
 

 رديف
يا مورد (ديپلم 

  تحصيلي) مدرك
    توضيح و موارد بررسي  نوع مدرك

١-١  

 آموزشقديم  نظام

  متوسطه

مدرك تحصيلي دوره چهار يا گواهي اصل  -

ساله يا دوره شش ساله دبيرستان و يا 

هنرستان با مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا 

هنرستان با درج نوع ديپلم، بخش و 

  شهرستان محل اخذ ديپلم.

اخذ ديپلم، محل و شهرستان بخش  -

ل ديپلم سال ما قبل و دو سال ماقب

در مندرج  با سه سال تحصيلبايست مي

  يكسان باشد. ليست

هاي تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشته -

بايد حداكثر تا پايان  تحصيلي نيمسال اول

هاي تحصيلي و براي رشته ٩٨/٠٦/٣١

پذيرش براي نيمسال دوم بايد حداكثر تا 

باشد در غير اينصورت  ٩٨/١١/٣٠تاريخ 

  يكن" خواهد بود.لم"كان قبولي فرد

عنوان ديپلم ارائه شده با عنوان ديپلم  -

  مندرج در فايل اطالعات يكسان باشد.

  

٢-١  

 سال ٢ماقبل و سال تحصيلي گواهي  -

محل و شهرستان  بخش ماقبل ديپلم با درج

 مدير دبيرستان و يابا مهر و امضاي  تحصيل

سال و شهرستان هنرستان با درج بخش 

  سال قبل از ديپلم. ٢و ماقبل 

  

١-٢  

نظام آموزشي 

سالي واحدي يا 

  واحديترمي 

  

يان دوره اصل مدرك يا گواهي پا -

دانشگاهي با مهر و امضاي مدير مركز پيش

دانشگاهي با درج رشته تحصيلي، پيش

بخش و شهرستان محل اخذ مدرك 

  دانشگاهي.پيش

دانشگاهي در هر تاريخ اخذ دوره پيش -

هاي تحصيلي نيمسال اول بايد از رشته يك

و براي  ٩٨/٠٦/٣١حداكثر تا پايان 

يمسال هاي تحصيلي پذيرش براي نرشته

باشد  ٩٨/١١/٣٠دوم بايد حداكثر تا تاريخ 

يكن" لمدر غير اينصورت قبولي فرد "كان

  خواهد بود.

 دوره اخذ مدركمحل و شهرستان  بخش -

ماقبل و سال  دانشگاهي، اخذ ديپلمپيش

سال تحصيل  بايست با سهمي از ديپلم

  مندرج در ليست يكسان باشد.

  

٢-٢  

 نظام متوسطهديپلم يا گواهي مدرك اصل  -

آموزشي ترمي واحدي / سالي واحدي با 

يا هنرستان با و مهر و امضاي مدير دبيرستان 

  محل اخذ مدرك.درج بخش و شهرستان 

  

٣-٢  

 ديپلمما قبل  ساليا گواهي و  مدركاصل  -

يا هنرستان و با مهر و امضاي مدير دبيرستان 

  محل اخذ مدرك. با درج بخش و شهرستان

  

٤-٢  

اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام  -

آموزشي ترمي واحدي / سالي واحدي  نظام

فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني  (رياضي

از  وم و معارف اسالمي) در هر يكو عل

به بعد با امضاء و مهر  ١٣٨٤هاي سال

  دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.

بررسي دقيق نمرات دروس مؤثر در  -

ها و يا كارنامه با نمرات مندرج در ليست

  سازمان.اطالعات دريافتي از پرتال

  



 رديف
يا مورد (ديپلم 

  تحصيلي) مدرك
    توضيح و موارد بررسي  نوع مدرك

٥-٢  

دانشگاهي اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش -

تجربي، علوم انساني، فيزيك، علوم(رياضي 

 ١٣٩١علوم و معارف اسالمي و هنر) از سال 

با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و 

  پرورش

دانشگاهي ارائه عنوان ديپلم و پيش -

دانشگاهي لم و پيششده با عنوان ديپ

    مندرج در فايل اطالعات يكسان باشد.

١-٣  

نظام آموزشي 

  جديد

)٦-٣-٣(  

وقت پايان تحصيالت يا گواهي ممدرك اصل  -

دوره دوم متوسطه با ُمهر و امضاي مدير 

محل دبيرستان با درج بخش و شهرستان 

  اخذ مدرك.

تاريخ اخذ مدرك تحصيلي پايه دوازدهم در  -

هاي تحصيلي براي از رشته هر يك

نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان 

ي تحصيلي هاو براي رشته ٩٨/٠٦/٣١

پذيرش در نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ 

باشد در غير اينصورت قبولي  ٩٨/١١/٣٠

  يكن" خواهد بود.لمفرد "كان

 اخذ مدركمحل و شهرستان  بخش -

تا دوازدهم،  هاي دهمتحصيلي پايه

مندرج در  سال تحصيلبا سه بايست مي

  يكسان باشد. ليست

  

٢-٣  

 

(گزارش كلي سوابق تحصيلي  ٦٠٢فرم  -

هاي دهم تا دوازدهم) قابل دريافت از پايه

دبيرستان محل تحصيل با مهر و امضاي مدير 

  يا معاون اجرايي دبيرستان.

  

٣-٣  

اصل كارنامه تحصيلي سه سال آخر  -

دبيرستان (پايه دهم تا دوازدهم) با امضاء و 

  ش.مهر دبيرستان يا ادارت آموزش و پرور

بررسي دقيق نمرات دروس مؤثر در  -

ها ويا كارنامه با نمرات مندرج در ليست

  سازمان.اطالعات دريافتي از پرتال

  

٤  

دانشجويان: 

اخراجي آموزشي و 

يا انصرافي 

ها و دانشگاه

مؤسسات آموزش 

  عالي

  اصل فرم انصراف از تحصيل -

دانشجويان اخراجي آموزشي و يا -

ها دانشجوي انصرافي دوره روزانه دانشگاه

و مؤسسات آموزش عالي حداكثر تا تاريخ 

الزم است فرم انصراف از  ٩٧/١٢/٢٥

تحصيل و گواهي تسويه حساب كامل 

تأييد شده دانشگاه و اداره كل امور 

دانشجويان داخل ارائه نمايند. (فرم شماره 

  )١شماره  دفترچه ٦٥ص  – ٢

  

٥  

 دارندگان مدرك

  كاردانيمعادل

  

آموختگي در اصل مدرك و يا گواهي دانش -

  ي معادل.دوره

مفاد  معادل مدركدارندگان در خصوص  -

مورخ  ٢/٧٧٦٣٣بخشنامه شماره 

 متبوع وزارت آموزشيمعاونت  ٩٢/٠٥/٢٨

هاي الزم عمل بوده و بررسيمالك 

 بخشنامه صورتبايست براساس اين مي

شدگان داراي پذيرفتهگيرد. ضمناً قبولي 

  



 رديف
يا مورد (ديپلم 

  تحصيلي) مدرك
    توضيح و موارد بررسي  نوع مدرك

 مدرك معادل كه مشمول مفاد بخشنامه

  باشند، لغو خواهد شد.مذكور نمي

٦  

مدرك  دارندگان

ها كارداني دانشگاه

و مؤسسات 

  آموزش عالي

اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق  -

  ديپلم).

هاي رشتهكارداني براي تاريخ اخذ مدرك  -

تحصيلي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان 

هاي تحصيلي و براي رشته ٩٨/٠٦/٣١

پذيرش براي نيمسال دوم بايد حداكثر تا 

و مشخص بودن وضعيت  ٩٨/١١/٣٠تاريخ 

نظام وظيفه براي آقايان باشد در غير 

يكن" خواهد لماينصورت قبولي فرد "كان

  بود.

  

٧  

مدرك  دارندگان

گروه كارداني 

  آموزشي پزشكي

تاريخ  انسانينيروي  طرح پايان -

هاي التحصيالن رشته(فارغ ٩٨/٠٦/٣١

شدگان گروه آموزش پزشكي) پذيرفته

و يا اول هاي تحصيلي نيمسال رشته

تحصيلي  هايرشتهبراي  ٩٨/١١/٣٠

  دوم باشد. نيمسالپذيرش براي 

  

٨  
دارندگان مدرك 

  كارداني پيوسته

پيوسته  كارداني مدركو يا گواهي  اصل -

اي، دانشگاه و حرفه هاي فنيآموزشكده

كاربردي و يا دانشگاه آزاد –علمي  جامع

  اسالمي.

اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و  -

سوم دبيرستان و يا هنرستان با مهر و 

يا هنرستان با درج و  امضاي مدير دبيرستان

  ل اخذ مدرك.مح بخش و شهرستان

مدرك كارداني پيوسته بدون شرط معدل به  -

براي دانشگاهيجاي مدرك پيش

قبول و قابلشدگان مالك عمل پذيرفته

  .باشدمي

كارداني براي با قيد تاريخ اخذ مدرك  -

هاي تحصيلي نيمسال اول بايد رشته

و براي  ٩٨/٠٦/٣١حداكثر تا پايان 

ل هاي تحصيلي پذيرش در نيمسارشته

باشد  ٩٨/١١/٣٠دوم بايد حداكثر تا تاريخ 

يكن" لمدر غير اينصورت قبولي فرد "كان

  خواهد بود.

نام مالك شرط معدل براي ثبت -

  باشد.نمي

  

اخذ سال محل و شهرستان  بخش -

بايست با ميتحصيلي اول، دوم و سوم 

 سال ذكر شده در ليست يكسانسه

  باشد.

مشمول سوابق فني هاي ديپلمه -

  شوند.نمي

  



 رديف
يا مورد (ديپلم 

  تحصيلي) مدرك
    توضيح و موارد بررسي  نوع مدرك

  كارمندان دولت  ٩
ساالنه  مرخصي حكم اصل -

  قيدوشرط.وبدون رسميياموافقت
-------------------------------------------    

  گواهي اشتغال  ١٠

تصوير حكم كارگزيني براي كاركنان رسمي،  -

 و بازنشستگان پيماني، شاغلين

و هاي علوم، تحقيقات و فناوري وزارتخانه

، درمان و آموزش پزشكي و ساير بهداشت

هاي مؤسسات آموزشي تابعه وزارتخانه

  مذكور.

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

١١  

رسمي كاركنان 

علوم،  وزارت

تحقيقات و فناوري، 

ها و دانشگاه

مؤسسات 

آموزشي و 

پژوهشي وابسته 

شده در پذيرفته

 هايرشته

دوم نوبت  تحصيلي

  (شبانه)

استخدامي و يا گواهي رسمي حكم  اصل -

  سازمان اداري و استخدامي كشور.  مشمول 
------------------------------------------    

١٢  

ها دانشگاه كاركنان

هاي و دانشكده

علوم پزشكي 

شده در  پذيرفته

 هايرشته

دوم  نوبت تحصيلي

  (شبانه)

گواهي مبني بر داشتن شرايط بومي  اصل -

سال سابقه  ٣و همچنين داشتن حداقل 

يكي از انواع استخدام در استان محل 

  قبولي.

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

١٣  

بهياران پذيرفته 

 شده در رشته

  پرستاري

سال  ٣مبني بر داشتن  نامهمعرفي -

به عنوان غيردولتي  يااعم از دولتي خدمت، 

بهيار در استان محل خدمت اشتغال با تأييد 

  دفتر پرستاري محل خدمت.

ارائه مدرك ديپلم كامل متوسطه بهياري  -

ديپلم يا  ٦-٣-٣نظام قديم و يا نظام جديد 

بهياري نظام سالي واحدي/ترمي واحدي 

دانشگاهي پيش همراه مدركبه (كاردانش) 

رشته تحصيلي قبولي: كارشناسي  -

  پيوسته رشته پرستاري.

  

  



 رديف
يا مورد (ديپلم 

  تحصيلي) مدرك
    توضيح و موارد بررسي  نوع مدرك

هاي نيمسال اول بايد (تاريخ اخذ براي رشته

هاي و براي رشته ٩٨/٠٦/٣١حداكثر تا پايان 

تحصيلي پذيرش در نيمسال دوم بايد حداكثر 

  باشد. ٩٨/١١/٣٠تا تاريخ 

١٤  
سهميه مناطق 

  محروم

  

هاي انتخاب هاي مندرج در دفترچهكدرشته

  رشته تحصيلي:

  )٧٣تا  ٧١و فني (صفحات رياضي  علوم -

  )٩٩و  ٩٨تجربي (صفحات  علوم -

  )٦١علوم انساني (صفحه  -

  )٤٥و  ٤٤هنر (صفحات  -

  )٦٠خارجي (صفحه هايزبان -

بايست حسب مورد و پذيرفته شده مي -

با توجه به كد قبولي بومي يكي از 

هاي: ايالم، بوشهر، چهارمحال و استان

 بختياري، سيستان و بلوچستان،

كهگيلويه و كردستان، كرمانشاه، 

بويراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق 

چه دفتر ٢١و  ٢٠ضوابط مندرج در صفحات 

هاي تحصيلي راهنماي انتخاب رشته

ها و مؤسسات آموزش دانشگاه

  باشد. )٢عالي(شماره 

  

١٥  

داوطلبان  سهميه

مناطق درگير 

و   بالياي طبيعي

ساير مصوبات 

هاي استان

خراسان شمالي، 

خوزستان، 

گلستان، لرستان و 

  كرمانشاه

  

هاي انتخاب هاي مندرج در دفترچهكدرشته

  رشته تحصيلي:

  

  )٧٥تا  ٧٣علوم رياضي و فني (صفحات  -

  )١٠١تا  ٩٩علوم تجربي (صفحات  -

  )٦٣و  ٦٢علوم انساني (صفحات  -

  )٤٥هنر (صفحه  -

  )٦٠صفحه هاي خارجي (زبان -

هاي هاي شهرستانبومي يكي از بخش -

  ذيربط.

محل اقامت و يا محل اخذ مدرك تحصيلي  -

سال دوازدهم يا يازدهم و يا دهم (نظام 

) و يا ٦-٣-٣جديد آموزشي 

دانشگاهي يا ديپلم يا ماقبل ديپلم پيش

(نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي 

ها و يا از بخشواحدي) در يكي 

  باشد.هاي ذيربط شهرستان

داوطلبان مشمول استفاده از اين  -

بايست در زمان انتخاب رشته هميه ميس

نسبت به دريافت فرم اقامت و يا تحصيل 

در شهرستان مربوط (مندرج در انتهاي 

دفترچه راهنماي انتخاب رشته) كه توسط 

فرمانداري شهرستان تاييد گرديده اقدام 

نمودند. بديهي است اين فرم مي

نام به دانشگاه بايست در زمان ثبتمي

  ل گردد.محل قبولي تحوي

  



 رديف
يا مورد (ديپلم 

  تحصيلي) مدرك
    توضيح و موارد بررسي  نوع مدرك

١٦  

سهميه داوطلبان 

شهرستان 

ابوموسي دراستان 

  هرمزگان

 ٢١داوطلبان مشمول توضيحات صفحه 

  دفترچه راهنماي انتخاب رشته

مالك بومي: ارائه گواهي سكونت  -

سال در شهرستان  ٣مستمر به مدت 

  ابوموسي.

  

١٧  

سهميه داوطلبان 

هاي شهرستان

جنوب استان كرمان 

 (جيرفت، عنبرآباد،

كهنوج، رودبار، 

گنج و منوجان) قلعه

و شهرستان 

بشاگرد در استان 

  هرمزگان

 ٢١داوطلبان مشمول توضيحات صفحه 

  دفترچه راهنماي انتخاب رشته

مالك بومي: ارائه گواهي اخذ مدرك  -

تحصيلي سه سال آخر و همچنين محل 

هاي) تولد در يكي از شهرها (يا بخش

  مذكور

  

١٨  

 %٣٠سهميه 

بومي از دانشجوي 

محل اصالح قانون 

عدالت آموزشي، 

 ١٣٩٢مصوبه سال 

 محترم مجلس

  اسالمي شوراي

ارائه مدرك دال بر بومي بودن با توجه به  -

هاي تحصيلي مندرج در رشته  محل قبولي

دفترچه راهنماي انتخاب  ٩٨تا  ٨٣در صفحات 

  رشته گروه آزمايشي علوم تجربي

ني اخذ تعهد خدمت بصورت محضري مب -

برابر طول مدت تحصيل از پذيرفته  ٣بر 

  شده.

  

١٩  

كليه 

  شدگانپذيرفته

نسخه تصوير  ٢اصل شناسنامه به انضمام  -

  از تمام صفحات آن
-------------------    

٢٠  
اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصوير  -

  پشت و روي آن
-------------------    

٢١  
در شده تهيه  ٣×٤رخ تمام عكسقطعه  ٦ -

  سال جاري
--------------------    

٢٢  

و كپي دفترچه بيمه (در صورت دارا  اصل -

بودن) اعم از خدمات درماني، تأمين 

  اجتماعي، ارتش و...

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



 رديف
يا مورد (ديپلم 

  تحصيلي) مدرك
    توضيح و موارد بررسي  نوع مدرك

٢٣  -------------------  

در قيد شده عمومي  بايد واجد شرايط -

نام شركت در دفترچه راهنماي و ثبت

  ) باشند.١آزمون (شماره 

  

٢٤  

كليه 

شدگان پذيرفته

  (برادران)

  وظيفه.نظام وضعيت  مدرك -

هاي مندرج در يكي از بندبه با توجه  -

نام دفترچه راهنماي ثبت ٢٢تا  ٢٠صفحات 

  )١اره و شركت در آزمون (شم
 

 


