايه، علوم انساني، علوم هايگروه به هاآن تجانس به توجه با عاليآموزش  تحصيلي مختلف هايرشته
 .شودمي تقسيم

 :تحصیلی مقاطع ب(
 از: اندعبارت كه است تحصيل در پايان اعطايي مدرك و نوع تحصيل مدت نشانگر طول تحصيلي اطعرمق
 يا دكتراي عمومي(. ايحرفه ياو يا دكتر يسانسلفوقارشد ) كارشناسي. 6     ()ليسانس كارشناسي. 0 

 :یبانتخا رشتهمجموعه  ج(
مجموعه رشرته   يکتواند عالي، مي آموزش مؤسسات ها ودانشگاه تحصيلي هاييا رشته رشته خود به منديعالقه ميزان اساس بر هر داوطلب
 د.نمايو شركت  نامثبت  انتخابي

 گرايش را به ترتيب اولويت انتخاب نمايد –چهار رشته  توانديم، از مجموعه رشته انتخابي خود يمندعالقهميزان  بر اساسهر داوطلب  د( رشته گرایش: 

 آخر: سال دانشجوي (هـ
ييرد  أت مرورد  عالي آموزش ها و مؤسساتاز دانشگاه كارشناسي در مقطع طورقطعبه 30/16/0398تاريخ  حداكثر تا شود كهمي اطالق كسي به

 شود. التحصيلفارغ پزشكي و آموزش ، درمانبهداشت و يا وزارت فناوري و ، تحقيقاتعلوم يا وزارت فرهنگي انقالب عالي شوراي

 :معدل (و

و يا ميانگين نمرات واحردهاي   هاي مختلف كارشناسيالتحصيالن دورهعبارت است از معدل مندرج در گواهينامه موقت يا مدرك رسمي فارغ
التحصيل خواهند فارغ 30/6/0398براي دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي كه حداكثر تا تاريخ  30/16/0398درسي گذرانده شده تا تاريخ 

  شد.

شوند، دانشجوي سال آخر محسروب  التحصيل ميدر دوره كارشناسي فارغ 30/16/0398آن دسته از داوطلباني كه حداكثر تا تاريخ  -1تبصره 
نرام  را در فرم تقاضرانامه ثبرت   30/6/0398بايست ميانگين نمرات واحدهاي گذرانده شده خود تا تاريخ نام ميشده و در هنگام ثبت

 وارد نمايند.
 16 دربنرد باشند، الزم اسرت عرالوه برر درج معردل دوره كارشناسري      التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته ميداوطلباني كه فارغ -2 تبصره

نام درج نمايند، دانشرجويان سرال آخرر دوره    ( تقاضانامه ثبت06تقاضانامه، معدل دوره كارداني خود را نيز در رديف مربوط در )بند 
التحصيل خواهند شد الزم است عرالوه برر درج معردل دوره كرارداني،     فارغ 30/16/0398تا تاريخ  كارشناسي ناپيوسته كه حداكثر

 ( تقاضانامه درج نمايند..63خود را در رديف مربوط )بند  30/6/8039ميانگين نمرات واحدهاي درسي گذرانده شده تا تاريخ 
عالي محل قبولي ارائره دهرد و الزم اسرت     داوطلب بايد در زمان قبولي، معدل خود را با مدرك معتبر به مؤسسه آموزش مهم:خیلی ذكر ت* 

بدیهی است در صورت مغـایرت  به محل قبولي وجود نداشته باشد.  شدهارائهبه اين سازمان با معدل مدرك  شدهاعالممغايرتي بين معدل 
هر مرحله از تحصیل كه باشد لغو و به درخواست وي ترتیب اثر داده نخواهد شـد و حـه هرگونـه     در شدهیرفتهپذمعدل، قبولی فرد 

 64و  63گردد داوطلبران قبرل از درج معردل نسربت بره مطالعره دقيرق بنردهاي         لذا تأكيد مي اعتراضی از داوطلب سلب خواهد شد.
 دستورالعمل نحوه تكميل تقاضانامه اقدام نمايند.

 شود.نام، از طريق سايت به هر داوطلب داده ميكه پس از پايان مراحل ثبت هسترقمي  8شماره پرونده يک عدد  پرونده:شماره  (ز

 شود.نام، از طريق سايت به هر داوطلب داده ميكه پس از پايان مراحل ثبت هسترقمي  8شامل يک كد  يريگره كد :یريگرهكد  (ر

 :داوطلبان و اختصاصي رايط عموميش
 .باشند نداشته منعي عمومي وظيفه مقررات ازلحاظو  بوده ذيل شرح به و اختصاصي شرايط عمومي داراي است الزم داوطلبان 

 :شرايط عمومي
 دادن )انجرام  اسرالم  عملري  احكرام نسبت بره   بودنن ملتزمعدم احراز  (ب .مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از اديان يا يكي اسالم اعتقاد به ف(ال

 نقر   تجراهر بره  آنكه م شرطبه، هستند شرط مستثني از اين اساسي در قانون ( مندرجرسمي )اديان ديني هاياقليت :بصرهت (.از محرمات و پرهيز كردن واجبات
، بايرد  داشرته  اسرالمي  جمهوري با نظام ه عنادسابق داوطلب كهيدرصورت :تبصره .ايران اسالمي جمهوري نظامبه احراز عناد نسبت عدم ج( ي نباشند.اسالم احكام

 خرال   اعمرال  ارتكراب  اشتهار به عدم و( .احراز فساد اخالقي عدم( ه .هاآن و اعقاب و فراماسونري در ساواك عضويت سابقه نداشتن د( .تغيير نظر او احراز شود
 .اشتغال يا زمان تحصيل در طول و تحصيلي شغلي شئون

 :شرايط اختصاصي
 مردرك  كره  كارشناسري  آخر مقطع در سال تحصيل به ( يا اشتغالايحرفه يايا دكتر يسانسلفوق) ارشد ( يا كارشناسي)ليسانس يمدرك كارشناس داشتن ف(ال

 .باشد پزشكي و آموزش ، درمانبهداشت يا وزارت و فناوري و ، تحقيقاتعلوم يا وزارت فرهنگي انقالب عالي شوراي ييدأت مورد مذكور
، دانشجويان در حرال تحصريل در   08/01/0395هاي تحصيالت تكميلي مورخ بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره :1 تبصره

ارس  المللري ينبر  پررديس  كارشناسي ارشد ناپيوسته داخلي نام و شركت در آزمون ي ارشد ناپيوسته ، در صورت تمايل به ثبتمقاطع دكتري و كارشناس
نرام آزمرون   بايسرت ترا پايران مهلرت مقررر ثبرت      در صورت داشتن ساير شرايط و ضوابط مندرج در اين دفترچه راهنما مي0398دانشگاه تبريز در سال 

هراي سرال   دانشجويان شاغل به تحصيل )ورودي كهيدرصورتبديهي است  ، از تحصيل انصرا  قطعي حاصل نمايند.0398كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 
نهايي قرار گيرند، قبرولي   شدگانيرفتهپذشركت نموده و در رديف  99از تحصيل در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال  و قبل از آن( بدون انصرا  96
 .هستنام و هيچ اقدام ديگري ميسر نخواهد بود. الزم به توضيح است مهلت انصرا  براي دانشجويان شاغل به تحصيل، تا پايان تاريخ ثبت شدهباطل هاآن

« هراي ورودي مقراطع براالتر   نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمرون آيين»بايست حائز شرايط دارندگان مدارك تحصيلي معادل مي: 2تبصره 
توسرط معاونرت    68/5/96مرورخ   77633/6شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه طي بخشنامه شرماره   845مصوبه جلسه 
آموزش عالي ابالغ گرديده، باشند. بديهي است آن عده از دارندگان مدارك معادل كه قبل از تراريخ   مؤسساتها و زارت متبوع به كليه دانشگاهآموزشي و

هراي معرادل   هراي معرادل( در دوره  شوراي عالي انقالب فرهنگي )مبنري برر ممنوعيرت برگرزاري دوره     3/9/0377مورخ  436ابالغ مصوبه جلسه شماره 
 گيرند.، در شمول اين مصوبه قرار مياندشدهرفتهيپذ

هراي  شوراي عالي انقالب فرهنگي، كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كره طري سرال    66/8/0394مورخ  770مصوبه جلسه  بر اساس: 3تبصره 
براي ادامه تحصيل در مقراطع رسرمي    68/5/0394مورخ  77633/6، حسب مورد از تسهيالت مصوبه شماره انديافتهراههاي مذكور به دوره 0380تا  0377

  شوند.باالتر برخوردار مي
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 بره  كره  معتبر خارجي عالي آموزش و مؤسسات هادانشگاه التحصيالنفارغ بهآموزش عالي  ريزيبرنامه شوراي 7/00/0375 مورخ 334 جلسه مصوبه بر اساس (ب
 در ايرن  شرود كره  مي داده ، اجازهاست گرفتهتعلق معادل عنوان آنان شده ارزشيابي التحصيليفارغ مدرك ( بهدرسي ياو محتو )اعتبار دانشگاه كيفيت دليل
آزاد  سهميه و دري امتحان رشته در حدنصاب گزينش آزاد درصد نمره 81 حداقل چنانچهدر صورت پذيرفته شدن،  است نمايند. بديهي شركت و نامثبت آزمون
 بود.د نخواهو مجاز به ادامه تحصيل  حذ  آنان تحصيلي از مدرك معادل نمايند، عنوان ديگر( را كسب سهميه و هر نوع بورسيه هايمحل كد رشته از )غير

 هاي علميه يا مركرز حوزه مديريتمركز توسط  صادرشده تحصيلي مورد مدارك در فرهنگي انقالب عالي شوراي 3/00/0374 مورخ 368 جلسه مصوبه اساس بر (ج
يرا ترا    و اندگذرانده را 6 سطح ورهد مراكز فوق، توسط صادرشده مدرك اساس ه برك علميه هايحوزه و طالب فضال ،و يا اصفهان خراسان علميه حوزهمديريت 
و در  نماينرد  شركت آن در آزمون و نامثبتگروه علوم انساني  امتحاني هايكدرشته از يک هر در توانندمي منحصراً ،شوندمي التحصيلفارغ 30/6/0399تاريخ 

 بايد تصوير مدرك از داوطلبان دسته اين است بديهينياز به تشخيص گروه آموزشي ادامه تحصيل دهند. شدن مشروط به گذراندن دروس پيشصورت پذيرفته
داشرته   اختيرار  در اسرت  صادر گرديرده  خراسان و يا اصفهان علميه حوزههاي علميه يا مركز مديريت حوزه مديريتمركز توسط  كه را خود از تحصيل تفراغ

 باشند.
عرالي   مؤسسات آموزشها و دانشگاه، دانشگاه پيام نور، هامجازي و پرديس خودگردان دانشگاهشبانه،  هايهاي تحصيلي دورهشدگان نهايي رشتهيرفتهپذ تبصره:

يا  نام در رشته قبولي وصورت عدم ثبت در 0398سال  كارشناسي ارشد ناپيوستههاي دورهآزمون ورودي  در و دانشگاه آزاد اسالمي غيردولتي غيرانتفاعي و
هراي  دورهآزمرون ورودي   تواننرد در ضروابط مري   شرايط و رعايت ساير با 0398نام آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال قطعي تا پايان مهلت ثبتانصرا  

 نام و شركت نمايند.ثبت 0398 سال كارشناسي ارشد ناپيوسته
معردل آنران    كهيدرصورتاند، التحصيل شدهفارغ به بعد 30/6/0386از تاريخ كه  يا ناپيوستهپيوسته كارشناسي  ن مقطعآموختگادانش و سال آخردانشجويان  ( ه

 .را ندارند آزمون اين در شركت و نامثبت حق ،باشد  11/06از  كمتر
 .نمايدنمي ءاعطا تحصيلي ارشد بورس كارشناسي مقطع از دانشجويان يکيچه به فناوري و ، تحقيقاتعلوم وزارت (ز

 :عمومي وظيفه مقررات
از شررايط   يكري نرام(،  به هنگام پذيرش در دانشگاه )قبرولي قطعري و ثبرت    است مرد الزم ، داوطلبانتظامي نيروي عمومي وظيفه سازمان رسمي اعالم اساس بر

نام اينترنتي درج نمايند؛ فرم تقاضانامه ثبت 05دربندگانه ذيل را  00و يكي از كدهاي اشند، دارا بوضعيت مشموليت و مقررات وظيفه عمومي  ازلحاظزير را مشروحه 
 مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود. صورت ينادر غير 

 .هوشمند خدمت پايان كارتدارا بودن  (11كد 

  .، ايثارگران و موارد خاص(پزشكي، كفالت) هوشمند دائم معافيت كارتدارا بودن  (12كد 

نام آنان در دانشگاه قبل از بدون غيبت، كه زمان پذيرش و ثبت خدمتبهآمادهالتحصيل كارشناسي )در سنوات مجاز تحصيلي(، داراي برگ مشموالن فارغ (13كد 
 تاريخ اعزام به خدمت )مندرج در برگ اعزام( باشد.

باشد، در صورت عدم تمديد موعد اعرزام، الزم اسرت در تراريخ    افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولي يا پذيرش در دانشگاه مي تبصره:
حصيل از مقرر )مندرج در برگ اعزام( به خدمت اعزام شوند. اين افراد در صورت قبولي در دانشگاه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط، جهت ادامه ت

 غايب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود. صورت يناخدمت ترخيص خواهند شد. در غير 

قرانون وظيفره عمرومي(     33مراده   6و  0در سرنوات مجراز تحصريلي )برابرر تبصرره       30/16/0398اريخ آخر مقطع كارشناسي كه تا تر  سال دانشجويان (14كد 
 شوند.التحصيل ميفارغ

ترا زمران پرذيرش در مقطرع      هاآنالتحصيل شده و از تاريخ فراغت از تحصيل مقطع كارشناسي كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي فارغ التحصيالنفارغ (15كد 
 كارشناسي ارشد، بيش از يک سال سپري نشده و وارد غيبت نشده باشند. 

 ائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت باالترين مقام اجرايي سازمان مربوط براي ادامه تحصيل.ها با ارها و يا وزارتخانهكاركنان متعهد خدمت در سازمان (16كد 

 كاركنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط براي ادامه تحصيل. (17كد 

هاي علميه يا مركز مديريت حروزه علميره   حوزه مديريت طالب علوم ديني دارنده مدرك كارشناسي و داراي معافيت تحصيلي حوزه. * به شرطي كه مركز (18كد 
 تحصيلي معافيت كند، با همان نيز تحصيل در دانشگاه آن موازاتبه، در حوزه تحصيل به اشتغال ضمن قادر است طلبه خراسان و يا اصفهان تأييد نمايند كه

كنرد، ادامره    اعالميافته را لغو يا خاتمه  ايطلبه تحصيلي معافيت علميه حوزه هر موقع است . بديهياست بالمانع در دانشگاه وي تحصيل به، اشتغال حوزه
نرام در هرر تررم    دانشجويان برراي ثبرت   گونهيناتحصيلي دانشگاهي است. تحصيل وي در دانشگاه منوط به اجازه سازمان وظيفه عمومي و صدور معافيت 

 نامه حوزه علميه مربوط را ارائه نمايند. تحصيلي بايد موافقت

 مشموالن داراي برگه معافيت موقت هولوگرام دار بدون غيبت )پزشكي، كفالت و يا ...( در مدت اعتبار آن.  (19كد 

 داشتن ساير شرايط استفاده از معافيت تحصيلي. شرطبهالتحصيل مقطع كارشناسي بدون غيبت اوليه و كاركنان وظيفه )سربازان حين خدمت( فارغ (11كد 

و در زمران   باشند. ليكن بايد پرس از قبرولي  رسد، مجاز به شركت در آزمون مياتمام ميبه  30/16/0398اي كه خدمت آنان تا تاريخ كاركنان وظيفه تبصره:
 خود را ارائه نمايند.هوشمند نام در دانشگاه، گواهي و يا كارت پايان خدمت ثبت

قانون وظيفه عمومي(، انصرا  از تحصيل داده  33ماده  0در سقف مجاز سنوات تحصيلي اوليه )موضوع تبصره  كهيدرصورتها دانشجويان انصرافي دانشگاه (11كد 
سپري نشده باشد. مضافاً مشروط به  سال يکو همچنين از تاريخ انصرا  آنان در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد، بيش از 

 انصرا ، استفاده نكرده باشند.   باريکبه بعد از امتياز  66/8/0391اينكه از تاريخ 

 اينكه تغيير سن نداده باشند. شرطبهو قبل آن،  0356متولدين سال  (12كد

 تذكرات مهم:* 
هرا  نگرديده و دانشگاهباشند و در صورت شركت در آزمون و قبولي در دانشگاه معافيت تحصيلي براي آنان صادر مشموالن غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي -0

 باشند.نام از آنان نميمجاز به ثبت
 .باشندمجاز به ادامه تحصيل نميها تا پايان خدمت دوره ضرورت و يا اخذ معافيت دائم، دانشجويان اخراجي دانشگاه -6
 باشند.نمي مقطعمجدد در اين  تحصيلمجاز به  ،مشمول كارشناسي ارشد التحصيالن دورهفارغ -3

 .هستدر مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر سه سال  تحصيلسنوات  -4
 
 



 كلیات و شرایط و ضوابط                          1398دانشگاه تبریز سال  )جلفا(ارس بین المللی كارشناسی ارشد ناپیوسته پردیس پذیرش اختصاصینام و دفترچه راهنماي ثبت

   
 

 5صفحه 

بايست جهت اخذ معافيت تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته، با برگ درخواست معافيت تحصريلي مقطرع   ها ميدر دانشگاه يرشموردپذدانشجويان  -5
مجاز به ادامه تحصيل نبروده و از ادامره تحصريل آنران      صورت يناشهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه نمايند؛ در غير  01فوق به يكي از دفاتر پليس+

 آيد.مي ملبه عجلوگيري 

  ها و تسهيالت:سهميه
 سهمیه رزمندگان و ایثارگران:  -1
 .شوند سهميه اين متقاضي ،است آمده ذيل «ب» و «الف» يدربندها كه شرايط خود بر اساس توانندمي و ايثارگران رزمندگان سهميه متقاضي از داوطلبان يک هر

 سهمیه رزمندگان:الف( 

 داوطلرب  هرادگران ج و رزمندگان ورود براي تسهيالت ايجاد قانون اجرايي نامهآيين در مذكور ماده چهارگانه هايتبصره و 0 ماده بر اساس كه رزمندگاني الف( -1
 عمليراتي  در منراطق  داوطلبانره  متناوبيا  متوالي ( ماه6) شش حداقل 30/6/0367 لغايت 30/6/0359 تاريخ از عالي آموزش مؤسسات و هابه دانشگاه بسيجي
يا وزارت جهاد كشاورزي( نسربت  نواحي مقاومت بسيج سراسر كشور ) ربطيذضمن مراجعه به ارگان  است ، الزماندحضورداشته باطل عليه نبرد حق هايجبهه

 نام توسط سازمان بسيج مستضعفين يرا وزارت جهراد  آنان بعد از زمان ثبتبه تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام نمايند تا آمار و اطالعات 
 .گردندميگزينش  زمندگانسهميه ردر  ربطيذهاي بديهي است در صورت تأييد نهايي توسط ارگان كشاورزي مورد تائيد نهائي قرار گيرد.

شرركت در  و درج سهميه آزاد بر روي كارت  سهميه ديتائ بسيج مستضعفين( در صورت عدمرزمندگان )سازمان از سهميه استفاده  متقاضيداوطلبان  :1 تبصره
 نمايند.تشكيل پرونده مراجعه  محلهاي شهرستانتابعه  واحدهاي ، بهآزمون

نام . لذا داوطلبان ضرورت دارد براي ثبتهستمتفاوت  هرسالو يا نيروهاي مسلح براي هر آزمون در  سازمان بسيج مستضعفينرقمي  06گيري پي كد: 2 تبصره
 رقمي مخصوص همان آزمون اقدام كنند. 06گيري پي در هر آزمون با مراجعه به واحد مربوط نسبت به دريافت كد

 .شودمي تعيين دفاع عالي شوراي مصوبات بر اساس عملياتي مناطق :3 تبصره

هرا و  هرا، سرازمان  وزارتخانره  كاركنان خدمتي هايموريتأو م تعهدات و همچنين وظيفه و پاسداران سربازانموظفي  در جبهه حضور يا خدمت مدت :4 تبصره
 شود. نمي تلقي ، حضور داوطلبانهعالي آموزش ها و مؤسساتدانشگاه دانشجويان ماهه 6 و نيز طرح جبهه در نظامي هايارگان

 شوند.هاي مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه رزمندگان نمينيروهاي فعال بسيجي و بسيجيان عادي پايگاه: 5تبصره 

 30/6/0367ترا   30/6/0359كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران عالوه بر ميزان موظفي، كه از تاريخ  كاركناناز  آن دسته (الف -2
مسلح ، با تأييد باالترين مقام هريک از نيروهاي اندحضورداشتهداوطلبانه در خطوط مقدم  صورتبهماه ناپيوسته شركت در عمليات  9ماه پيوسته و يا  6حداقل 

، وزارت دفراع و پشرتيباني نيروهراي مسرلح     «آجـا»)ستاد كل نيروهاي مسلح، ستاد كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي، ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايرران  

هراي تابعره   ابتدا به سازمان انندتويمتوانند از مزاياي اين قانون استفاده نمايند. اين قبيل افراد مي«( ناجـا»، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران «ودجـا»
رقمي دريافت نمايند تا آمرار و اطالعرات آنران بعرد از زمران       06گيري پيمراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون مربوط را تكميل و كد 

بيل داوطلبان الزم است بنرد مربروط بره سرهميه خرود را در      نام توسط ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مورد تأييد نهايي قرار گيرد. اين قثبت
نام توسط ستاد كرل  تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت رقمي در محل مربوط اقدام نمايند 06 گيريپي و نسبت به درج كد يگذارعالمتنامي تقاضانامه ثبت

 .گردنددر سهميه رزمندگان گزينش مي ربطيذي توسط ارگان نيروهاي مسلح مورد تأييد نهايي قرار گيرد و در صورت تأييد نهاي

مراجعره   www.aja.ir رقمي بره نشراني اينترنتري:    06گيري پي الزم است براي دريافت كد« آجـا»داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان  :1 تبصره
 نمايند.

 آمروزش  ها و مؤسساتدانشگاه به بسيجي داوطلب جهادگران و رزمندگان ورود براي ايجاد تسهيالت قانون اجرايي نامهآيين 01 ماده 6 تبصره اساسبر  :2 تبصره
 از سررال  كره  ، داوطلبانررياسالمي شوراي محترم مجلس 00/9/0370 مصوب مذكور قانون اصالح قانون و وزيران محترم تأهي 08/6/0368 مصوب عالي
 هايدر جبهه حضور داوطلبانه ماه 06 مدت حداقرل داراي كهيدرصورت، اندشدهرفتهيپذ ورودي هايدر آزمون رزمندگان با سهميه نوبت بعد يک به 0368

از  اسرتفاده  حرق  صرورت  نمايند. در غير ايرن  شركت رزمندگان با سهميه آزمون توانند در اينميبا توجه به تذكر مهم فوق باشند،  باطل عليه نبرد حق
 .را نخواهند داشت آزموناين در  رزمندگان سهميه

، انرد شرده رفتره يپذ ناپيوسرته  كارشناسري  در دوره هرم  برار کير و  كارداني در دوره بارکي رزمندگان از سهميه با استفاده كه از داوطلباني دسته آن: 3 تبصره
 شرركت  رزمنردگان  با سرهميه  آزمون توانند در اينباشند، مي باطل عليه حق نبرد هايجبهه در داوطلبانه حضور ماه 08 مدت حداقل داراي كهيدرصورت
 نمايند. 

انرد  كرده شركتگذشته  سنواتارشد ناپيوسته  كارشناسي هايدوره ورودي هايرزمندگان در آزمون واجد شرايط كه با استفاده از سهميه داوطلبان م:تذكر مه* 
 . در اين آزمون طبق توضيحات فوق عمل نمايندرزمندگان  از سهميه استفاده الزم است براي

همسر و »، «آنان فرزندانهمسر و  و آزادگان» ،«و همسر و فرزندان آنان %65جانبازان زير »، «و باالتر و همسر و فرزندان آنان %65جانبازان » ب( سهمیه ایثارگران:
سرتي  باي ايثارگران از سهميه استفاده براي« و مفقوداالثر شهدا و فرزندان همسر» همچنين و« فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه

 .نامي اقدام نمايندر تقاضانامه ثبتنسبت به تكميل بند مربوط د
توسط مجلس شوراي  14/12/1395در تاریخ (« 1396-1411ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ) سالهپنجقانون برنامه »با توجه به تصویب 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از » 47و اصالحیه بعدي آن در ماده « به ایثارگران یرسانخدماتقانون جامع » 71این قانون عالوه بر ماده  91اسالمی، ماده 
 گیرد. این قوانین صورت می بر اساسدر این آزمون اجرا و گزینش داوطلبان (« 2مقررات مالی دولت )

 قوانین فوق: بر اساس
و  %65جانبرازان  » ،«آنان فرزندانهمسر و  و آزادگان» ،«و مفقوداالثر شهدا فرزندان و همسر»محل به  كد رشته( ظرفيت هر %65درصد ) وپنجستيب -0

 ظرفیت( %25)سهمیه ایثارگران  اختصاص دارد.« باالتر و همسر و فرزندان آنان

همسر و فرزندان رزمندگان برا حرداقل شرش مراه     »و « و همسر و فرزندان آنان %65جانبازان زير »محل نيز به  كد رشته( ظرفيت هر %5پنج درصد ) -6
 ظرفیت( %5)سهمیه ایثارگران اختصاص دارد. « حضور داوطلبانه در جبهه

درصدي  65سهميه  كهيدرصورتششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران،  سالهپنجقانون برنامه  91طبق تبصره بند الف ماده  تذكر:
درصدي ايثارگران كه شرايط و حدنصاب الزم را داشته  5ايثارگران توسط داوطلبان مشمول سهميه فوق تكميل نشود، خالي مانده آن، ابتدا به مشمولين سهميه 

 يابد.ين ظرفيت خالي ماند، باقيمانده آن به داوطلبان سهميه آزاد اختصاص ميا بازهمو اگر  افتهيصيتخصباشند، 

http://www.aja.ir/
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 6صفحه  

 5صفحه 
 

 * تذكرات مهم:
در گهزينش آزاد در ههر    شدهيرفتهپینمره آخرين فرد  %91درصدي(  1درصدي و يا  21قوانين میكور حدنصاب نمره ايثارگران )اعم از ايثارگران مشمول ظرفيت  بر اساس -1

 .هستمحل  كد رشتهدر گزينش آزاد در هر  شدهيرفتهپینمره آخرين فرد  %11محل و حدنصاب نمره رزمندگان  كد رشته
 وجود داشته باشد. هاآنبراي ( 1/1)بيش از يابد، كه امكان گرد كردن رياضي هاي فوق تخصيص ميهايي به سهميهمحل كد رشتهظرفيت در  -2
 خواهد شد. يرساناطالعصالح، ضوابط و مقررات اعمالي ها توسط مراجع ذيقوانين و مقررات موجود بوده و در صورت هرگونه تغيير در اين سهميه بر اساسهاي فوق سهميه -3
با استفاده از سهميه رزمندگان  كه از داوطلباني دسته آن 11/11/1331هاي تحصيالت تكميلي مورخ بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پیير  دانشجو در دوره -4

هاي بعهد در  هاي سالباشند، حق استفاده مجدد از سهميه ايثارگران و رزمندگان در آزمون شدهيرفتهپیدر دوره روزانه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته  باريكو ايثارگران 
 همان مقطع را نخواهند داشت.

، آن دسته از داوطلبان سنوات قبهل كهه بها اسهتفاده از     11/11/1331هاي تحصيالت تكميلي مورخ و پیير  دانشجو در دوره بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش -1
، مؤسسهات  نهور  يهام پها و مؤسسات آموز  عالي، دانشگاه حضوري دانشگاههاي شبانه و نيمههاي تحصيلي دورهشدگان رشتههاي شاهد و ايثارگر در رديف پیيرفتهسهميه
ديگهر، مجهاز بهه اسهتفاده      باريك، در صورت انصراف از رشته قبولي خود فقط اندقرارگرفتههاي مجازي و پرديس خودگردان موز  عالي غيردولتي و غيرانتفاعي و يا دورهآ

 هاي بعد در همان مقطع خواهند بود.هاي سالهاي مربوط در آزمونمجدد از سهميه
زمندگان نسبت به دريافت داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، الزم است پس از تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه ر -6

 درج نمايند. شدهفتهگرنام در محلي كه در تقاضانامه اينترنتي در نظر رقمي از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت 12كد پيگيري 
  مستضعفين، الزم است داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان )شخص رزمنده داوطلب بسيجي( و ايثارگران )همسر و فرزند رزمنده داوطلب بسيجي( سازمان بسي -9

رقمي و درج آن در فرم تقاضانامه اينترنتي آزمون اقهدام نماينهد.    12 ضمن مراجعه به محل نگهداري پرونده جبهه )نواحي مقاومت بسي  سراسر كشور( و دريافت كد پيگيري
نهامي  اعمهال در اطالعهات ثبهت   هاي استاني با سازمان بسي  مستضعفين ارسال و پس از تجميع اطالعات، براي نام از طريق سپاهبديهي است آمار و اطالعات پس از اتمام ثبت

 رقمي جداً خودداري شود. 12ل خواهد شد. لیا از مراجعه مستقيم به سازمان بسي  مستضعفين براي اخی كد پيگيري به سازمان سنجش آموز  كشور ارسا متقاضيان
فقهوداالثر  و م شههدا  و فرزندان همسر همچنين و آنان فرزندانهمسر و  و آزادگان و همسر و فرزندان آنان، %21و باالتر و همسر و فرزندان آنان، جانبازان زير  %21جانبازان  -1

 گردند.و در صورت تأييد ارگان مربوط، در اين آزمون در سهميه ايثارگران گزينش مي رقمي ندارند 12 يگيريكد پدريافت نيازي به 
 

 :نامثبتمراحل 
 :نامبتث -1

روز از  8039سرال   دانشگاه تبريز در )جلفا(ارس الملليينب پرديس هاي كارشناسي ارشد ناپيوستهدورهپذيرش اختصاصي دانشجوي نام براي ثبت
 .پذيردپايان مي 05/14/8039 شنبهروز  64تا ساعت آغاز و  10/14/8039 شنبه

 و شركت نمايد. نامثبتدر چهار رشته گرايش از مجموعه رشته انتخابي خود فقط يک مجموعه رشته،  توانديمعالقه حداكثر  بر اساسهر داوطلب  ف(ال
 در ارشرد ناپيوسرته   كارشناسري  هراي دوره ورودي توانند در آزمون( ميتحصيلي مدرك نوع به توجه )بدون ييدأت مورد كارشناسي هايدوره التحصيالنفارغ كليه
مشرخص،  هاي امتحاني كه شرط عنوان مدرك تحصريلي  رشته كد جزبه) و دامپزشكي مهندسي، كشاورزي و ، علوم پايه، فنيانساني علوم گروهامتحاني  هايرشته

 گذرانردن  و وروديآزمون در  قبولي ارشد منوط به كارشناسي دوره در تحصيل .نمايند و شركت نامثبت هاي امتحاني درج گرديده(در آنان اعمال و در جدول رشته
 شد.نياز نيز توسط دانشجو پرداخت خواهد هزينه دروس پيشبوده و مربوط  آموزشي گروه تشخيص به نيازپيشدروس 

باشند، نياز به نامي خود ميي و يا ساير اطالعات ثبتنتخابنام، متقاضي تغيير و يا اصالح رشته اداوطلباني كه پس از تكميل فرم تقاضانامه ثبتتذكر خیلی مهم: * 
 بديهي اسرت بايست نسبت به ويرايش اطالعات تقاضانامه پرونده اوليه خود اقدام نمايند. نام مجدد ندارند و مياعتباري و ثبت سريالخريداري 

  با داوطلبان رفتار خواهد شد.، مطابق ضوابط سازمان باريکنام بيش از در صورت ثبت
مراجعره و  ، نرام ثبرت  منظوربه  www.arasp.tabrizu.ac.irدقيق اين دفترچه شخصاً به سايت اين سازمان به نشاني:  از مطالعهداوطلبان الزم است پس  (ب

 نامي اينترنتي اقدام نمايند.نسبت به تكميل تقاضانامه ثبت

 باشد:می یرپذامکان، منحصراً به روش ذیل دانشگاه تبریز )جلفا(ارس المللیینب پردیس 1398سال  اختصاصیپذیرش در  شركت براي نامثبتج( 
 (. www.arasp.tabrizu.ac.irمراجعه به سايت سازمان به نشاني: ) -0
 )جلفا( دانشگاه تبريزارس  الملليينبپرديس  يتساوب( از 0نام )دفترچه شماره دريافت دفترچه راهنماي ثبت -6
 نام.جهت ثبت يازموردنآماده نمودن مدارك و اطالعات  -3
عضو شبكه شتاب كه پرداخت بانكي هاي كارت يلهوسبهگيرد، داوطلبان الزم است اينترنتي انجام مي صورتبهنام منحصراً با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت -4

 (ناپيوسته كارشناسي ارشد هايورودي دوره نام آزمونثبت خريد سريال)انتخاب گزينه  و پرديس اينترنتيباشد با مراجعه به سايت فعال مي هاآنالكترونيكي 
 نمايند.، اقدام نتخابيرشته امجموعه يک  پذيرش اختصاصي درنام شركت در وجه ثبت عنوانبهريال  (يک ميليون)111/111/0مبلغ پرداخت  و 8039سال 

 :پذیرش اختصاصی دانشجودر  و شركت نامثبت براي الزم مدارك (د
 باشد:به آن نيازمند است به شرح ذيل مي پذيرش اختصاصي دانشجونام و شركت در مداركي كه داوطلب براي ثبت

نام اينترنتري  فايل آن را براي ارسال از طريق برنامه ثبت نموده واسكن زير را با مشخصات  خود يكاركنانبايد يک قطعه عكس داوطلب  فایل عکس اسکن شده: -0
 آماده نمايد.

 .ه و هرگونه لكه باشدنمنگ ،صوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهرت -0-4 (.رختمام)عكس  باشد شدهگرفتهكه در سال جاري   6×4  يا  3×4 عكس -0 -0
 .باشد شدهحذ عكس اسكن شده بايد  زائدهاي حاشيه -0-5 كيلوبايت باشد. 71و حداكثر حجم آن  JPG عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت -6-0
 .داراي زمينه سفيد باشدو االمكان عكس رنگي حتي -0-6 .باشد پيكسل 611×311حداقل  و 311×411حداكثر  اندازه عكس اسكن شده بايد -3-0

از اصرل عكرس    اسكن عكرس،  منظوربه و داوطلبان الزم است يستن قبولقابلهاي شناسايي )كارت ملي، شناسنامه و ... ( اسكن عكس از روي كارت: 1تبصره 
 نمايند. استفادهمطابق توضيحات فوق 

 و صورت كامل آنان مشخص باشد. باحجابعكس خواهران بايد : 2تبصره 
 گردد.و حق شركت در آزمون از وي سلب مي شدهباطلنام داوطلب ، ثبتمعتبر يرغدر صورت ارسال عكس  :3تبصره 

هاي قبلي، در خصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان كه اين موضوع اكثراً براي داوطلبراني كره   با توجه به مشكالت به وجود آمده در آزمون تذكر خیلی مهم:
، شرود توسط فرد ديگري انجام مري  شمانام گردد چنانچه ثبتاست تأكيد مي دادهرخاطالعات در سيستم دقت الزم را ندارند،  واردكنندهخود و يا فرد 

 عكس شما ارسال نگردد. يجابهحتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري نامي، عالوه بر كنترل اطالعات ثبت
 متخلف تلقي شده و با وي مطابق مقررات رفتار خواهد شد.  عنوانبهصورت ارسال عكس اشتباه، فرد  بديهي است در

 
 بره مردت  حداقل  اتمام كليه مراحل آزمون و تا را حتماً خود رقمي 06گيري ره كدشماره پرونده و و  نام ثبت هايسريالاطالعات  داوطلبان توجه داشته باشند -6

http://www.arasp.tabrizu.ac.ir/
http://www.arasp.tabrizu.ac.ir/
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 7صفحه 

غير ايرن صرورت تبعرات آن     اختيار ساير افراد جداً خودداري نمايند. بديهي است در اطالعات آن در قرار دادن نگهداري نمايند و از نزد خود حفظ و سال يک
 متوجه داوطلب خواهد بود.

هاي اين رديف وضرعيت خرود را   در دايره يگذارعالمتبايد با باشند، شنوا و يا معلول جسمي حركتي ميبينا، ناشنوا يا كمآن دسته از داوطلباني كه نابينا يا كم -3
ل خواهرد شرد.   مشخص نمايند. وضعيت معلوليت اين افراد از سازمان بهزيستي استعالم خواهد شد و در صورت تأييد آن سازمان، بند معلوليت براي آنان اعما

ند، ضرورت دارد با مراجعه به ادارات بهزيستي محل سكونت خود نسبت به تشكيل پرونرده  الذا داوطلبان معلولي كه در سازمان بهزيستي تشكيل پرونده نداده
 توسط سازمان بهزيستي، خدمات و تسهيالت الزم به آنان ارائه نخواهد شد. هاآنمعلوليت  ييدتأعدماقدام نمايند. بديهي است در صورت 

التحصيل خواهند شد. ايرن دسرته از داوطلبران    فارغ 30/16/0398 تاريخ تا كارشناسي كه حداكثردوره  معدل براي دانشجويان سال آخر شدهيلتكماصل فرم  -4
عرالي محرل    مؤسسره آمروزش   ييرد أبره ت  را شرده يرل تكمفرم  تكميل و دفترچه راهنما را 01صفحه  فرم مخصوص مندرج در 03/16/8039پس از تاريخ بايد 
 .التحصيلي برسانندفارغ

شوند، دانشجوي سال آخر محسوب شده و در هنگرام  التحصيل ميكارشناسي فارغدر دوره   30/16/0398آن دسته از داوطلباني كه حداكثر تا تاريخ  -1تبصره 
 نام وارد نمايند.را در فرم تقاضانامه ثبت 30/6/0398بايست ميانگين نمرات واحدهاي گذرانده شده خود تا تاريخ نام ميثبت

. 
معدل مندرج در  بر اساسهاي كارشناسي نياز به تكميل فرم مخصوص معدل ندارند و ضرورت دارد كه منحصراً معدل اكتسابي را التحصيالن دورهفارغ -2 هتبصر

  رقم اعشار درج نمايند. 6و حداكثر تا  4تا  1و يا  61تا  1التحصيلي بر مبناي گواهينامه فارغ

 :مهم تذكرات ( ه
 مندرجات فرم تقاضانامه بايد دقيق و صادقانه تكميل شود. -0
 .خواهد بود داوطلب عهده به( تقاضانامه فرم )مندرجات شدهيلتكم مندرجات كليه صحت وليتئمس -6
 تكميل اطالعات تقاضانامه نهايت دقت را بكار گيرد.در زمان بايد  داوطلب ينبنابراداد،  تواننمي بعداً تغييري نوع هيچ تقاضانامه فرم مندرجات در -3
 ،نرام )ثبرت  از آزمرون  اي، در هر مرحلهيستن دفترچه در اين از شرايط و ضوابط مندرج واجد يكي يا نموده را كتمان حقايق داوطلب شود كه مشخص هر موقع -4

 .خواهد شد ....( محروم و دانشگاه در تحصيل ، حينشدن، پذيرفتهدر آزمون شركت
با معدل واقعي داوطلرب، و در صرورت نداشرتن     شدهاعالم. بديهي است در صورت مغايرت معدل آورندبه عملداوطلبان در درج معدل خود نهايت دقت الزم را  -5

 شد. خواهد « يكنلمكان»حدنصاب نمره قبولي با معدل واقعي، مطابق ضوابط قبولي اين دسته از داوطلبان 
 

 :پذيرش اختصاصي دانشجو در مقطع كارشناسي ارشددر  شركت براي داوطلب تكاليف
 پس از مطالعه دقيق شرايط و ضوابط منردرج در ايرن دفترچره راهنمرا ،     نموده و مقرر انجام و در مهلت موقعبهزير را  هاياقدام بايد يكايک كنندهشركت داوطلب
 .دنماي نامثبت

 

 :نامثبت تقاضانامهکمیل ت نحوه (و
 ايرن دفترچره را    00  صرفحه  نويس تقاضانامه منردرج در مطالعه دقيق اين دفترچه مطابق دستورالعمل ذيل ابتدا فرم پيش شود پس ازبه داوطلبان توصيه مي

افرزاري  ( اطالعات الزم را بر اسراس بنردهاي برنامره نررم      .arasp.tabrizu.ac.irwwwنويس، با مراجعه به سايت )اساس فرم پيش سپس بر تكميل نموده و
 نام وارد نمايند. ثبت

برردن مرد،    كرار ه ب )از نمايد وارد خوانا و كامل طوربه شناسنامه با مطابق را خود پدر امنو  نام ،خانوادگي نام موردنظر محل در بايد داوطلب :3و 2، 1 هايردیف در
 تشديد، الف محذو  يا همزه خودداري شود(.

 نمايد.  يگذارعالمتدايره مربوط را  ،باشدمييا زن مرد  ،اينكه بايد برحسب داوطلب :4 ر ردیفد

خرط تيرره كره در بعضري      يرا  و مميرز  درج حرو ، از و محل مربوط درج نمايد در را چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود از سمتداوطلب بايد  :5 ردیف در
 درج گرديده خودداري نمايد. هاشناسنامه

 محل مربوط درج نمايد. در سريال شناسنامه خود را داوطلب بايد سري و :6ردیف  در

 درج گرديده است(. 03 يعني رقم اول سال تولد )دو محل مربوط درج نمايد درروز، ماه و سال  صورتبه را تولد خود تاريخ دقيقداوطلب بايد  :7ردیف  در

، از سمت چپ به راست و در محل مربوطره درج نمايرد و از درج مميرز و يرا خرط تيرره       هست يرقمدهايد حتماً كد ملي خود را كه عددي ب داوطلب  :8در ردیف 
 خودداري نمايد.

 نمايد.مشخص  يگذارعالمتها، دين خود را با از دايره يكيدرداوطلب بايد  :9در ردیف 

 نمايند. يگذارعالمتهاي پذيرش، حسب مورد بايد يكي از موارد اين بند را داوطلبان متقاضي استفاده از هر يک از سهميه :11در ردیف 

سرپاه پاسرداران انقرالب     سرتاد كرل   -3 ،ستاد كل ارتش جمهوري اسالمي -6، ستاد كل نيروهاي مسلح -0 شامل: رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح :مهم تذكر* 
 باشند.مي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -6 و پشتيباني نيروهاي مسلح وزارت دفاع و -5 سازمان بسيج مستضعفين، -4، اسالمي

   .مربوطه درج نمايدداوطلب بايد محل تولد خود را در محل  :11ردیف  در
   .داوطلب بايد محل صدور شناسنامه خود را مشخص و در محل مربوطه درج نمايد :12ردیف  در
 همين دفترچه مشخص نمايند. 4خود را با توجه به شرايط داوطلبان مندرج در صفحه  يفهوظنظام)برادران( بايد وضعيت  داوطلبان :31ردیف  در

هاي ايرن رديرف وضرعيت خرود را مشرخص نماينرد.       در دايره يگذارعالمتبايد با  يحركت يجسمشنوا و معلول بينا، ناشنوا، كمنابينا، كمداوطلبان  :14در ردیف 
ذا وضعيت معلوليت اين افراد از سازمان بهزيستي استعالم خواهد شد و در صورت تأييد آن سازمان، بند معلوليت براي آنان اعمرال خواهرد شرد. لر    

اجعه به ادارات بهزيستي محل سكونت خود نسبت به تشركيل  اند، ضرورت دارد با مرداوطلبان معلولي كه در سازمان بهزيستي تشكيل پرونده نداده
 توسط سازمان بهزيستي، خدمات و تسهيالت الزم به آنان ارائه نخواهد شد.  هاآنمعلوليت  ييدتأعدمپرونده اقدام نمايند. بديهي است در صورت 

 انتخاب نمايند دستچپداوطلبان متقاضي مشمول  :15در ردیف 

در محرل مربوطره درج    را گيررد داوطلب رشته تحصيلي دوره كارشناسي را كه نام رشته فراغت از تحصيل در آن مجموعه رشته تحصيلي قرار مري  :16در ردیف 
 نمايد.

http://www.arasp.tabrizu.ac.ir/
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 8صفحه  

 عالي محل اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي خود را در محل مربوطه درج نمايد. داوطلب مؤسسه آموزش: 17در ردیف 
 

 در محل مربوطه درج نمايد.روز، ماه و سال  صورتبهدانشگاه در مقطع كارشناسي خود را ورود به  تاريخ دقيقداوطلب ابتدا بايد  :18در ردیف 

 نمايند، الزم است ماه و سال ورود به مقطع كارشناسي خود را در محل مربوطه درج نمايند.ناپيوسته تحصيل مي صورتبهدانشجوياني كه  :1تبصره 
 

 در محل مربوطه درج نمايد.روز، ماه و سال  صورتبهاخذ مدرك كارشناسي خود را  تاريخ دقيقداوطلب ابتدا بايد  :19در ردیف 

التحصيلي و دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي ميرانگين واحردهاي   التحصيالن معدل كل اكتسابي را بر اساس معدل مندرج در مدرك فارغفارغ :21در ردیف 
 و ترا دو رقرم اعشرار از چرپ بره راسرت در محرل مربروط درج نماينرد.           4تا  1و يا  61تا  1خود را بر مبناي  30/6/8039ده حداكثر تا تاريخ گذران
 را درج نمايند. 85و در قسمت اعشار عدد  16در قسمت عدد صحيح  هست 85/6: داوطلبي كه معدل وي مثالعنوانبه

 مهم: اتتذكر *
نرام  در هنگام ثبتدانشجوي سال آخر محسوب شده و شوند، التحصيل ميدوره كارشناسي فارغدر  30/16/0398تاريخ كه حداكثر تا داوطلباني آن دسته از  -0

 .وارد نمايندنام ثبترا در فرم تقاضانامه  30/6/0398بايست ميانگين نمرات واحدهاي گذرانده شده خود تا تاريخ مي
 

معدل كل اكتسابي مقطع كارداني خود را با توجه بره   06 دربند، بايد باشندهاي كارشناسي ناپيوسته ميالتحصيل دورهدانشجو و يا فارغ داوطلباني كه :12در ردیف 
 معدل مندرج در مدرك دوره كارداني درج نمايند.

 مشخص نمايد. يگذارعالمترا كه در آن شركت خواهد كرد، با  نتخابيداوطلب بايد دايره مربوط به نام گروه ا: 22در ردیف 

 د.انتخاب نمايرا  هستآن رشته  بررسي پرونده در را كه متقاضي  نتخابيرشته امجموعه داوطلب  :23در ردیف 

 خود و با توجه به مجموعه رشته انتخابي، در چهار رشته گرايش به ترتيب اولويت انتخاب رشته نمايد يمندعالقه بر اساسداوطلب  *تذكر مهم:

 .هستزبان انگليسي  منحصراًنوع انتخاب زبان خارجي  :24ردیف در 

 نمايند. يگذارعالمترا بند حسب مورد يكي از موارد اين  ،باشندالتحصيل مقطع كارشناسي ارشد و يا دكتري ميفارغدانشجو يا داوطلباني كه  :25 ردیف در

  1331سهال  كارشناسهي ارشهد ناپيوسهته     داخلي نام و شركت در آزمونتحصيل در مقاطع فوق، در صورت تمايل به ثبت شاغل بهدانشجويان  تذكر مهم:* 
نهام  بايست تا پايان مهلهت مقهرر ثبهت   در صورت داشتن ساير شرايط و ضوابط مندرج در اين دفترچه راهنما مي)جلفا(ارس  الملليينبپرديس 
در صورت پیيرفتهه شهدن در آزمهون،     صورت ينا، در غير ، از تحصيل انصراف قطعي حاصل نمايند1331سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهآزمون 

 . خواهد شد« لـــغو»قبولي آنان 

 داوطلب بايد وضعيت اشتغال را به نسبت سازمان يا اداره خود انتخاب نمايد: 26در ردیف 

 يا اداره خود انتخاب نمايدداوطلب بايد محل اشتغال را به نسبت سازمان : 27در ردیف 

 تكميل نمايد  بنددر اين  شدهخواستهدقيق پستي خود را مطابق موارد  نشانيداوطلب بايد  :28در ردیف 
در محل مربوط از چپ به راست درج نمايد و از درج مميز و يا خط تيرره خرودداري    هست يرقمدهعدد  يک خود را كه بايد كد پستي دقيقداوطلب  :29در ردیف 

 نمايد.

 .مربوطه در محل مربوط از سمت چپ به راست درج نمايد شهر كد را با داوطلب بايد شماره تلفن ثابت خود :31ردیف  در

 راشخص داوطلرب  تلفن همراه  شماره ترجيحاً كوتاه يامپخدمات  )براي استفاده از محل مربوط درج نمايد را در شماره تلفن همراه خود داوطلب بايد :31ردیف  در
 نمايند(. وارد

 درج نمايند. بنداين  را در الكترونيكي خودپست  نشاني ،باشند از سمت چپ به راستدسته از داوطلباني كه داراي پست الكترونيكي مي آن :32ردیف  در
 

 تذكرات مهم:* 
نام يک داوطلب كه اين موضوع منحصراً نشانگر پايان مراحل ثبت داده خواهد شد يقمر 8 يريرهگ كديک به داوطلبان  ناممراحل ثبت پايان در -0

 .هستاست. صحت اطالعات ارسالي به عهده شخص داوطلب 
، يرک نسرخه   يديِتائبراي اينكه داوطلبان در مراحل بعدي آزمون دچار مشكل نشوند ضرورت دارد داوطلبان پس از تكميل تقاضانامه و گرفتن  -6

تا اختالفي بين اطالعات تقاضانامه تكميلي اينترنتي داوطلرب و اطالعرات    ،كامل و با دقت بررسي نمايند طوربهرا  آن پرينت از تقاضانامه تهيه و
 تقاضانامه وجود نداشته باشد. شدهگرفتهپرينت 
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 نحوه پذیرش دانشجو دستورالعمل

 امتیاز شاخص ریز امتیاز شاخص ردیف

 11 11-02 11 معدل دوره کارشناسی 1

99/11-11 11 

99/11-11 1 

 1 11کمتر از 

 02 ده دانشگاه برتر کشور 02 دانشگاه محل تحصیل 0

 11 و پیام نور هااستاندولتی مراکز  یهادانشگاه

 10 جامع آزاد اسالمی یهادانشگاه

 1 و مؤسسات دولتی زیر نظر وزارت علوم  هادانشگاهسایر 

 1 سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی

 امتیاز به ازای هر ترم مشروطی در دوره کارشناسی( 0)کسر  12 عدم مشروطی در دوره کارشناسی 3

 1 گرایش ازنظرعدم تطابق  12 تطابق با رشته تحصیلی 1

 2 دانشکده ازنظرعدم تطابق 

 12حدددداک ر  کارهای پژوهشی و نمره آزمون زبان 1

 امتیاز

 12 کارهای پژوهشی

آزمونهدای زبدان سدایر    یا  TOEFL  ،IELTS  ،MCHE،    UTET )داشدت  نمدره زبدان   

 (  هادانشگاه

1 

 31 مصاحبه 1

خواهدد   ریپدذ امکدان در همی  رشته را کسب نمایند با عقد قرارداد  شدهقبولامتیاز آخری  فرد  %12 کهیدرصورت شوندیمبه پردیس معرفی  هاسازمانو  هاکارخانه: پذیرش داوطلبانی که از طرف مؤسسات، 1تبصره 

 بود.

 موجود وزارتی در خصوص پذیرش دانشجو عمل خواهد شد. یهانامه یآئ: در مورد داوطلبان شاهد و ای ارگر بر اساس 0تبصره 

 : پذیرش دانشجوی خارجی بر اساس تصمیم شورای راهبردی پردیس خواهد بود.3تبصره 

 

 9صفحه 

 :نهایی گزینش نحوه -3   
 به شرح ذیل: 99-99و حنوه پذیرش دانشجو ک رشن سی ارشد در س ل حتصیلی  ی زدهیامتجدول  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :مهم هايتوصیه
بره   نرامي، ثبرت  نرام و ويررايش اطالعرات   مهلت قانوني ثبتخود دقت الزم را مبذول فرمايند. لذا پس از  رشتهشود در انتخاب به داوطلبان توصيه مي -0

 اثر داده نخواهد شد. تيبمبني بر اصالح و يا جابجايي ترهاي داوطلبان درخواست
. 
 شرركت  بره  تمايرل  در صورت ،منعي ندارند يفهوظنظام ازنظراند و رسانيده پايان خود را به ياارشد يا دكتر كارشناسي مقطع كه التحصيالنيفارغ كليه -6

ضمن اينكه الزم نمايند.  اقدام كارشناسي مقطع اساس بر تقاضانامه تكميل به نسبت است الزم، كارشناسي ارشد ناپيوستهپذيرش اختصاصي در مجدد 
 توجه نمايند.  6  صفحه« الف» دربندمندرج  است به تذكر

 يک نسخه پرينت از تقاضانامه تهيه و نزد خود نگهداري نمايند. يريگرهكد دريافت  اوطلبان پس از تكميل تقاضانامه وشود دمي توصيه -3
 شد.  خواهد اعالم گروهي هايرسانه طريق از لزوم صورت در و دانشگاه تبريز )جلفا(ارس الملليينب سايت پرديس طريق از تغييري هرگونه -4
  نمايند. حاصل تماس دانشگاه تبريز )جلفا(ارس الملليينب پرديس دفتر با 141-33392441 :تلفن شماره باند توانميداوطلبان  لزوم صورت در -5



  )براي دانشجویان سال آخر(فرم مخصوص معدل     ارس دانشگاه تبریزبین المللی  پردیس   1398كارشناسی ارشد ناپیوسته سال  اختصاصینام و شركت در آزمون دفترچه راهنماي ثبت

   
 

 محل درج شماره پرونده

       
       

 

 11صفحه 

 

 هاي كارشناسی متقاضیتعداد واحدهاي گذرانده دانشجویان سال آخر دوره میانگینفرم مخصوص 
 زیتبرارس دانشگاه  یالمللنیب پردیس هاي كارشناسی ارشد ناپیوسته ورودي دوره اختصاصیشركت در آزمون 

 1398 سال

 

 باسمه تعالي

              
 8931تاريخ:           /         /                

 .............................................................شماره:                      

 .................................................. به شماره شناسنامه: ...................................... فرزند: ................................................................... نام و نام خانوادگي: :دانشجو از:

 ................................ در سال تحصيلي: .................................................................................................: ورودي رشته ..................... متولد سال:                    

 ............................................................................................ ارس دانشگاه تبریز المللیینب پردیسمعاونت محترم آموزشی به: 

 با سالم و احترام     

 0398سال  هاي كارشناسي ارشد ناپيوستهورودي دورهآزمون در  جانبنياخواهشمند است مقرر فرمايند، با توجه به اينكه     

، ميانگين هستم ............................................................................................................................................متقاضي شركت در رشته امتحاني نام نموده و ثبت

گواهي  ارس دانشگاه تبريز يالمللنيبپرديس جهت اعالم به                          30/16/98     را تا تاريخ جانبنياواحدهاي گذرانده 

 نماييد. 

 نام، نام خانوادگي و امضاي دانشجو: 
 

 0398/       /          تاريخ تكميل فرم:

 

  .............................................به شماره شناسنامه  .................................فرزند  .............................................................شود كه خانم/آقاي وسيله تأييد ميبدين

 بوده و ميانگين واحدهاي  .................................................................................................................................دانشجوي سال آخر رشته    03متولد سال         

 اعشار     صحيح                                                                                                                                                          

و به                                   61تا  1در اين دانشگاه/ مؤسسه آموزش عالي، برمبناي      30/16/98       گذرانده ايشان تا تاريخ 

 حرو 
  

 واحد درسي گذرانيده است.  باشد. ضمناً نامبرده تا تاريخ فوق                   مي
  

 آموزشیمعاون  

 دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی                                                                                                                  

 
 تذكرات:

ضدمن درج كامدل    9318سدال  كارشناسي ارشدد ناپيوسدته   ارس  يالمللنيب پرديس هاي دورهورودي داخلي دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي متقاضي شركت در آزمون  -9
، اين فرم را در دو نسخه «الف»(، در قسمت شودرقمي به داوطلب داده مي 91 يريگره كدو به همراه  نامثبتپايان  رقمي كه پس از 7شماره پرونده ) مشخصات خود و شماره

در مراحل مختلف التحصيلي خود ارائه نمايد. بديهي است آن دسته از داوطلباني كه نسبت به دريافت اين فرم اقدام ننموده و معدل خود را به حوزه معاونت آموزشي محل فارغ
شدگان نهايي قرار گيرند قبولي آنان لغو و با آنان مطابق ضوابط و مقدررات رفتدار   در رديف پذيرفته كهيدرصورت نمايند، اعالم، اشتباه ارس دانشگاه تبريز يالمللنيبپرديس به 

 خواهد شد.
زشي، آن را ثبت آن را تکميل، تأييد و پس از مُهر و امضاي معاون آمو« ب»از داوطلبان مذكور، قسمت  شدهليتکمها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس از دريافت فرم دانشگاه -2

عدل داوطلب، دانشگاه بتواند بر و يك نسخه از اين فرم را تحويل داوطلب و نسخه دوم را در پرونده دانشجو بايگاني نمايند، تا در صورت هرگونه استعالم در خصوص وضعيت م
 اساس اين مدرك بررسي و پاسخ الزم را ارائه نمايد.

تا در صورت قبولي به مؤسسه محل قبولي ارائه نمايند. ضمناً آن دسدته   داشتهنگهآن را نزد خود  دشدهييتأزم است پس از دريافت فرم دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي، ال -3
بده  ندام  مالك نبوده و با همين معدل )ميانگين مندرج در اين فرم( از آنان ثبت هاآنالتحصيلي شوند، معدل فارغالتحصيل مينام در اين آزمون فارغاز داوطلباني كه پس از ثبت

 خواهد آمد. هرگونه اعالم تغيير معدل براي اين دسته از داوطلبان مغايرت محسوب شده و طبق ضوابط با آنان رفتار خواهد شد. عمل
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