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  تعالي  سمهاب
  مقدمه

  هـا و مؤسسـات   كـارداني دانشـگاه    هـاي  ارزيـابي دوره   بـراي   الزم  هـاي  و متعهد مورد نياز كشور، ايجاد زمينـه   متخصص  انساني  نيروي  منظور تأمين  به 
  راهيـابي   و ايجـاد شـرايط مناسـب بـراي      سـالم   رقابـت   آوردن زاد اسـالمي، فـراهم  و دانشگاه آ اي دانشگاه فني و حرفه، دانشگاه فرهنگيان  عالي،  آموزش
   اعـالم   زيـر   شـرح   بـه  1392  كارشناسـي ناپيوسـته سـال    كـارداني بـه    عالي، ضوابط و شـرايط آزمـون   ها و مؤسسات آموزش به دانشگاه  كنندگان شركت

  . گردد مي 
شرايط و ختصاصي داوطلبان، مقررات وظيفه عمومي، شرايط اتباع خارجي، شرايط و ضوابط عمومي و اتعاريف، : بخش اول 

  ضوابط اختصاصي مربوط به متقاضيان دانشگاه آزاد اسالمي
  تعاريف -قسمت اول

  :  زير است  شرح  راهنما به  دفترچه  در اين  به كار رفته  از اصطالحات  بعضي  مفاهيم
و مهندسـي،    پزشـكي، فنـي    هـاي آموزشـي علـوم    گـروه   تجانس آنها، به به   با توجه  عالي  صيليتح  مختلف  هاي رشته :آموزشي  ـ گروه   الف

 . دنشو مي  ، علوم پايه، علوم انساني، هنر و دامپزشكي تقسيم كشاورزي و منابع طبيعي

التحصيل شده است و يا  ه در آن فارغباشد ك داوطلب مي) فوق ديپلم(نشانگر عنوان رشته مقطع كارداني   رشته تحصيلي : ـ رشته تحصيلي   ب
 .التحصيل خواهد شد فارغ 30/11/1392حداكثر تا تاريخ 

خود، منحصـراً در يكـي از   ) فوق ديپلم(دوره كارداني    مدرك  رشته تحصيلي و يا نوع  به  تواند بدون توجه مي  هر داوطلب : امتحاني  ـ رشته   ج 
نام و شـركت   مهندسي، كشاورزي و منابع طبيعي، علوم پايه، علوم انساني، هنر و يا دامپزشكي ثبت هاي آموزشي فني و هاي امتحاني گروه رشته
نـام و   هاي مذكور ثبت بديهي است آندسته از داوطلباني كه بدون توجه به رشته تحصيلي و نوع مدرك دوره كارداني خود در يكي از گروه. نمايد

نياز يا جبراني رشته قبولي را با نظر گروه آموزشي مربوط بگذرانند و شـهريه   ت كليه دروس پيشالزم اس ،نمايند، در صورت موفقيت شركت مي
  .گردد نياز يا جبراني از دانشجو اخذ مي واحدهاي درسي پيش

 متقاضـي هاي تحصيلي گروه آموزشي علوم پزشـكي كـه    رشته) فوق ديپلم(التحصيالن و دانشجويان نيمسال آخر مقطع كارداني  ـ فارغ1تبصره 
هاي امتحاني گروه آموزشي علوم پزشكي هستند، الزم است با توجه به رشته تحصيلي و يا نـوع مـدرك كـارداني     يكي از رشته ادامه تحصيل در

  .نام كرده و در آزمون شركت نمايند ثبت 2خود، مطابق جدول شماره ) فوق ديپلم(
پيمـاني وزارت آمـوزش   يـا  مخصـوص شـاغلين رسـمي و     ،هاي آموزشي مربـوط  هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان در هريك از گروه رشته -2تبصره

بديهي است درصورت شركت و قبولي، قبولي آنان . هاي تحصيلي مربوط را نخواهند داشت باشد و ساير داوطلبان حق انتخاب رشته وپرورش مي
  .لغو خواهد شد
كـارداني    مقطـع از   طور قطع به  30/11/1392و يا نهايتاً  31/6/1392اريخ حداكثر تا ت  شود كه اطالق مي  كسي  به :آخر  سال  دـ دانشجوي

و   ، درمان بهداشت  و يا وزارت  و فناوري  ، تحقيقات علوم  يا وزارت  فرهنگي  انقالب  عالي مورد تأييد شوراي   عالي  ها و مؤسسات آموزش دانشگاه در
  .شود  التحصيل فارغ  علوم پزشكي  آموزش

  شـوند و بـه   مـي   پذيرفتـه   آزمـون   كارداني در ايـن   در دوره  از تحصيل  از فراغت  پس  بالفاصله  كه  افرادي:  رايگان  موزشآ  د خدمتـ تعهه 
  ن از آمـوزش آنـا   منـدي  بهـره   مربوط به  اند، تعهدات مند شده بهره  رايگان  آموزش  از مزاياي  رايگان  آموزش  قانون  اجرايي  نامه آيين 2  ماده  موجب
  .پذيرد مي  ناپيوسته انجام  كارشناسي  دوره  تحصيالت از پايان   كارداني و كارشناسي ناپيوسته، پس  تحصيلي  در هر دو مقطع  رايگان

شـماره   كه بر روي آننام  كارت اعتباري ثبتالزم است نسبت به خريداري ، متقاضي نام به منظور ثبت : يا سريال پرونده پرونده  و ـ شماره 
   .اقدام نمايدسازمان سنجش آموزش كشوراست، از طريق سايت  پرونده و يا سريال پرونده نوشته شده

   .دندر آن اقامت داشته باشنام  يا والدين او در زمان ثبتشود كه داوطلب  به استاني اطالق مي :ز ـ استان بومي
  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي داوطلبان -قسمت دوم

  .باشند  نداشته  منعي  عمومي  خدمت وظيفه  و از لحاظ مقررات  زير بوده  شرح  به  و اختصاصي  شرايط عمومي  داراي  است  الزم  نداوطلبا
   شرايط عمومي -1

  . ايران  اسالمي  جمهوري  اساسي  در قانون  پذيرفته شده  از اديان  يا يكي  دين مبين اسالم  ـ اعتقاد به  الف
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  .قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسالمي ايران ـ پذيرفتن  ب
  .هاي محارب و ملحد وابستگي تشكيالتي و هواداري احزاب و گروه  ـ عدم  ج

  .صالح د ـ عدم سوءپيشينه كيفري به تشخيص مراجع ذي
  .مخدر مواد  اعتياد به  و عدم  انتخابي  الزم متناسب با رشته  جسمي  از توانايي  ـ برخورداريه 

  .نام و شركت نمايند توانند در اين آزمون ثبت و ـ داوطلبان واجد شرايط بدون توجه به محدوديت سني مي
  . باشند نام و شركت در اين آزمون نمي هاي كارشناسي و باالتر مجاز به ثبت التحصيالن دوره ز ـ دانشجويان يا فارغ

   شرايط اختصاصي -2
مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عـالي انقـالب    ـ دارا بودن مدرك كارداني   الف

  .فرهنگي
هـاي تحصـيلي    بـراي انتخـاب رشـته    31/6/1392دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره كارداني به شرط اخذ مدرك كارداني تا تـاريخ   -تبصره

نام و  هاي تحصيلي نيمسال دوم مجاز به ثبت براي انتخاب رشتهمنحصراً   30/11/1392تا تاريخ التحصيلي  غدرصورت فاريا دوم  نيمسال اول و 
  .باشند شركت در آزمون مي

التحصيل شدن بايد برابر طول مدت تحصيل، تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمـان و   ب ـ پذيرفتگان گروه آموزشي علوم پزشكي پس از فارغ 
پارند و در صورت استنكاف از انجام تمام يا قسمتي از خدمت تعهد شده، بايد دو برابر هزينه تحصيالت را تمام يا به تناسـب  آموزش پزشكي بس

  .مدتي كه خدمت نكرده اند، بپردازند
كليـه  نـام و شـركت    شوراي معاونين وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي ثبـت    20/2/1376بر اساس تصميم متخذه در جلسه مورخ  -ج

هاي كارشناسي ناپيوسته بالمـانع   درصد در آزمون ورودي دوره 70درصد و  30هاي آموزشي علوم پزشكي بدون رعايت سهميه هاي گروه كاردان
در غيـر ايـن   . كارشناسي ناپيوسته رشته تحصيلي آنان مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشـكان باشـد   خواهد بود، مشروط به اينكه مقطع

  .م به انجام خدمات قانوني قبل از شركت در آزمون خواهند بودصورت ملز 
توانند از معافيت تحصيلي بـراي شـركت در آزمـون     تبصره ـ دانشجويان مرد سال آخر مقطع كارداني در رابطه با مسئله خدمت نظام وظيفه مي 

  .استفاده نمايند
  . حق شركت در اين آزمون را ندارند) مفوق ديپل(د ـ دارندگان مدرك تحصيلي با ارزش باالتر از كارداني 

ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانـش آموختگـان    شوراي برنامه  17/11/88مورخ  748با توجه به مصوبه جلسه شماره  -ه
وزارت علـوم، تحقيقـات و    به شرط آن كه دوره فوق با مجوز شوراي گسترش آمـوزش عـالي  ) دارندگان مدرك معادل(هاي معادل كارداني  دوره

توانند با همان مدرك معادل در آزمون كارداني به كارشناسـي   فناوري برگزار شده باشد و مدرك معادل آنان مورد تأييد وزارت متبوع باشد، مي
  .ناپيوسته براي ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي باالتر شركت نمايند و در صورت قبولي ادامه تحصيل دهند

هـاي كـارداني و كارشناسـي مصـوب اسـفندماه       نامه آموزشي دوره آيين 27مشمول ماده ) معادل فوق ديپلم(معادل كارداني  مدرك نو ـ دارندگا 
شوراي عالي مذكور عنـوان معـادل از دانشـنامه آنـان      12/9/1374مورخ  308ريزي سابق كه بر اساس مصوبه جلسه  عالي برنامه شوراي 1369

  .هاي كارشناسي ناپيوسته گروه آموزشي غيرپزشكي شوند ر اين آزمون متقاضي رشتهد توانند حذف شده است، مي
كليه دارنـدگان گـواهي اتمـام دوره و مـدرك      10/10/1379ز ـ بر اساس مصوبه يازدهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ  

هـاي كارشناسـي ناپيوسـته گـروه آموزشـي علـوم        رشته(حصيلي باالتر توانند در آزمون ورودي مقطع ت كارداني و كارشناسي نمي معادل مقاطع
  .شركت نمايند) پزشكي

مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي   ) معادل فوق ديپلم(دارندگان مدرك معادل كارداني  -ح
حد نصـاب نمـره علمـي الزم را    شركت و هاي جامع دارندگان مدرك معادل كارداني ريزي كشور كه در يكي از آزمون مديريت و برنامه يا سازمان

ايـن قبيـل   . نام و شركت نمايند هاي آموزشي غيرپزشكي ثبت هاي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته گروه در آزمون رشته توانند ، مياند كسب نموده
اب نمره علمي الزم در آزمون جامع مدرك معادل كارداني خود را به صورت موفقيت در اين آزمون الزم است گواهي كسب حد نص داوطلبان در

  . همراه ساير مدارك الزم به دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي ارائه نمايند
، 1391هاي روزانه در آزمـون پـذيرش دانشـجو از دوره كـارداني بـه دوره كارشناسـي ناپيوسـته سـال          هاي تحصيلي دوره ـ پذيرفتگان رشته  ط

  .م و شركت در اين آزمون را ندارند مگر اينكه به داليل موجه از اين سازمان مجوز دريافت نموده باشندنا ثبت حق
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هـا و   كليـه دانشـگاه  ) مجـازي (و الكترونيكـي ) شـبانه (هـاي نوبـت دوم    ، دورهغيرانتفاعي -غيردولتيتبصره ـ پذيرفتگان مؤسسات آموزش عالي  
در آزمون پذيرش دانشجو از دوره كارداني به دوره كارشناسي ناپيوسته سال پذيرفتگان دانشگاه آزاد اسالمي و همچنين مؤسسات آموزش عالي 

  .نام و شركت نمايند توانند در اين آزمون ثبت مي) براي برادران(،  در صورت نداشتن مشكل نظام وظيفه 1391
گردد كه داوطلـب داراي يكـي از شـرايط منـدرج در ايـن       نام و يا اشتغال به تحصيل مشخص ـ چنانچه در هر مرحله از ثبت  ي

نام، شركت در آزمون و يا ادامه تحصيل وي جلوگيري و مطابق ضوابط بـا وي رفتـار    ثبت از دفترچه راهنما نبوده است، بالفاصله
  .خواهد شد

  دانشـگاه جـامع   جويان دوره پودمـاني  ، دانشـ   12/12/85كـاربردي مـورخ   -ريزي آموزشي و درسـي علمـي   شوراي برنامه 87مطابق مصوبه  -ك
و بعد چنانچه در آزمون ورودي مقاطع بـاالتر كـه از طريـق سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور برگـزار          1383ورودي سالهاي كاربردي  –علمي
  .گردند معاف مييكسان باشد، از شركت در آزمون جامع پودماني  التحصيلي با رشته قبولي در صورتي كه رشته فارغگردد، پذيرفته شوند  مي

  مقررات وظيفه عمومي -قسمت سوم
از   يكي  است  مرد الزم  ، داوطلب )معاونت مشموالن و امور معافيتها( انتظامي جمهوري اسالمي ايران  نيروي  عمومي  وظيفه  سازمان  اعالم  براساس

  :شرايط زير را دارا باشد
  .ـ دارا بودن كارت پايان خدمت1
  ). موارد خاص ، ايثارگران وكفالت، پزشكي( افيت دائمـ دارا بودن كارت مع2
را ارائـه  ) معافيـت رهبـري  (نام كارت معافيت دائم  اين قبيل مشموالن بايد پس از اعالم قبولي در زمان ثبت. و قبل از آن 1354متولد سال  -3

  .نمايند
  .باشندده و قبل از آن مشروط بر آنكه تغيير سن ندا 1342 نيمه اول سالمتولدين  -4
مندرج در برگ (نام آنان در دانشگاه قبل از تاريخ اعزام به خدمت  مشموالن داراي برگ آماده به خدمت بدون غيبت كه زمان پذيرش و ثبت -5

كه از تاريخ فراغت از تحصيل از مقطع كارداني تا زمان پذيرش در مقطع كارشناسي بيش از يكسـال سـپري نشـده     باشد، مشروط به اين) اعزام
  .باشد

به خدمت ) مندرج در برگ اعزام(باشد الزم است در تاريخ مقرر افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولي در دانشگاه مي -تبصره
 .رت قبولي در دانشگاه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط، جهت ادامه تحصيل از خـدمت تـرخيص خواهنـد شـد    واست در ص بديهي. اعزام شوند

  .درغير اينصورت غايب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود
  .شوند التحصيل مي فارغدر سنوات مجاز تحصيلي  31/6/1392دانشجويان سال آخر مقطع كارداني كه تا تاريخ  -6
 عاز تحصيل تا زمان پذيرش در مقطـ  شده و از تاريخ فراغت لالتحصي التحصيالن مقطع كارداني كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي فارغ فارغ -7

  .نام در دانشگاه نيز وارد غيبت نشده باشند بيش از يكسال سپري نشده و همچنين قبل از ثبتكارشناسي 
بيش از سقف مجاز سنوات تحصيلي به طول انجاميـده، مجـاز بـه ادامـه تحصـيل در      داوطلباني كه مدت تحصيل آنان در مقطع كارداني : توجه

  .نيستندمقطع باالتر 
ها با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت باالترين مقام اجرايي سـازمان مربـوط بـراي     كاركنان متعهد خدمت در سازمانها و يا وزارتخانه -8

  .ادامه تحصيل
  .لكاركنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط براي ادامه تحصي -9

  .طالب علوم ديني دارنده مدرك معادل كارداني مورد تاييد و داراي معافيت تحصيلي حوزه -10
تأييد نمايد، قادر است ضمن اينكه در ريت حوزه علميه خراسان و اصفهان مدي مركزو يا  هاي علميه حوزهبه شرطي كه مركز مديريت 

اسي ناپيوسته نيز تحصيل نمايد و با همان معافيت تحصيلي حوزه، اشتغال حوزه به تحصيل اشتغال دارد به موازات آن در دوره كارشن
است در هر موقع حوزه علميه معافيت تحصيلي طلبه را خاتمه يافته  بديهي. به تحصيل وي در دوره كارشناسي ناپيوسته بالمانع است

ه نمايد و بايـد خـود را بـه سـازمان وظيفـه عمـومي       تواند به عنوان دانشجو از معافيت تحصيلي استفاد اعالم نمايد، مشمول ديگر نمي
  .نامه حوزه علميه مربوط را ارائه نمايند گونه دانشجويان براي ثبت نام در هر ترم تحصيلي بايد موافقت اين .معرفي نمايد

اي مـدت اعتبـار، حـداكثر    كه درصورت انقض) بدون غيبت(در مدت اعتبار آن...) پزشكي، كفالت و يا (مشموالن داراي برگ معافيت موقت -11
 عمضافاً مشروط به اينكه بيش از يكسال از تـاريخ فراغـت از تحصـيل آنـان در مقطـ     . بيش از يك ماه از تاريخ معافيت موقت سپري نشده باشد

  .كارداني نيز سپري نشده باشد
پس از اعالم قبولي از سوي دانشگاه، با ارائه گواهي  دسته از كاركنان اين. التحصيل در مقطع كارداني بدون غيبت اوليه كاركنان وظيفه فارغ -12

اشتغال به خدمت از يگان مربوط و صدور مجوز تحصيل از سوي وظيفه عمومي به شرط اينكه دانشـجوي اخراجـي نبـوده باشـند بـراي ادامـه       
  .ند شدهتحصيل، از خدمت ترخيص خوا
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باشـند، لـيكن بايـد پـس از      رسد مجاز به شركت در آزمـون مـي   به پايان مي 31/6/1392اي كه خدمت آنان تا تاريخ  كاركنان وظيفه -1تبصره 
  .گواهي يا كارت پايان خدمت ارائه نمايند ،نام در دانشگاه قبولي و موقع ثبت

ند رسد در صورتيكه براي نيمسال اول تحصـيلي پذيرفتـه شـو    به پايان مي 30/11/1392اي كه خدمت آنان تا تاريخ  كاركنان وظيفه -2تبصره 
نام در دانشگاه، گواهي يا كارت پايـان   ذيرفته شوند بايد موقع ثبتپشوند و چنانچه براي نيمسال دوم  براي ادامه تحصيل از خدمت ترخيص مي

  .خدمت ارائه نمايند
راف آنـان در  دانشجويان انصرافي دانشگاهها درصورتي كه در سقف مجاز سنوات تحصـيلي انصـراف داده باشـند و همچنـين از تـاريخ انصـ       -13

  .دانشگاه و رشته قبولي تا زمان پذيرش مجدد در دانشگاه و رشته جديد بيش از يكسال سپري نشده باشد
  :تذكر
ن و قبـولي در دانشـگاه، مجـوز تحصـيلي بـراي آنـان صـادر        وباشند و در صورت شركت در آزم مشموالن غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي -الف

  .باشند از آنان نمي نام ثبت نگرديده و دانشگاهها مجاز به
  .باشند يت دايم، مجاز به ادامه تحصيل نميفا پايان خدمت دوره ضرورت و يا اخذ معاتدانشجويان اخراجي دانشگاهها  -ب
  .باشند التحصيالن دوره كارشناسي مجاز به شركت مجدد در اين آزمون نمي دانشجويان شاغل به تحصيل و فارغ -ج
اين دسته از كاركنان در صورت قبولي در دانشـگاه در صـورت نداشـتن    . باشند ز به تحصيل همزمان با انجام خدمت نميكاركنان وظيفه مجا -د

  .غيبت اوليه و دارا بودن ساير شرايط، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد
  .باشد مدت تحصيل در مقطع كارشناسي ناپيوسته حداكثر سه سال مي -د
  اتباع خارجيايط و ضوابط شر -قسمت چهارم 

، بايد عالوه بر شرايط عمومي و اختصاصي ايـن آزمـون، داراي شـرايط زيـر باشـند و بنـد مربـوط را در        داوطلبان شركت كننده اتباع غير ايراني
  . نام اينترنتي عالمتگذاري نمايند تقاضانامه ثبت

  .باشد مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر زير مينام اتباع غير ايراني مقيم ايران منوط به داشتن يكي از  ثبت -1
  .گذرنامه كه داراي پروانه اقامت با حداقل شش ماه اعتبار باشد -1-1
  .دفترچه پناهندگي سياسي صادره از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -2-1
  .ره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور، صادره از سوي ادا1391كارت هويت ويژه اتباع خارجي داراي اعتبار در سال  -3-1
  .م صادره از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشورشتكارت اقامت موقت آمايش مرحله ه -4-1

ادامـه مراحـل    صالح تشخيص داده شود، از الذكر، از سوي مراجع ذي اي مغايرت شرايط داوطلب با شرايط اعالم شده فوق در هر مرحله –تبصره 
  .گزينش يا تحصيل وي جلوگيري خواهد شد

نام پـذيرفتگان اتبـاع غيرايرانـي كـه بـه تصـويب        نامه ثبت نام پذيرفتگان غير ايراني و اجراي روند امور كنسولي آنان براساس مفاد شيوه ثبت -2
  .پذيرد كارگروه دانشجويان غيرايراني رسيده است، انجام مي

  .، پذيرفته نيست ملزم به مطالعه دقيق مندرجات دفترچه آزمون بوده و هيچ عذري مبني بر عدم اطالع از مفاد دفترچهداوطلبان غيرايراني  -3
تقاضـانامه را عالمتگـذاري ننمـوده     13 نام بنـد  اند در زمان ثبت چنانچه اتباع غيرايراني كه در رديف پذيرفتگان نهائي اين آزمون قرار گرفته -4

  .لغو خواهد شدباشند، پذيرش آنان 
تحصيل همزمان اتباع غير ايراني شاغل به تحصيل در موسسات آموزش عالي در واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور، جامع علمي كـاربردي   -5

  .باشد العالميه ممنوع مي) ص(و مركز جامعه المصطفي
زش عالي در منـاطق ممنوعـه تـردد و اسـكان اتبـاع خـارجي       هاي تحصيلي دانشگاهها و موسسات آمو اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشته -6

  .خواهد شددرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته ت مناطق ممنوعه اسكان و اقامت اتباع خارجي جدول آخرين وضعي .باشند نمي
و برخـي  ) جمله تعهـدات اسـتخدامي  از (هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود  پذيرش اتباع غير ايراني در رشته-7

هاي امتحاني الكترونيك هواپيمايي، تعمير و نگهداري هواپيمـا، مراقبـت پـرواز، كليـه گرايشـهاي تكنولـوژي        رشته(  هاي خاص و حساس رشته
  .باشد اكيداً ممنوع مي )و صنايع شيميايي »ICT«ارتباطات و فناوري اطالعات

هاي روزانه نيز، ملزم به پرداخت شهريه تحصـيلي طبـق مصـوبات     ارداني به كارشناسي ناپيوسته در دورهكليه پذيرفتگان غيرايراني آزمون ك -8
  .باشند وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي

  .براي پذيرفتگان دوره كارشناسي ناپيوسته 20از  14دارا بودن معدل كل مدرك كارداني حداقل  -9
) به استثناي همسر و فرزند داراي اقامـت قـانوني دانشـجو   (هوري اسالمي ايران هيچگونه تعهدي در خصوص اقامت خانواده پذيرفتگان جم -10

  .ندارد
  .باشند كارداني به كارشناسي ناپيوسته مي  از اتباع خارجي فقط اتباع غيرايراني مقيم جمهوري اسالمي ايران، مجاز به شركت در آزمون -11
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نام و شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته، در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط اعـالم شـده،    يه اتباع خارجي متقاضي ثبتكل -12
و ورود بـه لينـك    www.sanjesh.org: نام با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آمـوزش كشـور بـه نشـاني     الزم است در زمان ثبت
پس از تكميل اطالعات مـورد درخواسـت در پايگـاه اينترنتـي، بـه ايـن دسـته از         كه اطالعات درخواستي اقدام نمايند مربوط نسبت به تكميل

نـام،   تقاضـانامه ثبـت   13 بايست ايـن كـد را دقيقـاًً در محـل مخصوصـي كـه در بنـد        مي ورقمي داده خواهد شد  13داوطلبان يك كدپيگيري 
  .درج نمايند ،بيني شده است پيش

  :شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي -نجمقسمت پ
هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي عالوه بر دارا بودن شرايط و ضوابط عمومي مندرج در قسـمت اول، دوم،   رشتهشركت در گزينش متقاضيان 

 :نمايند نيز توجهشرايط و ضوابط زير به الزم است اين دفترچه، سوم و چهارم بخش اول 
 43000/36در شمول بخشنامه شـماره  ) نه تربيت معلم(التحصيالن مراكز آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش و دانشسراهاي سابق  فارغ -1

اين افراد فقط مجاز به شركت . گيرند قرار نمي) آموختگان هر رشته در مقطع باالتر تحصيلي رشته دلخواه موضوع شركت دانش( 16/3/83مورخ 
باشند و چنانچه سهواً يا عمداً در رشته ديگري شركت نمايند و پذيرفته شوند قبولي آنان  هاي متجانس با رشته تحصيلي قبلي خود مي شتهدر ر

التحصيالن دوره كارداني كه در باال به آنان اشاره شـد   در ضمن آن دسته از فارغ. گونه اعتراضي نخواهند داشت گردد و حق هيچ منتفي تلقي مي
واحد دروس جبرانـي مطـابق ضـوابط و مقـررات جـاري دانشـگاه        20صورت قبولي در مقطع كارشناسي ناپيوسته ملزم به گذراندن حداكثر در 

  .خواهند بود
شـوراي عـالي انقـالب     3/11/74مـورخ   368طالب و فضالء حوزه علميه كه دوره سطح يك را طبق برنامه تعيين شـده در مصـوبه جلسـه     -2

 568ها برخـوردار بـوده و براسـاس مصـوبه جلسـه       التحصيالن دوره كارداني دانشگاه اند از كليه مزاياي علمي و استخدامي فارغ فرهنگي گذرانده
هاي علوم انساني شـركت   توانند در آزمون دوره كارشناسي ناپيوسته تمامي رشته گونه افراد مي انقالب فرهنگي، اينعالي شوراي  28/7/83مورخ 

  .ولي با ارائه گواهي اتمام دوره سطح يك مورد تأييد حوزه علميه، ادامه تحصيل دهندنموده و پس از قب
دانشجو موظف است كليه مقررات و ضوابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي و ضوابط خاص واحد يا مركز دانشگاهي محل تحصيل خود را كامالً  -3

 .نامه مربوط به ضوابط گزينش دانشگاه خواهد شد يل، مشمول اعمال آئينرعايت نمايد و در صورت عدم رعايت آنها در هر مرحله از تحص
نام در دوره و يا در طول مـدت تحصـيل در دانشـگاه آزاد اسـالمي      نام در آزمون، برگزاري، اعالم نتايج، ثبت چنانچه در هريك از مراحل ثبت -4

وده و يا تحت هر عنواني تخلف و سوءاستفاده نمـوده اسـت، از ادامـه    ب مشخص گردد كه داوطلب فاقد يكي از شرايط مندرج در دفترچه راهنما 
  .نامه انضباطي دانشگاه آزاد اسالمي با او رفتار خواهد شد تحصيل وي جلوگيري به عمل آمده و مطابق آئين

ا بـه عنـوان محـل تحصـيل     كاركنان واحدها و مراكز دانشگاه آزاد اسالمي در صورت شركت در اين آزمون مجاز نيستند محل خدمت خود ر -5
شدن در هر رشـته و محـل دانشـگاهي، قبـولي آنـان منتفـي تلقـي         چنانچه اين موضوع رعايت نگردد، در صورت پذيرفته. خويش تعيين نمايند

  .گردد مي
بـدني در زمـان    ريـزي تربيـت   مـديريت برنامـه   -هاي تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي و تربيت بدني و علوم ورزشي پذيرفتگان رشته -6

دار از نظر دانشگاه مبني بر توانـايي تحصـيل در ايـن رشـته      ، ملزم به ارائه گواهي از پزشك صالحيتنام در واحد يا مركز دانشگاهي مربوط ثبت
جـزو مـواد    ذكـر اسـت كـه آزمـون عملـي       الزم به. نام و ادامه تحصيل آنان جلوگيري به عمل خواهد آمد صورت از ثبت غير اين در خواهند بود،

  .باشد امتحاني اين رشته نمي
ريـز نمـرات دروس   . نام گواهي فراغت از تحصيل و تأييديه مدرك كارداني خـود را تحويـل نماينـد    بايستي در زمان ثبت كليه پذيرفتگان مي -7

  .نام به واحد دانشگاهي مربوط تحويل دهند دوره كارداني را نيز بايد حداكثر دو ماه بعد از ثبت
شگاه تعهدي براي تأمين خوابگاه و يا امكانات رفاهي ديگر جهت دانشجويان ندارد، ليكن چنانچه واحدهاي دانشـگاهي امكانـاتي در ايـن    دان -8

  .االمكان در اختيار دانشجويان غير بومي قرار خواهند داد مورد داشته باشند، حتي
هاي داراي خوابگاه براي كليه پذيرفتگان غير بومي و واحـد و كاشان فريدن ، ندهخدابسقز،  آباده، ابركوه، اشكذر، بافق، سراوان،واحدهاي : تبصره

  .باشند ميمرند داراي خوابگاه براي دانشجويان خواهر غيربومي  سپيدان و
ان تـأمين  اي غيردولتـي و غيرانتفـاعي عمـدتاً از محـل شـهريه دانشـجوي       هاي دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان مؤسسه با توجه به اينكه هزينه -9

گردد، لذا از دانشجويان در آغاز هر نيمسال تحصيلي مبلغي به عنوان شهريه ثابت و نيز به ازاي هر واحد درسـي مبلغـي بـه عنـوان شـهريه       مي
  . شود متغير دريافت مي
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ه پذيرفتگان بايد تا پايـان مقطـع   لذا از آنجا ك. با توجه به مقررات آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي انتقال و جابجايي دانشجويان ممنوع است -10
اند به تحصيل ادامه دهند، الزم است داوطلبان در انتخاب محل دانشـگاهي و   تحصيلي در همان واحد يا مركز دانشگاهي كه در آن پذيرفته شده

  .رعايت اولويت مورد عالقه خود كامالً دقت نمايند
و مراكز دانشگاهي به حدنصاب الزم براي تشكيل كـالس نرسـد، منطقـه دانشـگاهي      ها در واحدها چنانچه تعداد پذيرفتگان برخي از رشته -11

در صـورت  . ترين محل دانشگاهي كه رشته مربوط در آن داير است انتقـال خواهـد داد   مربوط با رعايت شرايط عمومي، پذيرفتگان را به مناسب
  .ه اخذ مرخصي تحصيلي و شروع به تحصيل از سال بعد خواهند بودگونه افراد به تحصيل در محل تعيين شده، آنان موظف ب عدم تمايل اين

سـال   4هاي غيرآموزشـي و   سال براي رشته 3سال بوده كه تا حداكثر  2طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي ناپيوسته به طور معمول  -12
فراد مشمول خدمت وظيفه عمومي نبايد از سه سال در هر حال مدت تحصيل در اين دوره براي ا. باشد هاي آموزشي قابل تمديد مي براي رشته

وظيفه عمومي تقليل يابد، اين گونه افراد موظـف بـه   سازمان تجاوز نمايد و چنانچه مدت مجاز تحصيل براي مشموالن مطابق مقررات ابالغي از 
  .باشند رعايت آن مي

دانشجو در نيمسالي كه ميـانگين نمـرات كمتـر از    . باشد مي 12و حداقل ميانگين نمرات هر نيمسال  10حداقل نمره قبولي در هر درس   -13
چنانچه دانشـجويي در  . واحد درسي انتخاب نمايد 14تواند بيش از  گردد و در نيمسال تحصيلي بعد نمي كسب نموده، مشروط محسوب مي 12

  . حصيل محروم خواهد گرديدمشروط گردد، از ادامه ت) اعم از متوالي يا متناوب(دوره كارشناسي ناپيوسته دو نيمسال 
و باالتر كسب نماينـد طبـق ضـوابط مربوطـه      12آموختگان دوره كارشناسي ناپيوسته كه در پايان دوره تحصيل ميانگين كل  دانش: تذكر مهم 

ننمـوده و بـه   كسب نمايند هيچ مدركي دريافت  12بديهي است افرادي كه ميانگين كل كمتر از . مدرك دانشنامه رسمي دريافت خواهند نمود
دروس دوره را به اتمام برسانند برابـر مقـررات بـه     12افراد مشمولي كه با معدل كل كمتر از . آنها فقط گواهي گذراندن دروس داده خواهد شد

  .گردند وظيفه عمومي معرفي ميسازمان عنوان دانشجوي اخراجي به 
هاي آموزش رياضي، آموزش علوم تجربي، تربيت معلم زبـان و ادبيـات    تهكه شامل رش) طرح آموزش معلمان(هاي آموزشي  داوطلبان رشته -14

  : باشد، الزم است به نكات زير دقت نمايند فارسي، آموزش ديني و عربي، آموزش و پرورش ابتدايي و آموزش زبان انگليسي مي
تنهـا   ،انـد  ت وزارت آموزش و پرورش اخذ نمودههاي آموزشي كه مدرك معادل كارداني از مراكز ضمن خدم دسته از داوطلبان رشته آن  -1-14

 : باشند  به شرح زير مي )متناسب و متجانس با مدرك كارداني خود( ها گونه رشته مجاز به انتخاب يكي از اين
  .آموزيدارندگان مدرك كارداني آموزش ابتدايي، كودكان استثنائي، تربيت مربي آموزشيار نهضت سواد : آموزش و پرورش ابتدايي  -الف 
  ). از دانشسراي راهنمايي تحصيلي سابق(تجربي  -دارندگان مدرك كارداني رياضي، آمار، رياضي: آموزش رياضي  –ب 
، علـوم  )از دانشسـراي راهنمـايي تحصـيلي سـابق    (تجربـي   -دارندگان مدرك كـارداني علـوم تجربـي، رياضـي     : آموزش علوم تجربي  –ج 

  ). ارت آموزش و پرورشاز انستيتو تكنولوژي وز(آزمايشگاهي 
  .دارندگان مدرك كارداني ديني عربي، امور تربيتي و پرورشي، تربيت معلم قرآن كريم: آموزش ديني و عربي  -د  
  .دارندگان مدرك كارداني ادبيات فارسي: تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي   –هـ 
  ).از دانشسراي راهنمايي تحصيلي سابق(سي، زبان انگليسي دارندگان مدرك كارداني زبان انگلي: آموزش زبان انگليسي   –و 

  .هر سال تحصيلي متشكل از دو نيمسال و يك دوره تابستاني است - 2-14
  واحـد درسـي را    12واحـد و در دوره تابسـتاني    15توانـد حـداكثر    هاي اول و دوم سال تحصيلي هر دانشجو مـي  در هريك از نيمسال - 3-14

  .واحد تجاوز نكند 40كه مجموع واحدهاي درسي انتخابي در طول يك سال تحصيلي از  براينانتخاب نمايد مشروط 
و در تـرم تابسـتان در طـول هفتـه تشـكيل      ) پنجشنبه و جمعـه  (هاي اول و دوم در روزهاي آخر هفته  ها در نيمسال كالس اين رشته -4-14

  . شود مي
  .واحد است 8د در يك نيمسال انتخاب نمايد توان حداقل تعداد واحد درسي كه هر دانشجو مي -5-14
مدرك اعطايي به دارندگان مدرك معادل كارداني از مراكز ضمن خدمت آموزش و پرورش، مدرك داخلي قابل قبول وزارت آمـوزش و   - 6-14

  .پرورش خواهد بود
داليل مختلف اجراي ترم تابستاني مقدور نبوده  واحد دانشگاهي به 21هاي آموزشي،  در  از بين واحدهاي دانشگاهي مجري دوره رشته - 7-14

واحد درسي به دانشـجو ارائـه    17گردد لذا در اين واحدهاي دانشگاهي در هر نيمسال حداكثر  ها فقط در نيمسال اول و دوم برگزار مي و كالس
كه كالس (يكي از واحدهاي دانشگاهي ديگر  چنانچه دانشجويان اين واحدهاي دانشگاهي مايل به اخذ واحد درسي در ترم تابستاني در. شود مي

  .واحد درسي را بگذرانند 6توانند پس از اخذ موافقت واحدهاي مبداء و مقصد حداكثر  باشند، مي) رشته مورد نظر در آنجا داير است
  :كنند عبارتند از  واحدهاي دانشگاهي كه در ترم تابستاني، درس ارائه نمي
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زنجـان،   -11خوراسـگان،   -10آبـاد،   خرم -9جيرفت،  -8تهران شمال،  -7بندرلنگه،  -6بندرعباس،  -5بم،  -4 بروجرد، -3اهواز،  -2آباده، -1
  .مرودشت -21گرمسار،  -20كاشان،  -19كازرون،  -18قم،  -17قشم،  -16فالورجان،   -15شهرضا،  -14شهرري،  -13سپيدان،  -12
زش ضمن خدمت فرهنگيان وزارت آموزش و پـرورش در صـورت پـذيرش بايـد عـالوه بـر       دارندگان مدرك معادل كارداني از مراكز آمو -8-14

يـك از دروس   شـود كـه هـيچ    تأكيد مي. ، تعدادي دروس جبراني نيز بگذرانند)ريزي مندرج در سرفصل مصوب شوراي عالي برنامه(دروس دوره 
شـدگان   گونه پذيرفته در ضمن اين. باشد كارشناسي ناپيوسته نميسازي با دروس دوره  گذرانده شده در دوره كارداني ضمن خدمت، قابل معادل

  .پس از اتمام دروس دوره كارشناسي مربوط فقط مدرك داخلي قابل قبول وزارت آموزش و پرورش را دريافت خواهند نمود
توانند در آزمون اين  كارداني مي هاي آموزشي منحصر به معلمان شاغل در وزارت آموزش و پرورش نيست و كليه دارندگان مدرك رشته: تبصره 
كند، ضمناً  هاي مزبور تعهدي براي دانشگاه يا وزارت آموزش و پرورش از نظر استخدام ايجاد نمي در ضمن انتخاب رشته. ها شركت نمايند رشته
اي متجـانس و   در رشـته  بايسـتي  التحصيالن مراكز ضمن خدمت آموزش و پرورش براي ادامه تحصـيل در دوره كارشناسـي ناپيوسـته مـي     فارغ

  .نام نمايند متناسب با رشته مقطع كارداني خود، داوطلب شده و ثبت
باشـند،   201ائي ماده رنامه اج بسيجياني كه حائز يكي از شرايط آئين 28/4/1377براساس مصوبه هيات محترم وزيران در جلسه مورخ  -9-14

دگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عـالي كشـور مصـوب سـال     مشمول قانون ايجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان و جها
  .نامه اجرائي آن هستند و آئين 1376
بنـابراين  . نـام دارنـد   واجدين شرايط استفاده از سهميه بسيجي فعال، فقط يكبار حق استفاده از سهميه مزبور را در صورت قبولي و ثبت: 1تذكر

نام نموده باشند، حق استفاده مجدد  ز مقاطع تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي از سهميه مذكور استفاده كرده و ثبتداوطلباني كه قبالً در هريك ا
  .از آن را ندارند

بايست كدپيگيري دريافتي از مراكز سپاه را نزد خـود نگهـداري نمـوده تـا در مرحلـه       مياستفاده از اين سهميه بان واجد شرايط لداوط:  2تذكر
  .هاي الزم براي درج كدپيگيري به عمل آيد راهنمايي ،انتخاب رشته

فعال، جهت برخـورداري از ايـن امتيـاز بـه منظـور پـذيرش در آزمـون كارشناسـي           داوطلبان واجد شرايط استفاده از سهميه بسيجي:  3تذكر 
  . را كسب نمايند) بدون سهميه(نمره كل آخرين نفر پذيرفته شده عادي % 90بايستي  ها، مي ناپيوسته در حد ظرفيت مصوب سهميه

صـادره  پيگيري ها مجزا است لذا متقاضيان با در اختيار داشتن كد  دريافتي از مراكز سپاه براي شركت در هر يك از آزمون پيگيريكد :  4تذكر
و الزم اسـت بـدين منظـور كـد     مندي از امتياز سهميه در اين آزمون را نخواهند داشت  هاي دانشگاه آزاد اسالمي امكان بهره جهت ساير آزمون

  .اي دريافت نمايند جداگانه
مندي از سهميه  استفاده نمايند جهت بهره %49تا % 25همسر يا فرزند جانباز آن دسته از داوطلبان واجد شرايط كه مايلند از سهميه  -10-14

  .هد شد، اقدام نماينداعالم خوا، انتخاب رشته مرحلهدر مطابق ضوابط مربوط كه متعاقباً  بايستي ميمذكور، 
  : التحصيالن ممتاز مقطع كارداني نام و پذيرش بدون آزمون فارغ ضوابط و نحوه ثبت -15

شـوراي هـدايت اسـتعدادهاي درخشـان، دانشـگاه آزاد اسـالمي        16/11/84موضـوع جلسـه    23/3/85مـورخ   732/21براساس ابالغيه شـماره  
دانشگاهي خود را براساس ضوابط و مقررات مذكور در ذيل اين بخش، بـدون آزمـون در مقطـع    هاي  محل  التحصيالن ممتاز مقطع كارداني فارغ

  . نمايد كارشناسي ناپيوسته رشته همنام و متجانس پذيرش مي
  : التحصيالن ممتاز ضوابط تعيين فارغ  -1-15

  .داشته باشند 18معدل كل حداقل  )الف
باشـند مشـمول پـذيرش بـدون آزمـون       18شده باشند اگر چه داراي معـدل كـل بـاالي     سازي دانشجوياني كه داراي دروس معادل:  1تبصره 

  . شوند نمي
  .شوند استفاده كرده باشند مشمول پذيرش بدون آزمون نمي) نيمسال جبراني(نامه آموزشي  آيين 47دانشجوياني كه از ماده :  2تبصره 

  .م شدگان محل دانشگاهي در رشته مربوطه و در سال ورود باشندنا التحصيالن برتر بر اساس تعداد ثبت درصد فارغ جزء ده )ب
شود و در صورتي كه ده درصد محاسـبه شـده داراي اعشـار باشـد كـوچكترين عـدد        درصد براساس ظرفيت دوره محاسبه مي تعداد ده:  1تذكر

  .گيرد صحيح باالتر مالك عمل قرار مي
  .گيرد كارداني مالك عمل قرار نمي رتبه اكتسابي داوطلب در آزمون ورودي مقطع:  2تذكر
  .التحصيل شده باشند حداكثر ظرف مدت چهار نيمسال فارغ )ج

شوند كـه   اند در صورتي مشمول پذيرش بدون آزمون مي دانشجوياني كه از مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده كرده:  1تبصره 
  . ل تجاوز نكرده باشدهاي تحصيلي آنها از چهار نيمسا مجموع تعداد نيمسال
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تابسـتاني    در صورتي كه دانشجو پس از چهار نيمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشي با اخذ درس معرفي به استاد در تـرم :  2تبصره 
  .ودش هاي تابستاني جزء نيمسال هاي تحصيلي محسوب نمي بديهي است ترم. گردد التحصيل شود مشمول پذيرش بدون آزمون مي فارغ

تواننـد از   هايي كه براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصيل آنان حداقل پنج نيمسال تعريف شده باشـد مـي   التحصيالن رشته فارغ:  3تبصره 
شود و تنها سرفصل مصوب مالك عمل خواهـد   نياز دانشگاهي نمي اين موضوع شامل دروس پيش. (مزاياي پذيرش بدون آزمون برخوردار شوند

  ).بود
التحصيالن واجد شرايط پذيرش بدون آزمون در هر سال تحصيلي تنها براي يك بار و فقط در همان دوره امكان استفاده از اين امتياز را  فارغ )د

  . خواهند داشت
  . پذير است پذيرش دانشجو فقط در رشته همنام و يا متجانس امكان )ه

بـا مركـز آزمـون    بدون آزمون كارشناسي ناپيوسته  دورهرشته درخواستي در  التحصيلي در مقطع كارداني با تشخيص تجانس رشته فارغ: تذكر 
  .دانشگاه آزاد اسالمي خواهد بود

  :  التحصيالن ممتاز جهت برخورداري از امتياز پذيرش بدون آزمون نام فارغ نحوه ثبت  -2-15
متقاضيان الزم است در تـاريخي كـه متعاقبـاً از طـرف     شود و  م مينام از متقاضيان استفاده از امتياز مذكور نيز تنها به صورت اينترنتي انجا ثبت

مراجعـه   org.azmoon.www : مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي بـه نشـاني  مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي اعالم خواهد گرديد به سايت 
  .نمايند

      :هاي مهم  توضيحات و توصيه -3-15
گيرد اين گونه افراد اكيداً از  كه تنها يك فرم مبناي رسيدگي به درخواست متقاضيان استفاده از امتياز پذيرش بدون آزمون قرار مي از آنجا -1

  .هاي چندگانه بدين منظور خودداري نمايند نام ثبت
  . رك و سند و يا تصاوير آنها به مركـز آزمـون خـودداري نماينـد    متقاضيان استفاده از امتياز پذيرش بدون آزمون اكيداً از ارسال هرگونه مد -2

  .التحصيالن دانشگاه اقدام خواهد نمود بديهي است مركز آزمون رأساً نسبت به استعالم وضعيت اين گونه متقاضيان از اداره كل فارغ
هـاي دانشـگاهي وابسـته بـه      التحصيالن ممتـاز محـل   گردد امتياز پذيرش بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسالمي تنها مختص فارغ تأكيد مي -3

نام و ارسـال هرگونـه تقاضـا در ايـن زمينـه       ها و مؤسسات آموزش عالي از ثبت التحصيالن ساير دانشگاه باشد، لذا فارغ دانشگاه آزاد اسالمي مي
واحد دانشگاهي محل تحصـيل اقـدام و پرونـده    التحصيالن بايستي در اسرع وقت نسبت به تسويه حساب با  اين دسته از فارغ. خودداري نمايند

  .التحصيلي خود را تكميل نمايند فارغ
نام براي پذيرش بدون آزمون به منزله قبولي نيست و پذيرش براساس ظرفيت موجود و اولويـت   از آنجايي كه صرف دارا بودن شرايط ثبت -4 

گردد كه در  ،در صورت عدم پذيرش از طريق بدون آزمون به داوطلبان توصيه ميباشد، لذا به منظور استفاده از امكان قبولي در آزمون افراد مي
  .آزمون كارشناسي ناپيوسته نيز شركت نمايند

بنـدي نمـوده و بـا توجـه بـه       نام واجدين شرايط پذيرش را براساس معدل رتبه مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي پس از انقضاء مهلت ثبت -5 
از ايـن رو تأكيـد   . افراد را با اولويت محل تحصيل و در صورت عدم پذيرش به صـورت كشـوري انجـام خواهـد داد     ظرفيت مربوط پذيرش اين

  .گردد نام اين افراد و تأييد واجد شرايط بودن آنان به منزله قبولي تلقي نمي گردد صرف ثبت مي
ل دانشگاهي تعيين شده توسط مركز آزمون خواهند بـود و در  پذيرفتگان از طريق امتياز پذيرش بدون آزمون تنها مجاز به تحصيل در مح -6 

  .نام، پذيرش آنها منتفي تلقي خواهد شد صورت عدم ثبت
كنند حق درخواست انتقـال بـه سـاير محـل هـاي       نام مي هاي دانشگاهي ثبت دانشجوياني كه از طريق امتياز پذيرش بدون آزمون در محل -7

  .دانشگاهي را نخواهند داشت
  .ناپيوسته در سال جاري خواهد بود اعالم نتايج پذيرفتگان اين امتياز همزمان با اعالم نتايج آزمون كارشناسي زمان -8 

  :نحوه انتخاب رشته و پذيرش نهايي: قسمت ششم 
تفصيل در دفترچه  و به براساس برنامه زماني كه متعاقباًالزم است  ،محلهاي تحصيلي داوطلبان پس از شركت در آزمون به منظور انتخاب رشته

  .نمايند اقدام ،اعالم خواهد شد) 2دفترچه شماره (هاي تحصيلي  انتخاب رشتهراهنماي 
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و برگـزاري و نحـوه تنظـيم    نام براي شركت در آزمون، تاريخ  نام، ثبت مدارك الزم براي ثبتتكاليف داوطلب، : بخش دوم
  نام تقاضانامه ثبتتكميل فرم 
  اي شركت در آزمونتكاليف داوطلب بر -قسمت اول

 :دده  مقرر انجام  و در مهلت  موقع  زير را به  اقدامات  بايد يكايك  در آزمون  شركت  متقاضي  داوطلب
 .)همين دفترچه( 1دريافت فايل دفترچه راهنماي شماره دانلود و مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور براي   -1
  . كارت اعتباري خريدبراي  آموزش كشور سازمان سنجشمراجعه به سايت   -2
  .نام از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور در زمان مقرر ثبت -3
  .در موعد مقرر www.sanjesh.org: به نشاني  ، با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشورآزمون  شركت در  كارتپرينت  -4
ويرايش و يـا  و درصورت نياز  كنترلبراي مشاهده،  13/12/1391تا  7/12/1391  تاريخ از سنجش آموزش كشورمراجعه به سايت سازمان  -5

  .نامي اطالعات ثبت اصالح
  .و پاسخ دادن به سؤالها  در آزمونشركت ،  شده  تعيينامتحاني  حوزةو   در محلحاضر شدن  -6

  نام مدارك الزم براي ثبت -قسمت دوم
  :نيازمند است به شرح زير مي باشد هانام به آن براي ثبتمداركي كه داوطلب 

بايد يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير اسكن نموده و فايل آن را براي ارسـال از طريـق    داوطلب مي: فايل عكس اسكن شده -1
  .نام اينترنتي آماده نمايد برنامه ثبت

  ).عكس تمام رخ( ه باشدكه در سال جاري گرفته شد  6×4  يا  3×4 عكس -1-1
 .باشد  JPG  عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت -2-1
 .باشدپيكسل  200×300حداقل  و پيكسل 300×400حداكثر  اندازه عكس اسكن شده بايد -3-1
 .ه و هرگونه لكه باشدنمنگ، صوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهرت -4-1
 .كيلو بايت بيشتر باشد 70از  حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد -5-1
 .هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد حاشيه -6-1
  .داراي زمينه سفيد باشد و االمكان عكس رنگي  حتي -7-1
  .عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد :1تبصره 
نام داوطلب باطل شده و حق شـركت   ص ديگري بجز داوطلب، ثبتدر صورت عدم ارسال عكس، ارسال عكس غيرمعتبر يا عكس شخ: 2تبصره 

  .گردد در آزمون از وي سلب مي
  ). خريداري شودسنجش آموزش سنجش  طريق سايتاين كارت از (كارت اعتباري مربوط به كاربر و رمز عبور  -2
الزم اسـت بنـد مربـوط را در تقاضـانامه      ،باشـند  حركتي مـي آندسته از داوطلباني كه نابينا يا كم بينا، ناشنوا يا كم شنوا و يا معلول جسمي -3

نام اينترنتي عالمتگذاري نمايند و گواهي درخصوص وضعيت خود و همچنين در مـورد خواسـتن منشـي در آزمـون را از سرپرسـت مركـز        ثبت
) بـراي سـاير اسـتانها   (ي اسـتان ذيـربط  يا معاونت توانبخشي بهزيست) براي داوطلبان ساكن استان تهران(پذيرش و هماهنگي سازمان بهزيستي 

واحـد آزمـون    - 15875-1365صـندوق پسـتي     -به سازمان سنجش آمـوزش كشـور    23/12/1391دريافت و آن را حداكثر تا تاريخ 
  .نمايند ارسال )اداره ثبت نام(ناپيوسته  كارداني به كارشناسي

  نام براي شركت در آزمون ثبت -قسمت سوم
ادامـه   12/12/1391شنبه   آغاز و تا روز 6/12/1391 شنبهيكاز روز  1392كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال   آزموننام براي شركت در  ثبت

 org.sanjesh.www: منحصراً از طريق پايگاه اينترنتـي سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور بـه نشـاني       نام،  الزم بذكراست ثبت. خواهد داشت
  .لذا داوطلبان الزم است اقدامات الزم را به عمل آورند. پذير است امكان

اين دفترچه منحصراً از طريق پايگـاه اينترنتـي سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور بـه         :نام در آزمون تهيه دفترچه راهنماي ثبت -1
 .باشد قابل تهيه مي  org.sanjesh.www: نشاني

غيرانتفاعي و  -موسسات آموزش عالي غيردولتيهاي  نام در آزمون و اعالم عالقمندي به گزينش در رشته پرداخت هزينه ثبت -2
 : دانشگاه آزاد اسالمي

شبكه  هاي بانكي عضو شود، داوطلبان الزم است به وسيله كارت نام به صورت اينترنتي انجام مي با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت -1-2
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 000/144باشد، با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و پرداخـت مبلـغ    شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي
 .اقدام نمايند دريافت كارت اعتبارينسبت به  ،نام ريال به عنوان وجه ثبت) هزار چهل و چهاريكصد و (
پس  الزم است ،هاي تحصيلي واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمي نيز باشد در گزينش رشتهچنانچه داوطلبي عالقمند به شركت   -2-2

در زمان توزيع كارت شركت در آزمون، نسبت به پرداخت هزينه مربـوط،   ،نام نموده امتحاني كه در آن ثبت  از اطمينان از پذيرش در رشته
  .ور اقدام نمايدبه صورت الكترونيكي از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كش

  .داردن دانشجوپذيرش در آنها هاي امتحاني كه دانشگاه آزاد اسالمي  جدول رشته
گروه  رديف

 نام رشته امتحاني كد   آموزشي 
1

كي
زش

م پ
علو

  

 ايمهندسي بهداشت حرفه 102
 تكنولوژي پرتوشناسي  2107

شناسي پزشكي و مبـارزهحشره  3109
 با ناقلين

 كيمدارك پزش  4112
 هاي پزشكيفوريت  5114
6

سي
هند

و م
ي 

فن
  

 الكترونيك هواپيمائي  201
 ايمني صنعتي و محيط كار 7202
 تعمير و نگهداري هواپيما  8205
هـايگرايش سـازه(صنايع چوب و كاغذ 9207

 )چوبي
 مراقبت پرواز  10212
 شهر سازي  11217
 صنايع نساجي 12218

13

عي
طبي

بع 
منا

 و 
زي

اور
كش

  

بـرداري از منـاطقاحياء و بهـره  303
 بياباني

 پرورش طيور 14304
 پرورش گاو و گاوميش 15305
 جنگلداري 16308
 شيالت 17309
 گياهپزشكي 18312

گروه  رديف
  نام رشته امتحاني كد   آموزشي

19
 و 

زي
اور

كش
بع 

منا
عي

طبي
  

  هاي كشاورزي ماشين 313
  مرتع و آبخيزداري 20314
  بازيافت 21315
22

اني
انس

وم 
عل

  
  آموزش حرفه و فن  501

  آموزش راهنمايي و مشاوره 23503
  آموزش كودكان استثنائي  24507
  آموزش مطالعات اجتماعي  25508
 تربيت مربي امور تربيتي 26510
  شناسي باستان 27511
 تربيت معلم قران كريم 28513
 علوم انتظامي  29516
30

  هنر

  تتكنولوژي و طراحي دوخ  601
  صنايع دستي   31602
  مرمت و احياء بناهاي تاريخي  32603
 موسيقي  33604
  طراحي پوشاك   34606
 داري موزه  35607
36

كاربردي بهداشـت مـواد    -علمي 702 دامپزشكي
  غذايي با منشأ دامي

عـالوه بـر   باشد، الزم است  غيرانتفاعي -يموسسات آموزش عالي غيردولتهاي تحصيلي  چنانچه داوطلبي عالقمند به شركت در گزينش رشته -3-2
نسـبت  در زمان توزيع كارت شركت در آزمـون،   ،نام نموده امتحاني كه در آن ثبت  و اطمينان از پذيرش در رشتهنام  تقاضانامه ثبت 27عالمتگذاري بند 

  .نمايد اقدامبه صورت الكترونيكي از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به پرداخت هزينه مربوط، 
  .نام آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز براي ثبت -4-2

مطالعه و آشنايي با كليه شرايط و ضوابط آزمون، داوطلب بايد بـا مراجعـه بـه    و سازمان سنجش آموزش كشورنام از سايت  دريافت فايل دفترچه ثبتپس از 
  . اقدام نمايداينترنتي نام  نسبت به ثبت www.sanjesh.org:  پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني

  تاريخ برگزاري آزمون -قسمت چهارم
با توجـه بـه رشـته     1392به دوره كارشناسي ناپيوسته سال ) فوق ديپلم( كاردانيپذيرش دانشجو از دوره   ، آزمون شده  بيني پيش  زماني  برنامه  براساس

ريافت اينترنتي د برگزار خواهد شد و اطالعيه اين سازمان در خصوص تاريخ و نحوه 24/5/1392 شنبه پنج روز امتحاني داوطلبان در صبح و يا بعدازظهر
  . گردد درج مي 21/5/1392و  14/5/1392نامه پيك سنجش مورخ  كارت شركت درآزمون در پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و هفته

  : يادداشت
و پايگـاه اينترنتـي ايـن سـازمان و در     ) آمـوزش كشـور    سنجش  سازمان  رساني و اطالع  خبري  نامه هفته(  سنجش  پيك  نشريه  تغيير از طريق  ـ هرگونه1

 . خواهد شد  اعالم  گروهي  هاي رسانه  از طريق  لزوم  صورت
تماس ) 021كد ( 88923599 - 88923598 - 88923597 - 88923596 - 88923595  هاي تلفن  توانند با شماره مي  لزوم  ـ داوطلبان در صورت  2

كشور   آموزش  سنجش سازمان روابط عمومي نسبت به ارسال درخواست خود به حاصل نموده و يا از طريق سيستم پاسخگويي الكترونيكي اين سازمان 
 .نمايند اقدام
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  نام نحوه تنظيم و تكميل فرم تقاضانامه ثبت -قسمت پنجم
شود مطابق دستورالعمل زير ابتدا فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در صفحه آخر اين  دفترچـه را تكميـل نمـوده و سـپس      به داوطلبان توصيه مي    

ضـمناً  . نـام وارد نماينـد   افـزاري ثبـت   الزم را براساس  بنـدهاي برنامـه نـرم    ، اطالعاتنويس، با مراجعه به پايگاه اينترنتي اين سازمان پيش براساس فرم
تواننـد بـه ايـن     نام اينترنتي موجود بوده و داوطلبان براي كسب اطـالع بيشـتر مـي    افزاري ثبت تقاضانامه در برنامه نرم نحوه تكميل فرم راهنماي جامع

  .راهنما مراجعه نمايند
هگيري است، يك نسخه چاپ نام از فرم تكميل شده كه داراي كدر نام اينترنتي و تكميل فرم ثبت شود كه پس از ثبت به داوطلبان توصيه مي :تذكر مهم

  .خود نگاهدارند نموده و نزد
از (داوطلب بايد در محل مورد نظر نام خانوادگي، نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه به طور كامل و خوانا وارد نمايـد  :  3و  2،  1در رديفهاي  -1

  ).به كاربردن مد، تشديد، الف محذوف و يا همزه خودداري شود
  .باشد، دايره مربوط را عالمتگذاري نمايد داوطلب بايد برحسب اينكه زن يا مرد مي: 4يف در رد -2
مميز و يا خط تيـره كـه    داوطلب بايد از سمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوط درج نمايد و از درج حروف،: 5در رديف  -3

  .ي نمايدها درج گرديده است، خوددار در بعضي از شناسنامه
داوطلب بايد شماره سري و سريال شناسنامه خود را كه به رنگ قرمز در حاشيه باالي صفحات شناسنامه درج شده است، در اين قسمت : 6در رديف -4

  . وارد نمايد
هـاي   و در شناسنامه. شود نام درج مي در تقاضانامه ثبت                : به صورت الف كه/24  574896: مثال    
  .شود نوشته مي    ني به صورت                                                             المث

  ).درج گرديده است 13دو رقم اول سال تولد يعني . (داوطلب بايد سال تولد خود را در محل مربوط درج نمايد: 7در رديف  -5
  .هاي مربوط را عالمتگذاري نمايد  يكي از دايره ،معارف آزمون دروس عموميداوطلب بايد به منظور پاسخگويي به سؤالهاي : 8در رديف  -6
  .را مشخص نمايد ، سهميه خودهاي اين رديف يكي از دايرهبا عالمتگذاري بايد  ،داوطلب متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران: 9در رديف  -7
 10بايد كد پيگيري خود را در بنـد  ) يا ستاد كل نيروهاي مسلح ده سپاه پاسدارانرزمن(داوطلب متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران: 10در رديف  -8

  . درج نمايد
رزمنـده  (متقاضي استفاده از سهميه ايثـارگران  9بند   3و 2، 1مورد با عالمتگذاري داوطلب متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران كه :  11در رديف  -9

شده است، بايد مدت حضور خود در جبهه را برحسب ماه از سمت چپ به راست ) و يا ستاد كل نيروهاي مسلح رزمنده جهاد كشاورزيپاسداران، سپاه 
  .در محل مربوط درج نمايد

نويسند و يا به عبارت ديگر چپ دست هسـتند، الزم اسـت مربـع مربـوط را عالمتگـذاري       آندسته از داوطلباني كه با دست چپ مي: 12در رديف  -10
  . نمايند

نـام و   داوطلبان اتباع خارجي كه بر اساس توضيحات ارائه شده در قسمت مربوط به شرايط و ضوابط اتبـاع خـارجي مجـاز بـه ثبـت     : 13در رديف  -11
  .رقمي خود را در محل مخصوص درج نمايند 13ها را عالمتگذاري نموده و كد پيگيري  باشند بر حسب مليت خود يكي از گزينه شركت در آزمون مي

هاي اين رديـف وضـعيت جسـماني     داوطلبان نابينا، كم بينا، ناشنوا، كم شنوا و معلول جسمي و حركتي بايد با عالمتگذاري در دايره: 14رديف  در -12
  . را به اين سازمان ارسال نماينددوم اين دفترچه بخش از دوم  قسمتانتهاي خود را مشخص و مدارك مندرج در 

باشد، در محل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يا خط تيره خـودداري   ماره ملي خود را كه يك عدد ده رقمي ميداوطلب بايد ش: 15در رديف  -13 
با پيش شماره ( 66729593  اند، براي اطالع از شماره ملي خود با شماره تلفن گوياي  ضمناً داوطلباني كه تاكنون موفق به اخذ كارت ملي نشده. نمايد
  .يندتماس حاصل نما) 021
باشد، در محل مربوط درج و از درج مميز و يـا خـط تيـره خـودداري      داوطلب بايد كد پستي دقيق خود را كه يك عدد ده رقمي مي: 16در رديف  -14

   .نمايد
  .شهر محل سكونت خود را در مستطيل مربوط درج نمايدپيش شماره داوطلب بايد شماره تلفن ثابت و كد :  17در رديف  -15 
مربوط  محل شماره تلفن همراه خود را در.... باشد، به منظور استفاده از خدمات پيام كوتاه و  چنانچه داوطلب داراي تلفن همراه مي: 18رديف  در -16 

  . درج نمايد
چنانچـه نشـاني   طـي مراحـل آزمـون    .(داوطلب بايد نشاني دقيق پستي خود را مطابق موارد خواسته شده در اين رديف درج نمايد:  19در رديف  -17

  ).دهد داوطلب تغيير كند،الزم است نشاني جديد خود را با ذكر دقيق مشخصات و كدرهگيري كتباً به سازمان سنجش آموزش كشور اطالع
  .داوطلب بايد دايره مربوط به نام گروه آموزشي را كه در آزمون آن شركت خواهد كرد، با عالمتگذاري مشخص نمايد: 20در رديف  -18
خود را در محل مربوط درج و سپس كد رشته تحصـيلي  ) فوق ديپلم(آموختگي دوره كارداني  داوطلب بايد نام رشته تحصيلي دانش: 21رديف  در -19

اين دفترچه راهنما كه هر كدام عددي چهار رقمي است، استخراج و در مسـتطيل مربـوط   هاي تحصيلي  كد و نام رشتهمدرك كارداني خود را از جدول 
  . ه راست بنويسداز چپ ب

  الف / 24  574896
574896   24 /      
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اي كه از آن  موسسهقبلي و يا ) ديپلم فوق(داوطلب بايد ابتدا نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل دريافت مدرك دوره كارداني : 22در رديف   -20
  .در محل مربوط بنويسدالتحصيل خواهد شد را از سايت سازمان سنجش آموزش كشور و از لينك مربوط استخراج و  فارغ
و سـپس  ) الزم نيست 13عدد  درج دو رقم اول سال اخذ مدرك كارداني يعني(داوطلب بايد ابتدا دو رقم سال اخذ مدرك كارداني :  23در رديف  -21

  .را در جدول مربع شكل بنويسدخود ماه اخذ مدرك كارداني 
باشـد، در محـل مربـوط بنويسـد و سـپس كـد        آن رشـته مـي   داوطلب بايد نام رشته امتحاني خود را كه متقاضي شركت در آزمون: 24در رديف  -22

باشـد اسـتخراج و    اين دفترچه راهنما كه هـر كـدام عـددي سـه رقمـي مـي        8تا  2امتحاني انتخابي خود را با توجه به جداول شماره  به رشته مربوط
  .  مستطيل مربوط درج نمايد در

  .ك دايره، زبان خارجي امتحاني مورد عالقه خود را در آزمون مشخص نمايدداوطلب بايد با انتخاب و عالمتگذاري ي: 25در رديف  -23
در وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي يا  وزارت علـوم، تحقيقـات وفنـاوري و يـا      رسمي و يا پيمانيداوطلبان شاغل به صورت : 26در رديف  -24

  .ال خود را مشخص نمايندآموزش وپرورش بايد با عالمتگذاري در دايره مربوط وضع اشتغ وزارت
بنـد   اينباشد، الزم است  غيرانتفاعي مي -هاي تحصيلي موسسات آموزش عالي غيردولتي انتخاب رشتهبه  چنانچه داوطلب عالقمند: 27در رديف   -25

طريق سـايت سـازمان سـنجش     از ط به صورت الكترونيكينموده و در زمان توزيع كارت شركت در آزمون نسبت به پرداخت هزينه مربورا عالمتگذاري 
   .داقدام نمايآموزش كشور 

الزم اسـت ايـن بنـد را     ،باشـد  مـي هاي تحصيلي دانشـگاه آزاد اسـالمي    نام و انتخاب رشته از رشته ثبتبه داوطلب عالقمند چنانچه : 28در رديف  -26
ط، به صورت الكترونيكي از طريـق سـايت سـازمان سـنجش     نموده و در زمان توزيع كارت شركت در آزمون نسبت به پرداخت هزينه مربوعالمتگذاري 

   .آموزش كشور اقدام نمايد
كـد ونـام اسـتانها منـدرج در ايـن      داوطلب بايد نام استان بومي خود را براساس تعريف استان بومي نوشته و كد آن را نيز از جدول : 29در رديف  - 27

  . درج نمايد كه عددي دو رقمي است، استخراج و در محل مربوطدفترچه، 
درج  9999و كـد شهرسـتان را عـدد     41كد استان را عـدد   ،بايد در قسمت مربوط ،باشد خارج از كشور ايران ميدراقامت آنها محل داوطلباني كه  :تذكر مهم

  .نمايند
بوط بنويسد و سپس كد استان حوزه ، در محل مرنام استان و شهرستان محل اقامت خود را براي تعيين حوزه امتحانيداوطلب بايد : 30در رديف  -28

كد ونام اسـتانها  باشد، با اقتباس از جدول  امتحاني آزمون خود را كه يك عددچهار رقمي مي امتحاني خود را كه عددي دو رقمي و كد شهرستان حوزه
  .اين دفترچه راهنما در مستطيل مربوط درج نمايد مندرج در

  .دمي باشد، الزم است نشاني پست الكترونيكي خود را درج نماي ( E – Mail )الكترونيكي چنانچه داوطلب داراي پست: 31در رديف  -29
 

  : بخش سوم
، مربـوط ول اجـد  و ، شرايط و ضوابط اختصاصي فرهنگيـان در دانشگاهها و موسسات آموزش عاليدانشجو برخي از شرايط و ضوابط گزينش 

  و موسسات آموزش عالي، مواد امتحاني و جدول ضرائب دروس تخصصي  سهميه ايثارگران، شرايط و ضوابط برخي از دانشگاههاي
  برخي از شرايط و ضوابط گروههاي آموزشي -قسمت اول

ها و مؤسسات آموزش عالي كشور كم و بيش مشابه اسـت، بـراي احتـراز از     هاي آموزشي، اداري و انضباطي دانشگاه نامه نظر به اينكه مفاد كلي آيين    
در مواردي كه عدول كلي يا نسبي از ايـن مقـررات جـايز يـا الزم باشـد،      . شود اتب ذيالً درج و رعايت دقيق آنها به داوطلبان توصيه ميمر تكرار، بعضي

گونه توضيحات موضعي فقط در همان موضع خاص نافذ و مجري است و در مـوارد ديگـر بايـد بـه      طور جداگانه داده خواهد شد و اين توضيح مشروح به
  . شود، توجه الزم معطوف داشت كه ذيالً درج مي توضيحاتي

هاي امتحاني گروه آموزشي غيرپزشكي، چنانچه رشته تحصيلي كارداني و يا مدرك كـارداني داوطلـب بـا رشـته امتحـاني مـورد        در هر يك از رشته -1
شي مربـوط خواهـد بـود و شـهريه     ه تشخيص گروه آموزنياز يا جبراني ب شده، ملزم به گذراندن دروس پيش پذيرفته انتخاب وي مرتبط نباشد، داوطلب

  .  گردد دانشجو اخذ مي جبراني از نياز يا واحدهاي درسي پيش
  .ـ پذيرفتگان نبايد براي شروع و ادامه تحصيل از لحاظ قوانين شرعي و كشوري منعي داشته باشند 2
  .تحصيل نمايد ـ هيچ دانشجويي مجاز نيست به طور همزمان در دو رشته يا در دو مقطع 3
  .طور كلي آموزش عالي مستلزم سپردن تعهد خدمت خواهد بود ـ استفاده از آموزش رايگان و به  4
. التحصـيل شـوند   فـارغ  31/6/1392توانند انتخاب نمايند كه حـداكثر تـا تـاريخ     هاي تحصيلي نيمسال اول و نيمسال دوم را داوطلباني مي ـ كدرشته  5

در ) شوند التحصيل نمي فارغ 31/6/1392يعني تا تاريخ (شوند  التحصيل مي فارغ 30/11/1392به بعد و حداكثر تا  31/6/1392دانشجوياني كه از تاريخ 
به عبارت ديگر . باشند هاي تحصيلي نيمسال دوم مي صورت اعالم ظرفيت توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، منحصراً مجاز به انتخاب كد رشته

  .را ندارند  اول  نيمسال  تحصيلي  هاي رشته  انتخاب  شوند حق نمي  التحصيل فارغ 31/6/1392 تا تاريخ   كه  دانشجوياني
توانند به تحصيل بپردازند كه موافقتنامه رسمي و  ها و مؤسسات آموزش عالي تمام وقت است، لذا كارمندان دولت در صورتي مي ـ تحصيل در دانشگاه 6

هاي ديگر دوران تحصيل بـه   ها و فعاليت ها، كارآموزي ها، آزمايشگاه ه يا سازمان متبوع خود را مبني بر شركت در همه كالسبدون قيد و شرط وزارتخان
  .نام به مؤسسه آموزش عالي محل قبولي عرضه كنند همراه مدارك ثبت
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  .شود وزش عالي تعيين و اعالم ميها و مؤسسات آم با  نظر دانشگاه)  شبانه(نوبت دوم   دوره  هاي كالس  تشكيل  ـ ساعات 7
   .است  ممنوع  روزانه  دوره  به ) شبانه(نوبت دوم   دوره  دانشجويان  ـ انتقال 8
خـود منحصـراً   ) فوق ديپلم(الزم است با توجه به رشته تحصيلي و يا نوع مدرك كارداني ،هاي تحصيلي گروه آموزشي علوم پزشكي ـ متقاضيان رشته  9

  .نام و شركت نمايند ثبت  2مطابق جدول شماره ي امتحاني گروه آموزشي علوم پزشكي، ها در يكي از رشته
نامه طرح ايجاد  هاي روزانه خواهند بود، مگر در مواردي كه در آيين تابع مقررات آموزشي دانشجويان دوره) شبانه(هاي نوبت دوم  ـ دانشجويان دوره  10

   .مستثني شده است) شبانه(هاي نوبت دوم  دوره
  .هاي روزانه است هاي آموزشي دوره عيناً همان برنامه) شبانه(هاي نوبت دوم  هاي آموزشي دوره ـ برنامه 11
براي هر نيمسال تحصيلي با توجه به ساير ضوابط و مقررات در اختيار شوراي آموزشـي  ) شبانه(هاي نوبت دوم  ـ تعيين سقف واحدهاي درسي دوره  12

  .لي ذيربط خواهد بوددانشگاه يا مؤسسه آموزش عا
هـاي پرسـتاري، اتـاق عمـل، هوشـبري،       آموختگان مقطع كارداني در رشته انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان براي دانش – 13

 1/7/1386از تـاريخ   آموختگـان  پرستاري دندانپزشكي دانش(هاي پزشكي، بهداشت دهان،  ، علوم آزمايشگاهي، فوريت)راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي
نام در آزمون و  باشند درصورتي مجاز به ثبت ها چنانچه داوطلب ادامه تحصيل در مقطع باالتر مي آموختگان اين رشته لذا دانش. باشد اجباري مي) به بعد

ستثناي رشته پرستاري دندانپزشكي كـه راه  به ا(الذكر باشد  هاي فوق التحصيلي آنان همان رشته هاي فارغ باشند كه مقطع باالتر رشته ادامه تحصيل مي
هاي علوم پزشكي را داشته باشند مكلف  نام و ادامه تحصيل در ساير رشته و چنانچه تمايل به ثبت) باشد ادامه تحصيل آنها در رشته بهداشت عمومي مي

  .باشند به انجام خدمات قانوني و ارائه گواهي پايان خدمت و يا معافيت از آن مي
تحصيلي كارداني بهداشت دهان به داليل تفاوت رشته تحصيلي كارداني آنان با رشته تحصيلي كارداني بهداشـت دهـان و     آموختگان رشته شدان – 14

درماني روستايي، حق شركت در آزمـون رشـته كارشناسـي ناپيوسـته      -سال خدمت در مراكز بهداشتي 4دندان از لحاظ برنامه آموزشي و داشتن تعهد 
ومي را ندارند و در صورت شركت و قبولي در آزمون، قبولي آنان در زمان ثبت نام در دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل قبـولي، منتفـي   بهداشت عم
آموختگـان   ، دانـش 5/9/1387آيين نامه اجرائي قانون خدمت پزشـكان و پيراپزشـكان مـورخ     3و  2ضمناً براساس مصوبات كميسيون مواد . خواهد شد
  .  باشند يلي كارداني بهداشت دهان مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان ميرشته تحص

اند، مشمول طـرح اليحـه نيـروي     التحصيل شده به بعد فارغ 1/7/1386تحصيلي كارداني پرستاري دندانپزشكي كه از تاريخ   آموختگان رشته دانش -15 
ضـمناً  . باشـد  اپيوسـته بهداشـت عمـومي مسـتلزم گذرانـدن طـرح اليحـه مـذكور مـي         باشند و شركت آنان در آزمـون رشـته كارشناسـي ن    انساني مي

در رشته تحصيلي كارداني پرستاري دندانپزشكي، به عنوان مازاد بـر نيـاز وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش       1/7/1386آموختگان قبل از تاريخ  دانش
  .باشند معاف مي) انيطرح اليحه نيروي انس(پزشكي، از انجام خدمات موضوع قانون مذكور

اي، به عنوان مازاد بر نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي، از انجـام خـدمات     تحصيلي كارداني پزشكي هسته  آموختگان رشته كليه دانش -16
ند خدمات موضوع قانون مـذكور  توان مي ،ولي در صورت تمايل فرد و نياز مراكز خدمات گيرنده ،موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان معاف بوده

  .را به صورت داوطلبانه به انجام برسانند
تحصيلي كارداني پروتزهاي دنداني، به عنوان مازاد بر نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از انجـام خـدمات     آموختگان رشته كليه دانش -17

ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته تحصيلي مذكور بدون انجام خدمات باشند، لذا  موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان معاف مي
  . باشد مانع مي موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان بال

درصد از ظرفيت پـذيرش دانشـجو در    40، حداقل 5/12/1387ريزي علوم پزشكي مورخ  برطبق مصوبه سي و هشتمين جلسه شوراي عالي برنامه -18
اي و مهندسي بهداشت محيط، به هر يك از دو جـنس پـذيرش زن و مـرد اختصـاص      هاي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه رشته
  .دارد
  دانشـگاه   آموزشـي   در اختيار شوراي  ساير ضوابط و مقررات  به  تحصيلي با توجه  درسي براي هر نيمسال  واحدهاي  سقف  در گروه آموزشي علوم پزشكي تعيين - 19

  .مربوط خواهد بود
  محـل   لئومس  مقام  از باالترين  موافقتنامه  ارائه  باشند، درصورت مي  انساني  نيروي  طرح  انجام  در حين  كه  هايي كارداندر گروه آموزشي علوم پزشكي  -20

 .ندارند  از خدمت ترخيص  به  ، نيازي آنان  خدمت  با ادامه  تحصيل  ادامه و تداخل   همزماني  بر عدم  مبني ،خود  خدمت
  . است  ممنوع  تحصيلي  هزينه  كمك  و يا هرگونه  شهريه  و پرداخت  )شبانه(نوبت دوم   در دوره  شده  پذيرفته  كاركنان  به  آموزشي  مأموريت  اعطاي   - 21
هاي موجود در استان مربـوط را در اولويـت قـرار دهنـد، مگـر       محلهاي دولتي هستند بايد كد رشته   داوطلبان هر استان كه در استخدام دستگاه -22

بديهي است در صورت عدم رعايت مفاد فوق وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش علـوم   . نظر آنان در استان محل كار وجود نداشته باشد اينكه رشته مورد
 .ن معرفي اين قبيل افراد بعداز اعالم نتايج به اولويتهاي بعدي نخواهد بودضمناً درصورت قبولي، امكا. پزشكي با ادامه تحصيل آنان موافقت نخواهد كرد

در   شـدن   پذيرفتـه   محيط، بهداشت خانواده و مبارزه با بيماريها  در صـورت   بهداشت  هاي رشته  متعهد خدمت  هاي و نيز كاردان  شاغل  هاي كاردان -23
  .خواهند بود  تحصيل  و ادامه  نام ثبت  مجاز به  متبوع  وافقتنامه از سازمانم  از ارائه  تنها پس  ناپيوسته كارشناسي  آزمون
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التحصيالن مقطع كارداني دانشـگاههاي علـوم    دستورالعمل بازپرداخت صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، آن دسته از فارغ 10براساس ماده  -24
نام از صندوق رفاه مجوز ادامه تحصيل يا تسـويه حسـاب    ولي در آزمون، الزم است براي ثبتاند، درصورت قب مند شده پزشكي كه از مزاياي صندوق بهره

  .نام به دانشگاه محل پذيرش ارائه نمايند دريافت نمايند و تأييديه مربوط را هنگام ثبت
هـاي   آموختگان دوره ري درخصوص دانشريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناو شوراي برنامه17/11/88مورخ  748مصوبه جلسه شماره  -25

به شرح زير اصـالح   789باشد، در جلسه  14كارداني پيوسته، داراي مجوز رسمي از شوراي گسترش آموزش عالي كه معدل دوره كارداني آنها كمتر از 
ندان واحد جبراني ندارنـد در غيـر اينصـورت    در دوره كارشناسي ناپيوسته نياز به گذرا رشته مرتبطآموختگان مذكوردر صورت قبولي در  دانش« :گرديد

  ».واحد جبراني بگذراند 24بايست  مي
 ،ريزي علوم پزشكي، به منظور فراهم شدن امكان ادامه تحصيل كاردانهاي مامـايي شـاغل   شوراي عالي برنامه 7/12/1389مورخ  45مطابق مصوبه  -26

درصـدي در   40توانند از سـهميه   مي) 1392و دوره دوم سال  1391دوره اول سال (ه به مدت سه دور 1391-92از سال تحصيلي ها  اين قبيل كاردان
. مامايي استفاده نماينـد تحصيلي كارشناسي ناپيوسته براي ادامه تحصيل در رشته  محل اشتغال هاي روزانه و شبانه در همان استان رشته محلهاي دوره

مدت سه برابر يزان بقه كار به صورت رسمي، پيماني و يا قراردادي و سپردن تعهد خدمت به مشرط استفاده از سهميه فوق دارا بودن حداقل يكسال سا
 . باشد تحصيل در همان استان محل خدمت مي

، »كليه گرايشها«آمار، باستان شناسي، تربيت معلم قران كريم، مترجمي زبان انگليسي و مديريت (هاي امتحاني  پذيرش دانشجو در برخي از رشته -27
  .گيرد ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي صورت مي منحصراً در دانشگاه) موسيقي و راحي پوشاكط

پزشـكي  تكنولـوژي  رشـته امتحـاني   تـا اطـالع ثـانوي در     1392-93با توجه به اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از سال تحصـيلي   -28
نـام و   توانند در رشته امتحاني تكنولوژي پرتوشناسي ثبت اي مي هاي تكنولوژي پزشكي هسته اردانلذا ك. پذيرش دانشجو صورت نخواهد گرفت اي هسته

  . شركت نمايند
  رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورششاغل  فرهنگياناختصاصي شرايط و ضوابط  -قسمت دوم

  ).مشروط به تداوم اشتغال در آموزش و پرورش(م در آزموننا ـ دارا بودن حكم كارگزيني مبني بر استخدام رسمي يا پيماني در زمان ثبت1
نام در آزمون باشد در غيـر اينصـورت مجـاز بـه      تاريخ صدور حكم استخدام رسمي و يا پيماني داوطلبان بايد قبل از پايان مهلت قانوني ثبت - 1تبصره 

  .گردد مي "لغو" آنانقبولي هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده و در صورت انتخاب  و قبولي،  انتخاب رشته
نام در آزمون فاقد حكم كـارگزيني رسـمي و يـا پيمـاني      التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي كه تا پايان مهلت قانوني ثبت معلمان حق -2تبصره 

  . باشند مجاز به شركت در آزمون نيستند
اسـاس   شاغالن رسمي يا پيماني از اداره آموزش و پرورش محـل خـدمت خـود بـر     ـ دارا بودن فرم موافقتنامه كتبي مبني بر موافقت با ادامه تحصيل2

 داوطلبان بايد براي دريافت اين فرم به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند( شرايط مندرج در فرم معلم و دستورالعمل مربوط
  ). باشد نميسازمان سنجش آموزش كشوره و پس از دريافت، آن را نزد خود نگهدارند و نيازي به ارسال آن ب

لذا درصورتي كـه داوطلـب بـدون داشـتن موافقتنامـه      . نام در آزمون است عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت: تبصره
  .تلقي خواهد شد "كان لم يكن"در آزمون شركت نموده، پذيرفته شود قبولي وي ) فرم معلم(كتبي

  .در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي يا غيردولتي... هاي تحصيلي اعم از پيوسته، ناپيوسته و  اشتغال به تحصيل در هر يك از دورهعدم  -3
آزاد و باالتر از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتـي و غيردولتـي يـا    ) پيوسته يا ناپيوسته(فرهنگياني كه به هر نحوي قبًال مدرك كارشناسي  -4

  .باشند هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نمي اند مجاز به انتخاب رشته بصورت معادل يا غير معادل دريافت نموده
لغـو  نرسد، قبولي اين افراد در آزمـون  ) نفر 15حداقل (ها، براي تشكيل كالس به حد نصاب الزم چنانچه آمار پذيرفتگان در هر يك از كدرشته محل -5

  . شود مي
هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان در گروههاي مختلف امتحاني، مخصـوص شـاغالن رسـمي و يـا پيمـاني واجـد شـرايط آمـوزش و پـرورش           هكليه رشت -6

التـدريس، آموزشـياران نهضـت سـوادآموزي،      باشد، لذا ساير داوطلبان اعم از قراردادي، قرارداد تطبيقي نهضت سواد آموزي، شـركتي، معلمـان حـق    مي
  .خواهد شد لغوشدن، قبولي آنان  ها  نبوده و در صورت انتخاب و قبول ، مجاز به انتخاب اين رشته...رس غيرانتفاعي  و هاي مدا التدريسي حق

عالوه بر شرايط و ضوابط اختصاصي يادشده، رعايت شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي مندرج در اين دفترچـه كـه داوطلبـان ملـزم بـه رعايـت آن        -7
  .الزامي است هستند، براي فرهنگيان

تواننـد   با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري و ممنوعيت اعطاي مأموريت آموزشي، فرهنگيان محترم در خارج از ساعت اداري موظف خود مـي  -8
  .)شنبه و جمعه تشكيل شود شود در صورت امكان بعضي از كالسها در روزهاي پنج تالش مي. (ادامه تحصيل دهند

  .ها برگزار خواهد شد شنبه و در صورت نياز جمعه حضوري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در روزهاي پنج مههاي ني كالس -تبصره
  .پذير نيست تغيير رشته پس از قبولي در آزمون  و يا در طول تحصيل امكان -9

نام يـا تحصـيل،    نداشته است در هر مرحله از ثبتچنانچه فردي با اطالعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص شود كه شرايط الزم را  -10
 .گردد  و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارتهاي ناشي از آن خواهد بود قبولي وي لغو مي

  .كند مسئوليت ناشي از عدم رعايت ضوابط عمومي و اختصاصي مندرج در اين دفترچه به عهده داوطلب بوده و هيچگونه حقي براي وي ايجاد نمي -11
شوراي معين شوراي عالي انقالب فرهنگي و بنـا بـه پيشـنهاد وزيـر      23/1/1390مورخ  221بنا به تفويض شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه  -12

  .است به تصويب رسيده"امكان شركت نمودن فرهنگيان داراي مدرك معادل كارداني در آزمون كارشناسي ناپيوسته "آموزش و پرورش، ماده واحده 
هاي سراسري سازمان سنجش آموزش كشور در مقاطع تحصـيلي   توانند در آزمون ماده واحده  فوق، فرهنگيان داراي مدرك معادل كارداني ميبراساس 

  .باالتر شركت نموده و در صورت قبولي در آن مقطع ادامه تحصيل داده، در پايان مدرك رسمي دريافت نمايند
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  .ها و مناطق مورد نياز اين مصوبه را اعمال نمايد صرفا در رشتهوزارت آموزش و پرورش موظف است  – 1تبصره 
  .باشد اند، مي مدرك معادل اخذ نموده 3/9/1377شمول اين مصوبه صرفاً نسبت به افرادي كه تا تاريخ  – 2تبصره 
رفته تا در صـورت نيـاز نسـبت بـه گذرانـدن      تر افراد پذيرفته در آزمون، بايستي مورد ارزشيابي قرار گ واحدهاي درسي مقطع تحصيلي پائين -3تبصره 

  .واحدهاي اساسي و ضروري اقدام شود
  : نكات مهم

 .نياز دانشگاهي و يا جبراني خواهند بود كليه پذيرفتگان ملزم به گذراندن دروس پيش -1
 .خواهد شد امكان استفاده از خوابگاه براي دانشجويان در حد امكانات موجود با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، فراهم  -2
 .باشد اعطاي مأموريت آموزشي صرفاً در چارچوب دستورالعمل مربوط فقط براي ايثارگران واجد شرايط مقدور مي -3

  هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش  جدول رشته -قسمت سوم
 و دانشگاه فرهنگيان وزارت آموزش و پرورشها و واحدهاي تابعه  پرديسگيان در هاي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته ويژه فرهن رشته  -1جدول شماره 

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي 
دانـشـگاه فرهنـگيـان

 مردزن دوماول مالحظات جنس پذيرش نيمسال پذيرش نوع دوره  نام رشته تحصيلي رديف
 × × -×روزانه آموزش رياضي1

ويژه فرهنگيان شاغل 
رسمي و يا پيماني 

 وزارت آموزش وپرورش

 × × -×روزانه  آموزش حرفه و فن2
 × × -×روزانه آموزش ديني و عربي3
 × × -×روزانهآموزش راهنمايي و مشاوره4
 × × -×روزانه آموزش زبان انگليسي5
 × × -×روزانهآموزش زبان و ادبيات فارسي6
 × × -×وزانهر آموزش علوم تجربي7
 × × -×روزانهآموزش كودكان استثنائي8
 × × -×روزانهتربيت معلم مطالعات اجتماعي9
 × × -×روزانه آموزش و پرورش ابتدائي10
 × × -×روزانهگرايش عمومي-تربيت مربي امور تربيتي 11
 × × -×روزانهگرايش متوسطه-تربيت مربي امور تربيتي 12
 × × ×-روزانه*تربيت بدني و علوم ورزشي13
 × × ×-روزانه*آموزش هنرهاي تجسمي14

هـا و واحـدهاي تابعـه دانشـگاه فرهنگيـان بصـورت كشـوري مـي باشـد، ظرفيـت و محـل پـذيرش             پذيرش دانشـجو درپـرديس  :تذكر مهم
   .آزمون مربوط درج خواهد شد) 2ترچه شماره دف(تحصيلي  هاي دفترچه راهنماي انتخاب رشته دانشجو متعاقباً در

متمركــز  بــه روش نيمــه »آمــوزش هنرهــاي تجســمي«و » تربيــت بــدني و علــوم ورزشــي«در رشــته هــاي تحصــيلي  پــذيرش دانشــجو* 
 .گيردصورت مي

  
  
 

 دانـشـگاه تربيت دبيرشهيـدرجائي تـهـران 

 مردزن دوم اول مالحظات جنس پذيرش نيمسال پذيرش نوع دوره نام رشته تحصيلي  رديف
 × × × - نيمه حضوري آموزش رياضي 1

ويژه فرهنگيان 
رسمي و يا پيماني  شاغل

 وزارت آموزش و پرورش

 × × × - نيمه حضوري آموزش ديني و عربي 2
 × × × - نيمه حضوري آموزش زبان انگليسي 3
 × × × - نيمه حضوري تربيت معلم  زبان و ادبيات فارسي 4
 × × × - نيمه حضوري تربيت معلم مطالعات اجتماعي 5
 × × × - نيمه حضوري تربيت مربي امور تربيتي  6
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  سهميه ايثارگران -چهارمقسمت 
  سـهميه   ايـن   متقاضـي  ، اسـت   آمـده   ذيـل  »ج« تا  « الف«  در بندهاي  كه شرايط خود  اساس بر توانند مي ايثارگران  سهميه  متقاضي  از داوطلبان  يك هر

 .شوند
 هـادگران ج و رزمنـدگان  ورود  بـراي  تسهيالت ايجاد قانون اجرايي نامه آيين در مذكور ماده چهارگانه هاي تبصره و 1 ماده اساس بر كه رزمندگاني) الف

در   داوطلبانـه   يـا متنـاوب    متوالي  ماه) 6(  شش  حداقل 31/6/1367  لغايت 31/6/1359  تاريخ از  عالي  آموزش  مؤسسات و ها به دانشگاه  بسيجي  داوطلب
سپاه پاسداران انقالب اسالمي يا وزارت جهاد (ضمن مراجعه به ارگان ذيربط   است  اند، الزم حضور داشته  باطل  عليه  نبرد حق  هاي جبهه  عملياتي  مناطق

نام توسـط سـتاد مشـترك     تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبتنسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام نمايند ) كشاورزي
  .يا وزارت جهادكشاورزي مورد تائيد نهائي قرار گيرد) سازمان بسيج مستضعفين(سپاه پاسداران 

الزم است پس از  مسلحو ستاد كل نيروهاي  )سازمان بسيج مستضعفين(داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران: تذكرمهم
نـام در   رقمي از واحد مربوط اقدام و آن را در زمان ثبـت  12 پيگيري تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان نسبت به دريافت كد

  .محلي كه در تقاضانامه اينترنتي در نظر گرفته شده درج نمايند
لـذا داوطلبـان ضـرورت    . باشد براي هر آزمون در هر سال متفاوت مي يا نيروهاي مسلح ورقمي سهميه ارگان سپاه پاسداران  12پيگيري كد  -1  تبصره

  .رقمي مخصوص همان آزمون اقدام كنند 12پيگيري نام در هر آزمون با مراجعه به واحد مربوط نسبت به دريافت كد  دارد براي ثبت
 .شود مي  ينتعي  دفاع  عالي  شوراي  مصوبات  اساس بر  عملياتي  مناطق -2 تبصره
هـا و   هـا، سـازمان   وزارتخانـه   پرسـنل   خـدمتي   هاي موريتأو م  تعهدات  و همچنين  وظيفه  و پاسداران  سربازان  در جبهه  حضور يا خدمت  مدت -3 تبصره
  . شود نمي  تلقي  ، حضور داوطلبانه عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه  دانشجويان  ماهه 6  و نيز طرح  جبهه در  نظامي  هاي ارگان
  .فرزندان و همسران رزمندگاني كه منحصراً مدت حضور در جبهه را دارند، مشمول استفاده از اين سهميه نخواهند بود -4 تبصره
شهرسـتانهاي    تابعـه  واحـدهاي    بـه  سـهميه   تأييد  عدم درصورت ) سازمان بسيج مستضعفين(رزمندگان  از سهميه  استفاده  متقاضي  داوطلبان  -5 تبصره

  .نمايند تشكيل پرونده مراجعه   محل 
   .شوند نمي) رزمندگان(بسيجيان فعال و عادي پايگاههاي مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه ايثارگران -6 تبصره

 و  شـهدا، مفقـودين    همسرانو   فرزندان  چنينهم و،  آنان  همسران و  فرزندان و  آزادگان و باالتر،% 50فرزند و همسر جانبازان  ، و باالتر% 25  جانبازان) ب
نام را عالمتگذاري نمايند و نيازي به مراجعه بـه سـايت    تقاضانامه ثبت 9الزم است مورد ايثارگري مندرج در بند  ايثارگران از سهميه  استفاده  براي اسرا

 . ايثار ندارند

  .شوند باشند و شامل سهميه ايثارگران نمي داراي سهميه نمي) هيدخواهر و برادر ش(در اين آزمون، خانواده محترم شهدا  - تبصره
ماه پيوسته  6حداقل  31/6/1367تا  31/6/1359دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران كه از تاريخ  آن -ج

اند، با تأييـد بـاالترين مقـام هريـك از      داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته ماه ناپيوسته عالوه بر ميزان موظفي شركت در عمليات به صورت 9و يا 
ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران، ستاد كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي، نيروي انتظامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسـلح و  (نيروهاي مسلح

و فـرم مخصـوص   مراجعـه  بـه واحـدهاي تابعـه     ابتـدا توانند  اين قبيل افراد مي. تفاده نماينداستوانند از مزاياي اين قانون  مي) ستاد كل نيروهاي مسلح
نام توسط ستاد كـل نيروهـاي مسـلح جمهـوري      نمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبترا تكميل آزمون مربوط ايثارگران در استفاده از سهميه 

نامي نسبت بـه درج كـد    اين دسته از داوطلبان الزم است ضمن عالمتگذاري در بند مربوط در تقاضانامه ثبت. اسالمي ايران مورد تأييد نهايي قرار گيرد
  .رقمي پيگيري در محل مربوط اقدام نمايند 12

  : تذكرات مهم
ه پاسـداران انقـالب اسـالمي يـا     سـپا (و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه، به ارگان ذيربط % 25با درصد جانبازي حداقل  جانبازان  -1

مراجعه و با ارائه كارت جانبازي و يا آزادگي، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تكميل نمايند، تا آمار و اطالعات ) وزارت جهاد كشاورزي
جهاد كشـاورزي مـورد تائيـد نهـائي قرارگيـرد و      و يا وزارت ) سازمان بسيج مستضعفين(پاسداران  نام، توسط ستاد مشترك سپاه  آنان بعد از زمان ثبت

رقمـي از   12اين قبيل داوطلبان نيازي به دريافت كدپيگيري .(درگزينش نهائي به مدت جبهه معادل شده با درصد جانبازي و مدت اسارت اضافه گردد
  .باشد ميتقاضانامه  9بند  5و يا  4مورد  عالمتگذاريندارند و مالك شناسايي آنان همان ) سازمان بسيج مستضعفين(ارگان سپاه پاسداران 

  هـا و مؤسسـات   دانشـگاه   بـه   بسيجي  داوطلب  جهادگران و  رزمندگان ورود  براي  ايجاد تسهيالت  قانون  اجرايي  نامه آيين 10  ماده 2  تبصره  اساس بر  -2
از   كـه   ، داوطلبانــي اسالمي  شوراي  محترم  مجلس 11/9/71 مصوب ذكورم  قانون  اصالح قانون و وزيران  محترم  تأهي 18/2/1368 مصوب  عالي  آموزش
  داوطلبانـه  حضـور   ماه 12  مدت  حداقـل  داراي  كه  اند، در صورتي شده  پذيرفته  ورودي  هاي در آزمون  رزمندگان  با سهميه  نوبت  بعد يك  به 1368  سـال

 )به تذكر مهم فوق توجه شودماه اسارت  6و يا آزادگان با حداقل درصد  25درخصوص جانبازان با جانبازي ( باشند،   باطل  عليه  نبرد حق  هاي در جبهه
  سـال  كارداني به كارشناسي ناپيوسـته    در آزمون  رزمندگان  از سهميه  استفاده  حق  صورت  در غير اين. نمايند  شركت  رزمندگان  با سهميه  آزمون  در اين
  . داشترا نخواهند  1392
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  بـراي  اند، الزم است كرده  شركت  گذشته  سنوات كارداني به كارشناسي ناپيوسته    در آزمونواجد شرايط كه با استفاده از سهميه ايثارگران   داوطلبان -3
در اين آزمـون در سـهميه   )  ايثارگر ، شاهد ورزمنده(ضمناً كليه داوطلبان . طبق توضيحات فوق عمل نمايند در اين آزمون ايثارگران   از سهميه  استفاده

 .شوند گزينش مي)رزمندگان(ايثارگران 
در دوره روزانه آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته پذيرفته شـده باشـند مطـابق    ) رزمندگان(آندسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه ايثارگران :1تبصره 

  . را نخواهند داشت 1392مون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ضوابط حق استفاده مجدد از سهميه مذكور در آز
هاي شاهد و ايثارگر  دسته از داوطلبان سنوات قبل كه با استفاده از سهميه ريزي كنكور، آن براساس مصوبه پنجاه و چهارمين جلسه كميته مطالعه و برنامه :2تبصره 

ها و مؤسسات آموزش عالي،  مؤسسات آموزش عالي غيرانتفـاعي و يـا    حضوري دانشگاه ه و نيمههاي شبان هاي تحصيلي دوره در رديف پذيرفتگان رشته
اند، در صورت انصراف از رشته قبولي خود فقط يك بـار، مجـاز بـه اسـتفاده      قرار گرفته) هاي دولتي هاي روزانه در دانشگاه به جز دوره(هاي مجازي  دوره

  .خواهند بود 1392سال اني به كارشناسي ناپيوسته كاردهاي مربوط در آزمون  مجدد از سهميه
شـامل پـذيرفتگان واحـدهاي مختلـف     فـوق   )1(يك هاي مربوط به دانشگاه آزاد اسالمي توجه داشته باشند كه موضوع تبصره داوطلبان متقاضي رشته:  3تبصره 

  . باشد دانشگاه آزاد اسالمي نمي
  موسسات آموزش عالي از دانشگاهها وشرايط و ضوابط برخي  -پنجمقسمت 

  ) : 516 امتحاني رشته كد(دانشگاه علوم پايه انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران   -1
مصوب ) فوق ديپلم(پذيرش دانشجو در رشته تحصيلي كارشناسي ناپيوسته علوم انتظامي از بين پرسنل كادر نيروي انتظامي داراي مدرك كارداني -1 

پذيرد و داوطلبان با توجه به نمره كل اكتسابي تا چند برابر ظرفيت پذيرش براي انجـام مصـاحبه و    كز براي نيمسال دوم  انجام ميمتمر و به روش نيمه
هاي  داشتن رسته -3،   30/11/1392سال سابقه خدمت حداكثر تا تاريخ  2سومي با  داشتن درجه ستوان -2ساير مراحل گزينش معرفي خواهند شد،  

داوطلبان بايد كليه مراحل پذيرش و گـزينش   -5سال سن،   27داشتن حداكثر  -4امي، عمليات ويژه، آگاهي، اطالعات، راهور و مرزباني،  خدمتي انتظ
به هـر  نهايي  پذيرفتگانچنانچه  -6را با موفقيت به انجام برسانند و شرايط و ضوابط اعالم شده از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را دارا باشند،  

ارائه موافقتنامه كتبـي از يگـان خـدمتي     -7هاي مصروفه را مسترد نمايند،   دليل ترك تحصيل نمايند و يا از ادامـه تحصيل محـروم گردند، بايد هزينه
  .نام الزامي است براي پذيرفتگان به هنگام ثبت

  ):                      212و  052،  201هاي امتحاني  كدرشته(مركزآموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور  -2
  :شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در رشته تحصيلي كارشناسي ناپيوسته الكترونيك هواپيمايي -الف 

رونيك كارداني الكت: هاي تحصيلي كارداني مجاز به شركت در آزمون اين رشته عبارتند از رشته -2پذيرد،  گزينش دانشجو به روش متمركز انجام مي -1
صـنعتي   هواپيمايي، كارداني اويونيك هواپيما، كارداني مخابرات هواپيمايي، كـارداني الكترونيـك، كـارداني مخـابرات، كـارداني كنتـرل، كـارداني بـرق        

  كامپيوتر  كارداني و
  :شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در رشته تحصيلي كارشناسي ناپيوسته تعمير و نگهداري هواپيما -ب 
كـارداني تعميـر و   : هاي تحصيلي كارداني مجاز به شركت در آزمون اين رشته عبارتند از رشته -2پذيرد،   گزينش دانشجو به روش متمركز انجام مي -1

سـاخت و   كـارداني  نگهداري هواپيما، كارداني فني جوشكاري، كارداني صنايع اتومبيل، كارداني تأسيسات حرارتي و نيروگاهي، كارداني ماشـين آالت و 
  توليد   

  :شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در رشته تحصيلي كارشناسي ناپيوسته مراقبت پرواز -ج 
از قبيل مصاحبه علمـي، سـابقه   (پذيرد و قبولي نهائي داوطلبان منوط به كسب امتيازات مربوط انجـام مي متمركـز نيمهگزينـش دانشـجو به روش  -1

داشتن صالحيت جسمي و رواني بـه تأييـد پزشـك     -2. باشد مي...) تان محروم، امتياز آزمون ريتينگ، زبان انگليسي و خدمت، مدت خدمت در شهرس
شاغل بودن در سازمان هواپيمايي كشوري، شركت فرودگاههاي كشور، مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگـاهي كشـور و سـاير مؤسسـات      -3هوايي، 

معتبر مورد تأييد استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشـوري و  ) ريتينگ(هاي كنترل شده، داشتن حد اقل يك گواهينامه  براي فرودگاه -4هواپيمايي،  
احراز حداقل سطح چهار زبان  -5،   1392هاي غير كنترل شده، موفقيت در آزمون جنرال استاندارد پرواز آن سازمان تا پايان آذرماه سال  براي فرودگاه

ارائه تعهد رسمي محضري مبني بر خدمت دو برابر مدت تحصيل در هر نقطـه از كشـور بـه صـالحديد      -6) ايكائو 1مطابق انكس (ردي تخصصي هوانو
  .سازمان مربوط

  .پذيرد ، منحصراً مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور دانشجو مي212و  205،  201هاي امتحاني  در كد رشته: تذكر
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   متحاني و جدول ضرائب دروس تخصصي هر رشته امتحاني در گروه آموزشي مربوطمواد ا -قسمت ششم
  :باشد هاي امتحاني مختلف گروههاي آموزشي به صورت زير مي مواد امتحاني براي رشته

) 1(با ضـريب يـك   » انسويانگليسي ، آلماني و فر«امتحان عمومي از دروس فرهنگ و معارف اسالمي، زبان و ادبيات فارسي و زبان خارجي :   عمومي -1
  .براي هر درس خواهد بود

  .باشد مي 2هاي پزشكي  متمركز فوريت ضريب درس زبان خارجي براي رشته امتحاني نيمه -1تبصره 
  تحصـيل   در دوران  كـه   آنان  ديني  و اعتقادات  رسمي  اديان  همه  دهند، از مشتركات براي داوطلباني كه به سؤالهاي معارف غيراسالمي پاسخ مي  -2تبصره 
  .طراحي خواهد شد  اند، سؤال ديده  آموزش

  . باشد اين دفترچه راهنما مي 8تا  2هاي آموزشي مختلف به شرح مندرج در جداول شماره  هاي امتحاني گروه مواد امتحان اختصاصي رشته: تخصصي  -2
گروه  آنها در ضرايب  و ني مورد قبول، مواد امتحان اختصاصيهاي كارداني و يا مدارك كاردا هاي امتحاني، رشته رشته -2جدول شماره 

            آموزشي پزشكي
كدرشته 
 امتحاني

  رشته
  امتحاني

هاي كارداني  نام و كد رشته
 كارداني مورد قبول مدارك يا و

  )از راست به چپ(جدول ضرايب به ترتيب دروس و پايه،  مواد امتحان اختصاصي
 و توضيحات الزم

 عملاتاق  101
عمل  اتاق  –تكنسين اتاق عمل  - 

)1015(،  
  ).1011(پرستاري - 

تكنيك و اصول كار  -5 بيماريهاي داخلي و جراحي،- 4  بيوشيمي، - 3 آناتومي، -2 ،فيزيولوژي -1
 .در اتاق عمل

2 3 1 3  3  
  

روحـي   داوطلبان رشته امتحاني اتاق عمل الزم است از سالمت كامل جسـمي و 
هـاي   دانشگاه ردر اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه ب  -شند برخوردار با

  .پذيردعلوم پزشكي دانشجو مي

102 
  

  اي  مهندسي بهداشت حرفه
 

ايمني صنعتي و بهداشت عمومي  - 
)1003(،  
  ،)1004(اي  بهداشت حرفه - 
بهداشت عمومي ـ گرايش مبارزه با  - 

  ).1008(بيماريها 
 

آور محيط كار شامل عوامل فيزيكـي، شـيميايي، مكـانيكي و     شناسايي عوامل زيان-3زيك، في-2فيزيولوژي، -1
 -7   بيماريهـاي ناشـي از كـار،    -6سـم شناسـي صـنعتي،       -5ايمني و حـوادث ناشـي از كـار،      -4  بيولوژيكي،

كار، تشكيالت و  طمواد زائد صنعتي، مبارزه با آلودگي هواي محي خدمات بهداشتي شامل بهداشت آب، دفع كليات
  .بهداشت اي، آموزشخدمات بهداشتي حرفه

1 1 3 2 2  2 3 
دانش آموختگان مقطع كارداني رشته تحصيلي بهداشت صنوف  -

جامع علمي كاربردي، مجـاز بـه ثبـت نـام و شـركت در       دانشگاه
  .باشند آزمون رشته امتحاني مهندسي بهداشت حرفه اي نمي

 .پذيرد د اسالمي دانشجو نميدر اين رشته دانشگاه آزا -

103   
  بهداشت عمومي

 

  ، )1005(بهداشت دهان و دندان  -
  ،)1006(بهداشت عمومي  -
بهداشت عمومي ـ گـرايش بهداشـت      -

  ،)1007(خانواده 
بهداشت عمومي ـ گرايش مبـارزه بـا     -

  ،)1008(بيماريها 
  ،)1010(بهداشت مدارس  -
   ،)1012(پزشكينپرستاري دندا -
  ).1023(اي بهداشت عمومي راهنم -
 

 
اصـول و كليـات    -5اصـول تغذيـه،    -4آمار حياتي و اصول كليات اپيدميولوژي،  -3فيزيك     -2فيزيولوژي،   -1

 -7جمعيـت شناسـي و اصـول تنظـيم خـانواده،       -6، »بهداشت روان  -اصول بهداشت  محيط « خدمات بهداشتي
  .اپيـدميولوژي بيمـاري شـايع در ايـران     -9شناسي عمومي،  ربميك -8، »كشوري برنامه ايمن سازي«مصون سازي 

    آموزش بهداشت و ارتباطات، -10

1 1 3  2  3  2  1 1 2 2  
در ايـــن رشـــته دانشـــگاه آزاد   -

هـاي   دانشـگاه  اسالمي نيز عالوه بر
 .پذيرد علوم پزشكي دانشجو مي

بهداشت مـدارس كـه    اردانهاي رشته تحصيلي كاردانيآموزش و پرورش، ك با توجه به توافق انجام شده با وزارت _
كارشناسـي ناپيوسـته    وزارتخانه مذكور صادر گرديده، مجـاز بـه شـركت در آزمـون رشـته      سوي مدارك آنان  از

  . باشند بهداشت عمومي مي
 .هاي علوم پزشكي دانشجو مي پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر دانشگاه -

104 
  
  هندسي بهداشت محيطم
 

 ،)1004(اي بهداشت حرفه -
  ،)1006(بهداشت عمومي  -
ــا     - ــارزه ب بهداشــت عمــومي ـ گــرايش مب

  ،)1008(بيماريها 
  ،)1009(بهداشت محيط  -
  ،)1017(تكنسين حفاظت محيط زيست  -
   ،)1027(كمك مهندس بهداشت -
  ،)3032(تكنولوژي محيط زيست  -
 ).1025(علوم آزمايشگاهي -

: فاضـالب  -4شيمي و ميكروبيولوژي آب، هيدروليك و تصـفيه آب ،   : آب شامل -3فيزيك،  -2فيزيولوژي، -1
 -7مـواد زائـد و جامـد ،        -6آلودگي هوا و كنترل ،   -5شيمي و ميكروبيولوژي، هيدروليك و تصفيه فاضالب ،  

صـدا   و پرتوها، سـر  اكن عمومي، بهداشتمسكن و ام غذايي، بهداشت بهداشت مواد: كليات بهداشت محيط شامل
 ،  مبارزه با ناقلين و

هاي  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر دانشگاه 1 1 1 1 1 1 1
  .پذيرد علوم پزشكي دانشجو مي

 ). 1013( پروتزهاي دنداني - ساخت پروتزهاي دنداني 105

 پروتـــز ثابـــت،   -5پروتـــز پارســـيل،       -4،     پروتـــز كامـــل  -3مـــواد دنـــداني،      -2فيزيـــك -1
 اكلوژن،     -8آناتومي دندان،      -7ارتودنسي و اطفال،      -6

1  1 2 2 2 1  1 1 
داوطلبـان   در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي از بـين 

علوم پزشكي  هاي پذيرد و در دانشگاه مرد دانشجو مي
آموزش پزشـكي،    و وابسته به وزارت بهداشت، درمان
  .باشد مي جنس پذيرش دانشجو زن و مرد

  تكنولوژي پرتوشناسي 107
 

 ،)1018(تكنسين راديولوژي -
  ،)1019(تكنولوژي راديولوژي  -
  ،)1020(راديوتراپي كارداني  -
  ،)1021(راديولوژي  -
  ،)1022(راديولوژي تشخيصي  -
  ).1014(ايهستهتكنولوژي پزشكي -

برابـر  فيزيـك پرتونگـاري و حفاظـت در     -4هـاي راديـوگرافي،     ـ تكنيـك 3فيزيـك -2فيزيولوژي، -1
    .اصول تاريكخانه -6آناتومي راديوگرافيك،   -5ساز،يون پرتوهاي

 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي 2 2 3 3 1 1

 109 
حشره شناسي پزشـكي و  

  مبارزه با ناقلين
 

  ،)1004(اي  حرفهبهداشت  -
  ،)1006(بهداشت عمومي  -
ــا     - ــارزه ب بهداشــت عمــومي ـ گــرايش مب

  ،)1008(بيماريها 
  ،)1009(بهداشت محيط  -
  ،)7002(تكنسين دامپزشكي  -
 ).1025(علوم آزمايشگاهي  -

منتقلـه بـه   كليات بيماري  -5شناسي،   شناسي و انگل ميكرب -4شيمي،  -3فيزيك -2فيزيولوژي، -1
 ،  بهداشت محيط -7مرفولوژي و فيزيولوژي حشرات،   -6يله حشرات و جوندگان، وس

  .پذيرد اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نميدر  1 3 2 1 2  1 1
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  هاي كارداني و يا مدارك كارداني مورد قبول، مواد امتحان اختصاصي و هاي امتحاني، رشته رشته -2ادامه جدول شماره 
   گروه آموزشي پزشكي آنها در ضرايب

كدرشته 
  امتحاني

 
هاي كارداني  نام و كد رشته امتحاني رشته

 كارداني مورد قبول  مدارك يا و
  )از راست به چپ(جدول ضرايب به ترتيب دروس مواد امتحان اختصاصي و 

 و توضيحات الزم

  علوم آزمايشگاهي 110
 ).1025(علوم آزمايشگاهي  - 

ــ -1 ــيمي و بيوش ــاليني،بيوش ــي،   -2  يمي ب ــارچ شناس ــي و ق ــل شناس ــاكتري  -3 انگ ب
ايمنــي شناســي و  -5 خــون شناســي و انتقــال خــون ، -4شناســي و ويــروس شناســي،  

 .سرم شناسي
هاي علوم  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر دانشگاه 2 2 2 32

 .پذيردپزشكي دانشجو مي

  مامايي 111
 )1026(كارداني مامايي  - )زنجنس پذيرش فقط (

 –جنين شناسي  -4زايمان عادي و غيرعادي،  –بارداري -3بيوشيمي   -2فيزيولوژي -1
 -6و جراحـي درمامـايي،     داخلي  بيـماريهاي زنان، بيماريهاي  -5  نوزاد نارس،  –نوزاد سالم

     .بهداشت مادر و كودك و بهداشت تنظيم خانواده

11331 1
در اين رشته عالوه بر دانشگاههاي علوم پزشكي، دانشگاه آزاد 
اسالمي نيز در برخي از واحدها از بين داوطلبان بومي و در 
برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربومي دانشجو 

  باشد ضمناً جنس پذيرش دانشجو فقط زن مي .پذيرد مي

112 
  

  مدارك پزشكي
 

 .)1028(مدارك پزشكي  -
پزشـكي،   مـدارك  -5كدگذاري،      -4اصطالحات پزشكي،      - 3رياضي  -2ار،   آم-1
 ،    اصول بايگاني-7 كليات پزشكي،-6
 .پذيرد نمي   در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو  12 2 2 2 11

 هوشبري 113

 ،)1011(پرستاري -
  ،)1029(هوشبري -
ارزشـيابي شـده توسـط وزارت    «درمـاني  تنفس -

  ).1031( »بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ــك-1 ــول و روش-2فيزيـ ــي،    اصـ ــاي بيهوشـ ــت ا -3هـ ــول مراقبـ ــژه،   صـ ــاي ويـ هـ
 .تشريح -7  ، فيزيولوژي -6شناسي،  بيماري -5،  »پايه و تخصصي«فارماكولوژي-4

ــ   1 1 1 2 2 13 ــز ع ــن رشــته دانشــگاه آزاد اســالمي ني ــر در اي الوه ب
 .پذيرد هاي علوم پزشكي دانشجو مي دانشگاه

  *هاي پزشكي فوريت 114
 )جنس پذيرش فقط مرد(

  ،)1015(اتاق عمل -
  ،)1011(پرستاري -
  ،)1030(هاي پزشكي فوريت -
 ).1029(هوشبري -

فرآيند عمليات «بيمارستاني هاي طبي پيش اورژانس -3 ريوي،  -ياي قلبياح-2آناتومي، -1
 فيزيولوژي -5فارماكولوژي،  -4  ،»تروما -هاي داخلي فوريت –فني تو اطالعا

12 3 1 1  
باشد و  جنس پذيرش دانشجو در اين رشته، فقط مرد مي -

پذيرش دانشجو بصورت نيمه متمركز براي نيمسال دوم صورت 
   .گيرد مي

  .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي -
    هاي پزشكي متمركز فوريت ط تحصيل در رشته امتحاني نيمهشرايط و ضواب*  
هـاي   العالج مانند ديابت، فشار خون، آسـم، نارسـايي كليـه، بيمـاري     هاي مزمن، واگير و صعب داشتن سالمت كامل جسماني و عدم ابتال به بيماري -1

پايگاههاي اورژانس كشور جهت شركت داوطلبـان در آزمـون كارشناسـي     سال سابقه كار مرتبط در 2دارا بودن حداقل  -2. پيشرفته قلبي و مانند اينها
مـورخ   736/500و ابالغيـه شـماره    19/4/1391ريزي علـوم پزشـكي مـورخ     ناپيوسته اين رشته مطابق مصوبه جلسه چهل و هشتم شوراي عالي برنامه

هـا و عـدم اســتفاده از     ادي يا اكتسابي اسـكلت بخصــوص انـدام   نداشتن تغيير شكل مادرز -4. نداشتن صرع و هيچگونه عوارض رواني -3  1/6/1391
داشـتن قـدرت بينـايي و     -7).   نداشتن لكنت زبان(داشتن قدرت تكلم طبيعي  -6. نداشتن اعتياد به سيگار و ساير مواد مخدر -5. هاي مصنوعي اندام

هـاي بـدني بـراي     ن آمـادگي انجـام تمرينـات ورزشـي و كسـب مهـارت      داشـت  -9. سانتي متر كمتر باشد 170قد داوطلب نبايد از  -8.   شنوايي كامل
تأييد سالمت جسماني و رواني و ساير موارد گفته شده توسط دانشگاه مربوط پس از قبولي در آزمـون و بـه هنگـام     -10.   امدادرساني سريع و صحيح

  .شدگان سه برابر ظرفيت صورت خواهد گرفت پذيرش دانشجو به روش نيمه متمركز و از بين معرفي -11.  نام در دانشگاه ثبت
داوطلب بايد كليه شرايط و ضوابط اين دوره را داشته باشد، در غير اينصورت موضوع اشتباه يا اظهار خالف وي و يا فقدان هر يك  -الف :يادآوري مهم  

باعث محروميت داوطلب از ثبت نام يـا ادامـه تحصـيل خواهـد     از شرايط فوق در هر مرحله از جمله هنگام ثبت نام  و يا در هر مرحله از دوره تحصيلي 
  .شد
نامه سابقه دو سال كار مرتبط در پايگاههاي اورژانس كشور ) 92ماه  بهمن(نام بايست به هنگام ثبت مي ،درصورت قبولي در مراحل آزمون و مصاحبه -ب

   .ده علوم پزشكي تحت پوشش به آموزش دانشگاه محل قبولي ارائه دهندبه امضاي رياست مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي دانشگاه يا دانشك
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گروه آموزشي  فني و مهندسيهاي امتحاني، مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آنها در  ـ رشته 3جدول شماره   
كدرشته 
 امتحاني

 رشته امتحاني
  )ه چپاز راست ب(مواد امتحان اختصاصي و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش 

 و توضيحات الزم

  الكترونيك هواپيمايي 201

فرسـتنده و گيرنـده،    -5مـدارهاي الكتريكـي،          -4الكترونيـك،        -3رياضـي،       -2انگليسي،      تخصصيزبان -1
 .ناوبري هاي كمكسيستم-6

2 2 3 3 3 3 
و فرودگاهي كشور با در اين رشته منحصراً مركز آموزش عالي هوانوردي -

شرايط و ضوابط اختصاصـي منـدرج در همـين دفترچـه راهنمـا دانشـجو       
 .پذيرد مي

 كار ايمني صنعتي و محيط 202

 

 .زبان تخصصي-4بهداشت محيط كار،    اصول-3مهندسي ايمني،  -2مديريت ايمني،  -1
 .پذيرد ميندانشگاه آزاد اسالمي دانشجو ،در اين رشته3222
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 6هاي الكتريكي،     ـ ماشين  5ـ الكترونيك،    4مدارهاي الكتريكي،    -3ـ فيزيك الكتريسيته و مغناطيس،   2   ـ رياضي،1  برق

 .پيچي ـ مدارهاي فرمان و سيم 8منطقي،      ـ مدار7ـ ابزاردقيق،     

  ـ الكترونيك 1
      3 2 3 4 2 0 3 0 

دانشـگاه آزاد اسـالمي   لوژي الكترونيك، در رشته مهندسي تكنو
ها و مؤسسات امـوزش عـالي دانشـجو     نيز عالوه بر ساير دانشگاه

پذيرد و پـذيرش دانشـجو در برخـي از واحـدهاي دانشـگاه       مي
مذكور از بين داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان 

 .گيرد بومي و غير بومي صورت مي

ها و  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه 2 0 0 4 2 3 3 3 ـ قدرت2
 .مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي پذيرد

  ـ كنترل3
دانشگاه آزاد اسالمي نيـز عـالوه بـر سـاير      ابزار دقيق  در گرايش 3 0 4 2 0 3 2 3      

 .ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي پذيرد دانشگاه

 0 0 0 2 2 3 2 3  مخابرات -4
هاي شبكه ثابت منحصراً دانشگاه آزاد اسالمي  سوئيچ  در گرايش

عالي  آموزشها و مؤسسات  دانشگاه ساير ،هاي ديگر و در گرايش
 پذيرند دانشجو مي

ها و  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه 0 0 2  2 0 3 2 3 هاي انتقال و توزيع ـ شبكه 5
 .سسات اموزش عالي دانشجو مي پذيردمؤ

 .پذيرد ميندانشگاه آزاد اسالمي دانشجو گرايشدر اين  ICT « 32342030«ـ ارتباطات و فناوري  اطالعات 6
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 تعمير و نگهداري هواپيما

 
 )جنس پذيرش فقط مرد(

 ترموديناميـك و  -5،      يناميـك و مكانيـك پـرواز   آئرود -4فيزيـك،       -3رياضـي،     -2     ،انگليسـيتخصصـيزبان-1
 .هاي هواپيما سيستم -7،      استاتيك و مقاومت مصالح-6،     موتورهاي حرارتي

2 2 2 3 3 3 3 
در اين رشته منحصراً مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور با  -

اي نيمسال برشرايط و ضوابط اختصاصي مندرج در همين دفترچه راهنما 
 . باشد پذيرد و جنس پذيرش دانشجو فقط مرد مي دانشجو مياول 
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  ساخت و توليد

 

كنتـرل   هـاي  شـامل ماشـين  (مجموعه دروس اختصاصي ماشين ابـزار   -4مواد،علم-3و مقاومت مصالح،استاتيك-2رياضي،-1
مجموعه دروس اختصاصي طراحي و نقشه كشـي صـنعتي    -5، )زارهاي اب ، رسم فني ، ماشينبند  ، قيدوگيري دقيق  عددي ، اندازه

شـامل  (مجموعه دروس اختصاصي قالبسـازي   -6، )و بند ، طراحي قالب ، نقشه كشي صنعتي ، گرافيك ، قيدشامل اجزاء ماشين(
شـامل  (ري ــ مجموعـه دروس اختصاصـي جوشـكا    7، )و بند ، طراحي قالـب ، رسـم فنـي    گيري دقيق ، قيد اجزاء ماشين ، اندازه

ژي جـوش ،  رهـاي مخـرب و غيرمخـرب ، متـالو     هاي فلزي ، تسـت  ساخته تكنولوژي جوشكاري، تكنولوژي برش و تغيير شكل نيم
 ).فنيرسم

 ـ  ماشين ابزار 1
 

هـا و مؤسسـات    در اين گرايش دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه 0 0 0 5 3 3 3
 .پذيرد اموزش عالي دانشجو مي

صنعتي  كشي ـ طراحي و نقشه2 هـا و مؤسسـات    در اين گرايش دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه 0 0 5 0 3 3 3 
 .پذيرد اموزش عالي دانشجو مي

   
  ـ قالبسازي3

 
هـا و مؤسسـات    در اين گرايش دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه 0 5 0 0 3 3 3

 .پذيرد ي دانشجو مياموزش عال
 

  جوشكاري -4
 

هـا و مؤسسـات    در اين گرايش دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه 4 0 0 0 3 3 3
 .پذيرد اموزش عالي دانشجو مي

  صنايع چوب و كاغذ 207
 )هاي چوبي گرايش سازه(

 -5    كنـي،  خشـك  حفاظت چوب و چوب -4 چوب،   خواص فيزيكي و مكانيكي -3استاتيك و مقاومت مصالح،  -2رياضي، -1
 .هاي چوبيماشين آالت سازه

 .پذيرد ميندر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو  3 3 3 2 3
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  صنايع شيميايي

  
 

شامل (صي مجموعه دروس اختصا -5انتقال حرارت و مكانيك سياالت،   -4شيمي آلي،   -3  شيمي فيزيك، -2رياضي،  -1
 )صنايع شيميايي، عمليات واحد–موازنه انرژي و مواد

3 2 2 2 4 
ها و مؤسسات اموزش عالي دانشـجو   در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه

پذيرش دانشجو در برخي از واحدهاي دانشگاه مذكور از بين داوطلبـان بـومي و   ضمناً . مي پذيرد
 .گيرد ر، از بين داوطلبان بومي و غير بومي صورت ميدر برخي ديگ
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 عمران
بندي و  شامل تكنولوژي قالب(ـ مجموعه دروس اختصاصي 4برداري،    ـ نقشه3ـ استاتيك و مقاومت مصالح،   2ـ رياضي،   1

  .)هاي فلزي و بتنيآرماتور ـ مكانيك خاك ـ سازه
  ساختمان -1

3 3 2 4 

بـراي  ها و مؤسسـات آمـوزش عـالي     شگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاهدر اين گرايش دان
 .پذيرد دانشجو ميعنوان مهندسي تكنولوژي ساختمان 

 .پذيرد ميندر اين گرايش دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو   سازي راه -2

ها و مؤسسات آموزش عـالي دانشـجو    ه بر ساير دانشگاهدر اين گرايش دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالو  آب و فاضالب - عمران - 3
 .پذيردمي
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  گروه آموزشي  فني و مهندسيهاي امتحاني، مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آنها در  ـ رشته 3جدول شماره ادامه 
كدرشته
 امتحاني

 رشته امتحاني
  )ت به چپاز راس(مواد امتحان اختصاصي و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش 

 و توضيحات الزم

210 

  
  كامپيوتر

 

شـامل  (افـزار   دروس تخصصـي نـرم   - 5برنامـه سـازي كـامپيوتر،       - 4مدار منطقي،-3زبان تخصصي،-2و آمار، رياضي-1
تحليل   -شامل معماري كامپيوتر (افزار  دروس تخصصي سخت - 6، )ها ساختمان داده -ذخيره و بازيابي اطالعات  -سيستم عامل 

 ). مدارهاي الكترونيكي تحليل -مدارهاي الكتريكي
  افزار ـ نرم1
پذيرش دانشجو در برخي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسـالمي از بـين داوطلبـان بـومي و در      0 5 4 2 1 3  

 .گيرد برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربومي صورت مي

  افزار ـ سخت2
  رايانه افزاري هاي سخت سيستم - 3
  

3 1 4 2 0 5 

دانشگاه آزاد اسالمي دانشـجو   كامپيوترافزار  در رشته مهندسي تكنولوژي سخت-
  .پذيرد مين

، منحصراً دانشـگاه   رايانه يافزار هاي سخت در رشته مهندسي تكنولوژي سيستم -
 .پذيرد آزاد اسالمي دانشجو مي
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 مواد

ــي،-1 ــرارت،-2رياضـ ــك حـ ــالورژي فيز-3فيزيـ ــي،  متـ ــالوگرافي،   -4يكـ ــي و متـ ــات حرارتـ ــي،  -5عمليـ ــراميك فيزيكـ  سـ
،  )مصالح ذوب و قالـب گيـري   -گري اصول ريخته -گري آلياژهاي آهني و غيرآهني شامل ريخته(مجموعه دروس اختصاصي متالورژي  -6 
 ). ازتكنولوژي مواد ديرگد-لعاب و دكوراسيون -شامل تجزيه(مجموعه دروس اختصاصي سراميك صنعتي-7

  )ذوب فلزات (متالورژي -1
 0 4 0 2 2 0 3  )جنس پذيرش فقط مرد(      

ها و مؤسسات  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه
 .باشد پذيرد و جنس پذيرش دانشجو فقط مرد مياموزش عالي دانشجو مي

  سراميك صنعتي  -2
 4 0 4 0 0 2 3  )جنس پذيرش فقط مرد(      

 و جـنس پـذيرش   پـذيرد  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشـجو نمـي  
  .باشد دانشجو فقط مرد مي

  مراقبت پرواز 212
 )جنس پذيرش فقط مرد(

 .ناوبري هوايي مقررات - 5هاي كنترل پرواز،   قوانين هوانوردي و تكنيك - 4فيزيك،  -3رياضي،   – 2زبان تخصصي انگليسي،   -1

2 1 1 3 3 
شـرايط و   در اين رشته منحصراً مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور   با-متمركز نيمه

پذيرد و جنس پذيرش دانشـجو فقـط    ضوابط اختصاصي مندرج در همين دفترچه راهنما دانشجو مي
 .باشدمرد مي

 معدن  213

مجموعه دروس اختصاصي معدن  -  5و سنگ شناسي،    كاني شناسي -4شيمي،  -3فيزيك مكانيك،    -2رياضي،  -1
 ). استخراج ـ روشهاي اكتشافشامل باربري ـ نگهداري ـ تهويه ـ روشهاي(

3 2 2 3 5 

و سـاير    دانشگاه آزاد اسالمي براي عنوان رشـته مهندسـي تكنولـوژي اسـتخراج معـادن زيرزمينـي      
كـاربردي مهندسـي    -ناسـي ناپيوسـته علمـي   ها و مؤسسات اموزش عالي براي عناوين كارش دانشگاه
كاربردي مهندسي معدن و مهندسي تكنولوژي  -استخراج معدن، كارشناسي ناپيوسته علمي -معدن

 .پذيرند استخراج معادن زيرزميني دانشجو مي

214 
 معماري

شـناخت مـواد و مصـالح ـ     شامل عناصر و جزئيات ساختمان، تنظيم شرايط محيطـي ـ   (فن ساختماني-2و هندسه، رياضي-1
شامل مباني نظري و معماري ـ تـاريخ معمـاري ـ     (ـ مباني نظري و تئوري معماري   3، )متره و برآورد ـ ترسيمات فني  ـ ايستايي  

 ).پرسپكتيو
 . پذيرد دانشجو مي ها و مؤسسات اموزش عالي در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه 2 2 3  كاربردي معماري - علمي 
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  مكانيك

 

دروس تخصصـي تأسيسـات حرارتـي و     -5حرارت،  انتقال -4استاتيك و مقاومت مصالح،  -3ترموديناميك و مكانيك سياالت،  -2رياضي،-1
ــي  ــرم    (برودتـ ــواي گـ ــا آب وهـ ــزي بـ ــرارت مركـ ــامل حـ ــه  –شـ ــوع   تهويـ ــتاني   مطبـ ــتم –تابسـ ــرل  سيسـ ــاي كنتـ ــات  هـ  ،) تأسيسـ

  .)و بدنه  شاسي –رساني  سوخت –برق خودرو  –انتقال قدرت  –شامل مولد قدرت (تخصصي مكانيك خودرو روسد -6 

ها و مؤسسات اموزش عالي دانشـجو   در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه 0 4 2 0 2 3  تأسيسات حرارتي و برودتي -1
 .پذيردمي

ها و مؤسسات اموزش عالي دانشـجو   در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه 4 0 0 3 3 3  مكانيك خودرو -2
 .پذيردمي

 برداري  نقشه 216
 . برداري  عمومي  نقشه - 4       اطالعات عمومي ژئودزي و فتوگرامتري،-3فيزيك نور،      -2     رياضي،-1

 . پذيرد ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه در اين رشته 4 3 2 3

 شهرسازي 217
 .تاريخ معماري و شهرسازي -4   مباني نظري معماري، -3  مباحث عمومي شهرسازي ايران،  -2  زبان تخصصي انگليسي،  -1

 . پذيرد مينجو در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانش 2 2 1 1

218 
  صنايع نساجي

 )جنس پذيرش فقط مرد(

ــاري و پــودي(بافنــدگي-3علــوم اليــاف،  -2رياضــي عمــومي،  -1 رنگــرزي كــاالي  -5ريســندگي اليــاف بلنــد،   -4،    )ت
     .تكميل و چاپ كاالي نساجي-6،  )مصنوعي-طبيعي(نساجي

3 3 3 2 3 2 
مرد  جنس پذيرش دانشجو فقطو  پذيرد مي دانشجو نميدر اين رشته دانشگاه آزاد اسال

 .باشدمي

  مهندسي اجرائي عمران 232

نقشه  - سازي ـ محوطه4مكانيك خاك و تكنولوژي بتن،     -شناسي و مصالح ساختمانيـ زمين3ـ فيزيك،     2ـ رياضي،     1
 .   2و  1ايستايي  - 6،       )و راهسازي كارگاهي، ساختماني(آالتماشين-5،     كشي ساختمانبرداري و نقشه

 هـا و مؤسسـات   در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عـالوه بـر سـاير دانشـگاه      3  1  3  2  2  3
 .پذيرد اموزش عالي دانشجو مي
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يهاي امتحاني، مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آنها در گروه آموزشي كشاورزي و منابع طبيع رشته -4جدول شماره   
كدرشته 
  )از راست به چپ(مواد امتحان اختصاصي و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش  رشته امتحاني امتحاني

 و توضيحات الزم

*آبياري 301  
.نقشه برداري و تسطيح -5زهكشي كاربردي،     4آبياري،    - 3هيدروليك مقدماتي،  -2رياضيات،  -1  

ها و مؤسسات  شگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاهدر اين رشته دان 2 3 3 2 2
 .پذيرداموزش عالي دانشجو مي

302 

 محيط زيست
ــاه-1 ــيگي ــومي،  شناس ــت،      -2عم ــيط زيس ــت مح ــناخت و حماي ــكاري،    -3ش ــات ش ــوژي حيوان  بيول
 .ها هاي ملي، جنگلي و پرديسپارك-5اكولوژي حيات وحش،   -4 

  زيست آلودگي محيط -1

3 3 2 2 2 

 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي

 محيط زيست -2

هـا و   دانشـگاه  در گرايش محيط زيست، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير
پـذيرش دانشـجو در برخـي از    ضمناً  .پذيرد مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي

بـان بـومي و در برخـي ديگـر، از بـين      واحدهاي دانشگاه مذكور از بـين داوطل 
 .گيرد داوطلبان بومي و غيربومي صورت مي

  برداري از مناطق بياباني احياء و بهره 303
 -4بيابـان،     برداري از منـابع آب در  بهره -3   زدايي و كنترل آن،   بيابان -2   هاي احياء با پوشش گياهي،روش-1

 .هاي مناطق خشك و بياباني برداري از خاك بهره -5ء شده بياباني،    هاي احيابرداري و حفاظت عرصهبهره
 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي 2 2 2 2 3

 پرورش طيور 304

پرورش مرغ گوشتي و تخمگـذار،   -3هاي طيور،   اصـول بهـداشت، پيشگيري و بيمـاري-2تغذيه طيـور،  -1
 .اردك و  غازمادر، بوقلمون،پرورش مرغ-4

 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي 4 4 3 3

 گاو و گاوميش پرورش 305

 -3هــاي گــاو و گــاوميش،         اصــول بهداشــت، پيشــگيري و بيمــاري-2    تغذيــه گــاو و گــاوميش،-1
 .گاوميشپرورش و پرواربندي گاو و -4   ، شيريپرورش گاو

 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي 4 4 3 3

  **توليدات دامي  306
 -4 فيزيولـوژي دام،     و تشريح – 3داري و مرغداري،      گوسفند  شامل گاوداري،دامپروري-2 ، شيمي-1

 .خوراك و خوراك دادن دام - 5و بهداشت دام،        ميكروبيولوژي
ها و مؤسسات  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه 2 2 2 5 1

 .پذيرداموزش عالي دانشجو مي

307 

 توليدات گياهي
 -6و خاكشناسـي،      آبياري -5    باغباني،    -4     ،  زراعت -3،      شيمي-2  شناسي عمومي،  گياه-1

 .هاي كشاورزيماشين-7پزشكي،      گياه

  )زراعت -باغباني(توليدات گياهي -1

1 1 2 2 2 2 2 

در اين رشته دانشـگاه آزاد اسـالمي نيـز عـالوه بـر سـاير       
 .پذيرد ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو ميدانشگاه

 .پذيرد مي دانشجو نميدر اين رشته دانشگاه آزاد اسال توليد و بهره برداري از   گياهان دارويي و معطر   -2

 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي مديريت تلفيقي آفات - 3
 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي توليد و پرورش گل و  گياهان زينتي -4

 جنگلداري 308

 -5 گيري جنگل،     اندازه و ـ آمار4    كاربردي،  جنگل شناسي ـ3   ها، ها و درختچهـ درخت2 ـ رياضيات،1
 .جنگلداري مقدماتي

 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي 2 3 2 3 2

309 

 
 شيالت

ــاهي-1 ــي، م ــان،     -2شناس ــاير آبزي ــناخت س ــوژي و ش ــان،       -3بيول ــرورش آبزي ــر و پ ــذا و  -4تكثي غ
 .ش آبزيانتغذيه در پرور

  تكثير و پرورش آبزيان  -1

3 2 4 3 

 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي

 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي شيالت  -2
 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي برداري آبزيان بهره و صيد-3
 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي ري محصوالت شيالتيفرآو-4

 شناسي و صنايع چوب چوب 310

 -4بيــولوژي چـوب و اصـول چـوب شـناسي،       - 3اصــول حفـاظـت چـوب،     -2  ،  1رياضـيات-1
 .      ريجنگل كا- 6تبديل شيميايي چوب،      -5تبديل مكانيكي چوب،     

 هـا و  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بـر سـاير دانشـگاه    1 1 1 1 1 1
 .پذيرد مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي

 علوم و صنايع غذايي  311

ميكروبيولوژي موادغـذايي،  -4شيمي و تجزيه مواد غذايي،        -3فيزيك،      -2رياضيات،     -1
 . داري وتكنولوژي محصوالت غذايي اصول نگه-5

ها و مؤسسـات   در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه 4 2 3 1 2
 .پذيرد اموزش عالي دانشجو مي

 پزشكي گياه 312

   پزشكي گياهان باغي،  گياه -4پزشكي گياهان زراعي،   گياه -3عوامل بيماريزاي گياهي، -2حشره شناسي،-1
پزشـكي درختـان    گياه -7پزشكي سبزي و صيفي،       گياه -6     پزشكي محصوالت انباري و خانگي،  گياه -5  

 . زبان انگليسي -10سم شناسي،     -9جانوران زيان آور در كشاورزي ،  -8غير مثمر و زينتي،      

در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي  2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
 .پذيرد نميدانشجو 

 ***هاي كشاورزي  ماشين 313

ــور، - 4كشــاورزي،    هــاي ـ ماشــين   3رســم فنــي،  -2رياضــيات، -1  ســاختمان و طرزكــار موت
 .شناخت و كاربرد تراكتور -5

 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي 2 2 4 1 3
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 حان اختصاصي و ضرايب آنها در گروه آموزشي كشاورزي و منابع طبيعيهاي امتحاني، مواد امت رشته -4جدول شماره ادامه 
كدرشته 
  )از راست به چپ(مواد امتحان اختصاصي و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش  رشته امتحاني امتحاني

 و توضيحات الزم

314 

  
  مرتع و آبخيزداري

  
 

  اصــول - 5،        داري مرتــع - 4،  زمــين شناســي  - 3وخــاك،  آبـــ حفاظــت2رياضــيات،-1
 .خشكمناطق نيمهدرآبخيزداري

 .پذيرد اسالمي دانشجو نمي آزاددر اين رشته دانشگاه  3 3 2 2 2

 بازيافت 315

زيســت شناســي  -3  زيســت،   بهداشــت و اصــول حفاظــت از محــيط-2آلودگيهــاي محــيط زيســت،  -1
    .عمومي شيمي-4عمومي و اكولوژي،      

 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي 2 2 3 3

واحد دروس كمبود دوره كارداني تكنولـوژي آبيـاري را بـا نظـر      24كاردانهاي امور فني كشاورزي الزم است پس از قبولي در آزمون ورودي، حداقل  *
  .آموزشي مربوط با موفقيت بگذرانند گروه

را بـا نظـر     دامـي   توليـدات   تكنولوژي  كارداني  كمبود دوره  واحد دروس 10  حداقل  ورودي  در آزمون  از قبولي  پس  است  الزم  ميامور دا  هاي كاردان** 
  .بگذرانند  مربوط با موفقيت آموزشي   گروه

  هـاي  ماشـين   تكنولـوژي   كـارداني   كمبـود دوره   روسواحـد د  17  حداقل  روديو  درآزمون  از قبولي  پس  است  الزم  كشاورزي  امور فني  هاي كاردان***
 .بگذرانند  مربوط با موفقيت  آموزشي  را با نظرگروه  كشاورزي

  
  موزشي علوم پايه آ گروههاي امتحاني، مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آنها در  ـ رشته 5جدول شماره 

كدرشته 
  )از راست به چپ(ايب به ترتيب دروس در هر گرايش مواد امتحان اختصاصي و جدول ضر رشته امتحاني امتحاني

 و توضيحات الزم

 آمار 401

آمار و احتمال  -  3،    1گيري  هاي آماري، رگرسيون و نمونه روش -2،    2و1رياضيات عمومي-1
 .مقدماتي، احتمال و كاربرد آن

ها و مؤسسات  اهدر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگ 4 3 3
 .اموزش عالي دانشجو مي پذيرد

 آموزش رياضي  402

 .آمار و احتمال -3هندسه،      - 2رياضي عمومي و معادالت ديفرانسيل،       -1

4 3 3 

پذيرش دانشجو در برخي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي از بين داوطلبان -
  .گيرد غيربومي صورت مي بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و

پــذيرش دانشــجو بــراي دانشــگاه تربيــت دبيــر شــهيد رجــائي و دانشــگاه   -
و  آمـوزش  فرهنگيان، از بـين فرهنگيـان شـاغل رسـمي و يـا پيمـاني وزارت      

 .گيردها صورت مي پرورش كليه استان
 

   علوم انساني آموزشيگروه  هاي امتحاني، مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آنها در  ـ رشته 6جدول شماره 
كدرشته 
 امتحاني

  )از راست به چپ(مواد امتحان اختصاصي و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش   رشته امتحاني
 و توضيحات الزم

 آموزش حرفه و فن 501

 -» 2«نظري كارگاه عمومي صنعت  مباحث -2،   برق و مكانيك -» 1«مباحث نظري كارگاه عمومي صنعت-1
 .نظري كارگاه خدمات  مباحث - 4نظري كارگاه كشاورزي ،    مباحث-3و ساختمان،  چوب

   ها و پرورش كليه استان آموزش ويژه فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت- 3 3  3 3
 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي-

502 
  

  آموزش ديني و عربي 
 

،  )توحيد، نبوت، معاد، عدل، امامت و واليت (اصول عقايد -3آموزش زبان عربي،  -2آني،   ـ آشنايي با علوم قر1
 .منطق و  فلسفه-4

2 3 3 2 

پذيرش دانشجو در برخي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسـالمي از بـين داوطلبـان بـومي و در     -
  .گيرد برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربومي صورت مي

غير انتفاعي از بين داوطلبان آزاد  -ذيرش دانشجو براي مؤسسات آموزش عالي غير دولتيپ -
  گيرد، صورت مي

پذيرش دانشجو براي دانشـگاه تربيـت دبيـر شـهيد رجـائي و دانشـگاه فرهنگيـان، از بـين          -
هـا صـورت    و پـرورش كليـه اسـتان    آمـوزش  فرهنگيان شاغل رسـمي و يـا پيمـاني وزارت   

 .گيردمي

 وزش راهنمايي و مشاورهآم 503

روانشناســـي عمـــومي،   -3،     2و1 رشـــد روانشناســـي -2اصـــول و فنـــون مشـــاوره و راهنمـــايي،      -1
 .تربيتي روانشناسي-4

4 2 2 3 

بـين   غير انتفاعي از -در اين رشته پذيرش دانشجو براي مؤسسات آموزش عالي غير دولتي-
پيمـاني  اي دانشـگاه فرهنگيـان از بـين فرهنگيـان شـاغل رسـمي و يـا        داوطلبان آزاد و بر

  .گيرد ها صورت مي و پرورش كليه استان آموزش وزارت
 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي-
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   نسانيعلوم ا گروه آموزشي هاي امتحاني، مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آنها در  ـ رشته 6جدول شماره ادامه 

كدرشته 
 امتحاني

 رشته امتحاني
  )از راست به چپ(مواد امتحان اختصاصي و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش 

 و توضيحات الزم

504 

 
  زبان انگليسي

 تدريس و ارزشيابي زبان،  روش -4شناسي،     كليات زبان -3   دستور و نگارش، -2 درك مطلب و واژگان،-1
     .زبان تخصصي مترجمي زبان انگليسي -7زبان تخصصي آموزش زبان انگليسي،     -6عمومي،   ـ زبان  5

 0  3 2 0 0 0 0  آموزش زبان انگليسي -1

هـا و   در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بـر سـاير دانشـگاه   
ضـمناً دانشــگاه آزاد  . پـذيرد  مؤسسـات آمـوزش عـالي دانشــجو مـي    

از واحـدها از بـين داوطلبـان بـومي و در برخـي      اسالمي، در برخي 
 .پذيرد ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربومي دانشجو مي

 3  0  2 0 0 0 0  مترجمي زبان انگليسي -2
هـا و   سـاير دانشـگاه   در اين رشته دانشـگاه آزاد اسـالمي نيـز عـالوه بـر     

  .پذيرد مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي

  )ويژه فرهنگيان(آموزش زبان انگليسي  - 3
 

3 3 2 2 0 0 0 
ــاني وزارت     - ــا پيم ــمي و ي ــاغل رس ــان ش ــژه فرهنگي ــوزش وي و  آم

  ها پرورش كليه استان
 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي -

505 

 .و عربيصرف و نح -4دستور زبان فارسي،      -3تاريخ ادبيات،      -2صناعات ادبي،     -1 ادبيات فارسي زبان و

 ادبيات فارسي  آموزش زبان و -1

2 2 2 2 

  ها كليه استانو پرورش  آموزش ويژه فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت-
 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي-

 ادبيات فارسي  تربيت معلم زبان و -2

از بـين  فرهنگيـان شـاغل رسـمي و يـا      در اين رشته، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي 
ها و دانشگاه آزاد اسالمي در برخي از واحدها  و پرورش كليه استان آموزش پيماني وزارت

از بين داوطلبان بومي و در برخـي ديگـر، از بـين داوطلبـان بـومي و غيربـومي دانشـجو        
 .پذيرندمي

 آموزش علوم تجربي 506

گيـاه   -جانورشناسـي  -ملكـولي  -سـلولي «شناسـي  زيست -3ايشگاه،      فيزيك و آزم -2شيمي عمومي،       -1
 .شناسي زمين -4،       »شناسي

3 3 3 2 

پذيرش دانشجو در برخي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي از بين داوطلبان بـومي  -
  .گيرد و در برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربومي صورت مي

 انشگاه فرهنگيان، از بين فرهنگيان شاغل رسمي و يا پذيرش دانشجو براي د -
 .گيرد صورت ميها  و پرورش كليه استان آموزش پيماني وزارت

 آموزش كودكان استثنائي  507

روانشناسـي   -4      روانشناسـي عمـومي،     -3      روانشناسـي رشـد،  -2روانشناسي كودكـان اسـتثنائي،  -1
 .تربيتي

   ها و پرورش كليه استان آموزش هنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارتويژه فر - 2 2 2 3
 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي -

508 
  

  آموزش مطالعات اجتماعي
 

  2و  1عمومي  جغرافياي   -  4تاريخ تحليلي اسالم،   - 3 تاريخ معاصر ايران، - 2شناسي،  مباني جامعه  - 1

3 3 3 3 

پذيرش دانشجو براي دانشگاه تربيت دبيـر شـهيد رجـائي و دانشـگاه     ر اين رشته د-
و پـرورش   آمـوزش  فرهنگيان، از بين فرهنگيان شاغل رسمي و يـا پيمـاني وزارت  

  . گيرد صورت مي ها كليه استان
  .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي-

 آموزش و پرورش ابتدائي 509

 . روانشناسي تربيتي -3    اصول و مباني آموزش وپرورش، -2    يس فارسي، روش تدر -1

2 2 3 

پذيرش دانشجو در برخي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي از بـين داوطلبـان بـومي و در    -
  .گيرد برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربومي صورت مي

ـ  - ين فرهنگيـان شـاغل رسـمي و يـا پيمـاني      پذيرش دانشجو براي دانشگاه فرهنگيان، از ب
 .گيرد صورت ميها  و پرورش كليه استان آموزش وزارت

  تربيت مربي امور تربيتي  510

 . رشد روانشناسي -4 روانشناسي تربيتي،    -3اصول عقايد،    -2آشنايي با علوم قرآني،   -1

3 2 2 2 

 و دانشـگاه دبيـر شـهيد رجـائي    دانشـگاه تربيـت    براي در اين رشته پذيرش دانشجو-
و پرورش كليـه   آموزش از بين فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت فرهنگيان،

ها و مؤسسات آموزش عالي از بين داوطلبان آزاد صورت  و براي ساير دانشگاه ها استان
  . گيرد مي

 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي-

 شناسي باستان 511

 ـ هنــر و تمــدن ايــران پــيش از اســالم و دوره اســالمي،   2هــاي آن،    شناســي و روششناســي ـ مــردمـ باســتان1
 .ـ خط و كتابت3

  .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي - 2 4 3
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   علوم انساني ه آموزشيگرو هاي امتحاني، مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آنها در  ـ رشته 6جدول شماره ادامه 
كدرشته 
 امتحاني

 رشته امتحاني
  )از راست به چپ(مواد امتحان اختصاصي و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش 

 و توضيحات الزم

512 

 
  تربيت بدني و علوم ورزشي

 

،  بـدني  مباني تربيت -4 ،بدني گيري در تربيت جش و اندازهسن -3ورزشي،  فيزيولوژي-2آناتومي و فيزيولوژي انساني،-1
 .هاي ورزشي هاي جسماني و مهارت پزشكي، قابليت آزمون عملي شامل معاينات  -6آموزش تربيت بدني،  هاي روش -5

ريزي  گرايش مديريت و برنامه«تربيت بدني و علوم ورزشي  -1
 »تربيت بدني

1 1 1 1 1 

1 

مي بـه صـورت   در اين گرايش پذيرش دانشجو بـراي دانشـگاه آزاد اسـال    -
  . گيرد متمركز  و بدون آزمون عملي صورت مي

صـورت   پذيرش دانشجو براي ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به -
  .متمركز و انجام آزمون عملي خواهد بود نيمه

  تربيت بدني و علوم ورزشي -2

در ايـن گـرايش دانشـگاه فرهنگيـان از بـين فرهنگيـان         -نيمه متمركز  -
هـا و سـاير    و پرورش كليه استان آموزش پيماني وزارت اغل رسمي و ياش

مؤسســات آمــوزش عــالي از بــين داوطلبــان آزاد دانشــجو  هــا و دانشــگاه
  .پذيرند مي

 .پذيرد دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي گرايشدر اين  -

  مربيگري ورزش - 3
دانشـجو   و پـذيرش  ردپذي در اين گرايش دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي

هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي بـه روش نيمـه متمركـز         براي ساير دانشگاه
  .گيرد صورت مي

  0  تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي -4

پـذيرش  پـذيرد و   در اين گرايش منحصراً دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو مـي 
لبـان بـومي و در   دانشجو در برخي از واحدهاي دانشگاه مذكور از بين داوط

ضـمناً   .گيـرد  برخي ديگر، از بين داوطلبان بـومي و غيربـومي صـورت مـي    
 .پذيرش دانشجو به صورت متمركز  و بدون آزمون عملي خواهد بود

513 
  

  تربيت معلم قرآن كريم
 

  

عليم ت - 4، »توحيد، نبوت، معاد، عدل، امامت و واليت«عقايد اصول –3تفسير، -2آشنايي با علوم قرآني،  -1
 . آموزش زبان عربي -5وتربيت اسالمي،  

 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي- 3 3 2 3 3

 حسابداري 514

اختصاصي حسابداري شامل حسابداري  دروس -5اقتصاد،   - 4حسابرسي، - 3حسـابداري صـنعتي،-2وآمــار،رياضـي-1
    .ها ـ حسابداري مالي شركت

3 2 2 2 4 

هـا و مؤسسـات    در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بـر سـاير دانشـگاه   
ضمناً پذيرش دانشـجو در برخـي از واحـدهاي    . اموزش عالي دانشجو مي پذيرد

دانشگاه آزاد اسالمي از بين داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بـين داوطلبـان   
 .گيرد بومي و غيربومي صورت مي

516 

   
  م انتظامي  علو

  )جنس پذيرش فقط مرد(
  
 

ــومي ، -1 ــي عمــ ــوق ، -2رياضــ ــم حقــ ــات علــ ــرائم -3كليــ ــازات جــ ــلح،   مجــ ــاي مســ  نيروهــ
 . امور انتظامي مباني-5قانون به كارگيري سالح ،   -4

1 3 2 3 2 
در اين رشته منحصراً دانشگاه علوم پايه انتظامي وابسته به نيروي انتظامي جمهوري 

ن به روش نيمه متمركـز و بـا شـرايط و ضـوابط اختصاصـي منـدرج در       اسالمي ايرا
 .باشد مي ضمناً جنس پذيرش فقط مرد. پذيرد همين دفترچه راهنما دانشجو مي

517 
  

  رساني  كتابداري و اطالع
 

 .مواد مرجع -4     عمومي، خدمات - 3سازي،     مجموعه -2سازي و تنظيم مواد،   آماده-1

3 2 3 3 
هـا و مؤسسـات امـوزش عـالي      ر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشـگاه د

ضمناً دانشگاه مذكور، در برخي از واحـدها از بـين داوطلبـان بـومي و در     . دانشجو مي پذيرد
 .پذيرد برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربومي دانشجو مي

518 

 .مديريت هاي تئوري  -3اقتصاد خرد و كالن،    -2رياضي و آمار،   -1 مديريت
 مديريت بازرگاني-1
 مديريت بيمه -2
 جهانگردي مديريت -3
 مديريت دولتي-4
  صنعتي مديريت -5
 كاربردي مديريت امور فرهنگي –علمي -6
 كاربردي مديريت هتلداري–علمي-7

2 2 3 

امـوزش   ها و مؤسسـات  وه بر ساير دانشگاهمديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسالمي نيز عال گرايشدر  -
ضـمناً دانشـگاه   . ها پـذيرش نخواهـد داشـت    و اين دانشگاه در ساير گرايش پذيرد عالي دانشجو مي

بومي و در برخي ديگر،  در برخي از واحدها از بين داوطلبانبراي گرايش مديريت بازرگاني مذكور، 
  .ردپذي از بين داوطلبان بومي و غيربومي دانشجو مي

 

  حقوق قضائي  519
2ـ حقوق ثبت،        3-  حقوق تجارت،       4-  زبان انگليسي تخصصي.  1ـ حقوق مدني،       

در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز   -  باشدگرايش اين رشته علوم ثبتي مي 2  2  3  3
  .ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي پذيرد عالوه بر ساير دانشگاه
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  گروه آموزشي هنرهاي امتحاني، مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آنها در  ـ رشته 7دول شماره ج
كدرشته 
  )از راست به چپ(مواد امتحان اختصاصي و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش  رشته امتحاني امتحاني

 و توضيحات الزم

601 
  تكنولوژي و طراحي دوخت

 )زنجنس پذيرش فقط (      

  .دوخت و الگو  - 6طراحي لباس،  - 5  هنرهاي سنتي، -  4 لباس، تاريخ-3علوم الياف،-2رياضي،-1

3  2 2 3 4 4 

 سؤاالت مـاده امتحـاني رياضـي براسـاس محتـواي درس هندسـه دوره       -
  .كارداني خواهد بود

جنس پذيرش  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي پذيرد و  -
 .باشدفقط زن ميدانشجو 

602 

 صنايع دستي
ــت،          -2هــاي آن،        هنرهــاي ســنتي و شــيوه-1 ــر و تمــدن اســالمي،          -3خــط و كتاب  -4هن

  .        هاي آنمردم شناسي و روش-شناسي باستان
كاربردي صنايع دستي –علمي -1  4 2 3 2 

 .پذيرد ها  دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي در اين رشته
فرش -2  4 2 3 2 

 مرمت و احياء بناهاي تاريخي  603

عناصر و جزئيات در  -4       مواد و مصالح،  -3      اسالمي، هنر و تمدن ايران پيش از اسالم و دوره-2    رياضي،-1
 .مباني نظري مرمت-5معماري و بناهاي سنتي،      

 .پذيرد ه آزاد اسالمي دانشجو نميدر اين رشته دانشگا24323

604 

 . آزمون عملي -4شناسي ايران و جهان،       ـ ساز3ـ تئوري موسيقي ،     2ـ تاريخ موسيقي،   1 موسيقي

 3 3 4 2 نوازندگي موسيقي ايراني 
منحصراً در موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پذيرش دانشجو  در اين رشته -

  . گيرد ز صورت ميبه روش نيمه متمرك
   .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي -

605 

  هنرهاي تجسمي  
 

  اصول و هنرگرافيك، -4، طراحي-3مكاتب هنري ايران و جهان،  -2مباني هنرهاي تجسمي،-1
 .و جهان تاريخ هنر ايران -9آرايي،   صفحه -8مباني تصويرسازي، -7 عكاسي،-6هنرهاي سنتي،-5

 0 0 00 0 3 2 3 3  كاربردي ارتباط تصويري - علمي -1
براي اطالع از نحـوه پـذيرش در ايـن رشـته     

 .امتحاني به توضيحات ذيل توجه نماييد
 0  0  0 332030 آموزش هنرهاي تجسمي -2
 3  0  0 332000 نقاشي - هنرهاي تجسمي  - 3
 2  3  2 2 0 0 2 0 4  زيتصويرسا -كاربردي گرافيك -علمي -4

  .داوطلبان توجه داشته باشند آزمون درس طراحي براي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به صورت تستي و عملي برگزار خواهد شد 
دانشـگاهها و موسسـات    در اين رشته امتحاني، پذيرش دانشجو براي دانشگاه آزاد اسالمي به صورت متمركز  و بدون آزمون عملي درس طراحـي و بـراي سـاير    -

    .متمركز و انجام آزمون عملي درس طراحي خواهد بود آموزش عالي به صورت نيمه
ها و مؤسسات اموزش عالي دانشـجو   نقاشي، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه  -كاربردي ارتباط تصويري و هنرهاي تجسمي -هاي علمي در رشته  -

  .پذيرد مي
 هـا  پرورش كليه استانو  آموزش ، پذيرش دانشجو براي دانشگاه فرهنگيان از بين فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارتآموزش هنرهاي تجسمي  در رشته  -

  .گيرد صورت مي
   .گيرد مي تصويرسازي ، پذيرش دانشجو منحصراً براي دانشگاه آزاد اسالمي صورت-كاربردي گرافيك-در رشته كارشناسي ناپيوسته علمي-

  
606 

  طراحي پوشاك
 )جنس پذيرش فقط زن(

 .علوم الياف  -5  دوخت و الگو، -4تاريخ لباس، -3  طراحي لباس،-2مباني هنرهاي تجسمي،-1

1 2 1 2 1 
  .باشد در اين رشته جنس پذيرش دانشجو فقط زن مي-
 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي-

  داري هموز  607
  شناسي آثار،      شناسي و فن آسيب - 3  داري،  موزه - 2   هنر و تمدن ايران پيش از اسالم و دوره اسالمي، -1

 .آنهاي  شناسي و روشباستان-5خط و كتابت،      -4
  .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي 2 2 3 3 4

  
    

  گروه آموزشي دامپزشكيتحاني، مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آنها در هاي ام ـ رشته 8جدول شماره 
كدرشته 
  مواد امتحان اختصاصي و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش رشته امتحاني امتحاني

 و توضيحات الزم)از راست به چپ( 

701 
  علوم آزمايشگاهي دامپزشكي - 1
  بهداشت مواد غذايي  - 2

شناسـي،    ميكـرب  -4 ،  فيزيولوژي دامپزشـكي  -3   شناسي دام، البدك-2 بيوشيمي،-1
 .بهداشت و بازرسي گوشت -7   بهداشت مواد غذايي، -6    شناسي، انگل -5

ها دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر سـاير   در اين رشته-  1  1  1  1  1  1  1
 .پذيرد ها و مؤسسات آموزش عالي دانشجو مي دانشگاه

  دامي منشأكاربردي بهداشت مواد غذايي با  - علمي  702

 -شـيميايي (و آبزيـان   كنترل كيفي و بهداشت مواد غذايي بـا منشـاء دام، طيـور   -2بيوشيمي،-1
 -5، )باكتري، قارچ، ويـروس (ميكروبيولوژي عمومي  -4 .فيزيولوژي دستگاه گوارش -3  ،) ميكروبي

هـاي بـا منشـاء     گوشت، شير، فرآورده(منشاء دامي صنايع مواد غذايي با  -6،شناسي دامپزشكي انگل
 . بازرسي و بهداشت گوشت -7، )آبزيان

 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي  1  2  1  3  1  2  1
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  نويس فرم پيشهاي تحصيلي و  انها، كد و نام رشتهستاجداول كد و نام  :چهارم بخش
   و كد شهرستان  نام،  استان  كد و نام -9جدول شماره 

 كد استاننام  وكد شهرستاننام
، )1017(، سراب)1025(، خداآفرين)1016(، چاراويماق)1014(، جلفا)1012(، تبريز)1010(، بناب)1009(آباد، بستان)1006(، اهر)1005(، اسكو)1001(آذرشهر
 10  شرقي آذربايجان ).1041(و هشترود) 1040(، هريس)1038(، ورزقان)1036(، ميانه)1032(ملكان ،)1029(، مرند)1028(، مراغه)1026(، كليبر)1023(شير، عجب)1021(شبستر

، )1124(، سردشت)1123(، خوي)1119(، چايپاره)1117(، چالدران)1115(، تكاب)1113(، پيرانشهر)1111(، پلدشت)1109(، بوكان)1106(، اشنويه)1104(اروميه
 11  غربي آذربايجان ).1140(و نقده) 1138(، مياندوآب)1135(، مهاباد)1133(، ماكو)1131(، شوط)1129(دژ، شاهين)1127(سلماس

 12 اردبيل ).1225(و نير) 1222(، نمين)1219(شهر، مشگين)1215(، گرمي)1213(، كوثر)1201(، سرعين)1211(، خلخال)1208(آباد، پارس)1205(سوار، بيله)1202(اردبيل
، )1318(، خوانسار)1317(شهر، خميني)1316(، چادگان)1314(وكرون، تيران)1312(، برخوار)1310(، اصفهان)1304(، اردستان)1302(لوبيدگآران

، )1329( ، فالورجان)1327(، فريدونشهر)1326(، فريدن)1324(، شهرضا)1322(شهروميمه ، شاهين)1320(  ، سميرم)1321(، دهاقان)1340(خوروبيابانك
  ).1345(و نطنز) 1342(آباد، نجف)1341(، نائين)1338(، مباركه)1336(، لنجان)1334(، گلپايگان)1332(كاشان

 13  اصفهان

 40 الـبرز  ).4010(و نظرآباد) 4008(، كرج)4005(، طالقان)4003(ساوجبالغ، )4007(اشتهارد
 14 ايالم ).1418(و مهران) 1419(، ملكشاهي)1415(وچرداول، شيروان)1414(، سيروان)1412(، دهلران)1410(شهر، دره)1407(، ايوان)1405(، ايالم)1403(آبدانان
 15 بوشهر ).1522(و گناوه) 1520(، كنگان)1518(، ديلم)1516(، دير)1514(، دشتي)1511(، دشتستان)1506(، جم)1504(، تنگستان)1502(بوشهر

، )1620(، شميرانات)1615(، ري)1612(كريم، رباط)1609(، دماوند)1607(، تهران)1633(، پيشوا)1604(، پاكدشت)1610(، بهارستان)1602(اسالمشهر
 16  تهران ).1636(و ورامين) 1625(، مالرد)1623(، قدس)1627(، فيروزكوه)1624(شهريار

 17  بختياريوچهارمحال ).1717(نو لردگا) 1713(، كيار)1712(، كوهرنگ)1710(، فارسان)1709(، شهركرد)1705(، بروجن)1701(اردل
و ) 1815(، قائنات)1811(، فردوس)1808(، سربيشه)1807(، سرايان)1813(، زيركوه)1805(، درميان)1801(، خوسف)1802(، بيرجند)1810(بشرويه
 18 جنوبي  خراسان ).1818(نهبندان

، )1926(، جوين)1923(، جغتاي)1922(حيدريه، تربت)1916(جام، تربت)1909(، تايباد)1906(، بينالود)1905(، بردسكن)1901(، بجستان)1908(باخرز
، )1945(، سبزوار)1920(، زاوه)1940(، رشتخوار)1937(، درگز)1942(، داورزن)1941(، خوشاب)1934( ، خواف)1930(آباد ، خليل)1928(چناران
و ) 1962(والت ، مه)1960(، مشهد)1957(، گناباد)1955(، كالت)1953(، كاشمر)1951(، قوچان)1912(، فيروزه)1949(، فريمان)1947(سرخس
 ).1965(نيشابور

 19 رضوي  خراسان

 20 شماليخراسان ).2016(وسملقانو مانه) 2017(، گرمه)2013(، فاروج)2011(، شيروان)2008(، جاجرم)2005(، بجنورد)2002(اسفراين
، )2120(، بندرماهشهر)2110(، باوي)2117(ملك، باغ)2115(، ايذه)2112(، اهواز)2109(، انديمشك)2107(كا، اندي)2104(، اميديه)2121(، آغاجاري)2102(آبادان
، )2140(، شوشتر)2138( ، شوش)2135(، شادگان)2134(، رامهرمز)2132(، رامشير)2131(آزادگان ، دشت)2129(، دزفول)2125(، خرمشهر)2124(بهبهان
 ).2151(و هويزه) 2150(، هنديجان)2148(، هفتگل)2146(ان، مسجدسليم)2144(، اللي)2142(گتوند

 21  خوزستان

 22 زنجان ).2216(نشانو ماه) 2214(، طارم)2212(، زنجان)2209(، خرمدره)2208(، خدابنده)2204(، ايجرود)2202(ابهر
 23 سمنان ).2308(و ميامي) 2313(، مهدي شهر)2311(، گرمسار)2307(، شاهرود)2304(، سمنان)2302(، دامغان)2309(آرادان

، سيب )2429(، سرباز)2425(، سراوان)2422(، زهك)2418(، زاهدان)2414(، زابل)2411(، دلگان)2408(، خاش)2406(، چابهار)2403(ايرانشهر
 24  وبلوچستان سيستان ).2435(و هيرمند) 2440(شهر، نيك)2416(، مهرستان)2433(، كنارك)2430(سوران

، )2516(بيد، خرم)2581(، خرامه)2515(، جهرم)2510(، پاسارگاد)2509(، بوانات)2507(، اقليد)2504(، استهبان)2502(، ارسنجان)2501(آباده
، )2541(، فسا)2538(، فراشبند)2536(، شيراز)2531(، سروستان)2528( ، سپيدان)2526(دشت ، زرين)2524(، رستم)2522( ، داراب)2519(خنج

، )2568( ، ممسني)2565(، مرودشت)2561(، المرد)2558(، الرستان)2557(، گراش)2535(، كوار)2551(، كازرون)2546(، قيروكارزين)2543(فيروزآباد
 ).2576(ريزو ني) 2571(مهر

 25  فارس

 26 قزوين ).2619(و قزوين) 2614(، تاكستان)2610(زهرا ، بوئين)2604(، البرز)2606(، آوج)2602(آبيك
 27 قم ).2704(قم
و ) 2823(، كامياران)2822(، قروه)2819(، سنندج)2817(، سقز)2814(، سروآباد)2812(، ديواندره)2809(، دهگالن)2807(، بيجار)2802(بانه

 28  كردستان ).2827(مريوان

، )2921(، رودبارجنوب)2918(، رفسنجان)2914(اور، ر)2902(، رابر)2912(، جيرفت)2908(، بم)2905(، بردسير)2903(، بافت)2915(، انار)2901(ارزوئيه
، كوه )2940( ، كرمان)2934(گنج ، قلعه)2907(، فهرج)2943(، فارياب)2932(، عنبرآباد)2929(، شهربابك)2927( ، سيرجان)2924(، زرند)2923(ريگان
 ).2909(و نرماشير) 2946(، منوجان)2944(، كهنوج)2942(بنان

 29  كرمان

، )3018(، صحنه)3016(، سنقر)3014(ذهاب ، سرپل)3013(، روانسر)3011(، داالهو)3009(، جوانرود)3007(، ثالث باباجاني)3004(، پاوه)3002(آبادغرباسالم
 30  كرمانشاه ).3029(و هرسين) 3027(، گيالنغرب)3025(، كنگاور)3024(، كرمانشاه)3020(قصرشيرين

 31 وبويراحمدكهگيلويه ).3116(و گچساران) 3114(، كهگيلويه)3108(، دنا)3110(، چرام)3105(، بهمئي)3103(، بويراحمد)3115(باشت
، )3222(، گاليكش)3215(، كالله)3213(، كردكوي)3212(آباد، علي)3210(، راميان)3208(، تركمن)3205(، بندرگز)3203(قال، آق)3202(آزادشهر
 32  گلستان ).3223(و مينودشت) 3221(، مراوه تپه)3219(، گنبدكاووس)3207(، گميشان)3217(گرگان

، )3323(، رودسر)3319(، رودبار)3315(، رضوانشهر)3313(، رشت)3307(، بندرانزلي)3306(، املش)3304(اشرفيه، آستانه)3302(آستارا
 33  گيالن ).3343(و ماسال) 3341(نگرود، ل)3338(، الهيجان)3336(، فومن)3334(، طوالش)3329(سرا، صومعه)3327(، شفت)3325(سياهكل

و ) 3422(، سلسله)3418(، دوره)3417(، دورود)3415(، دلفان)3413(آباد، خرم)3408(، پلدختر)3407(، بروجرد)3405(، اليگودرز)3402(ازنا
 34  لرستان ).3427(كوهدشت

، )3527(، ساري)3523(، رامسر)3522(، چالوس)3520(ويبار، ج)3517(، تنكابن)3513(، بهشهر)3512(، بابلسر)3509(، بابل)3503(آمل
، )3539(، نكاء)3528(، مياندورود)3538(، محمودآباد)3536(، گلوگاه)3534(شهر ، قائم)3532(، فريدونكنار)3516(آباد ، عباس)3530( سوادكوه

 ).3545(و نوشهر) 3543(نور
 35  مازندران

، )3604(، فراهان)3617(، شازند)3613(، ساوه)3612(، زرنديه)3610(، دليجان)3609(، خنداب)3607(، خمين)3605(، تفرش)3603(، آشتيان)3602(اراك
 36  مركزي ).3620(و محالت) 3618(كميجان

، )3720(آباد، حاجي)3717(، جاسك)3714(، پارسيان)3712(، بندرلنگه)3709(، بندرعباس)3715(، بشاگرد)3705(، بستك)3702(ابوموسي
 37  هرمزگان ).3734(و ميناب) 3730(، قشم)3728(، سيريك)3726(، رودان)3722(خمير

 38 همدان ).3823(و همدان) 3820(، نهاوند)3816(، مالير)3812(، كبودرآهنگ)3822(، فامنين)3809(، رزن)3806(، تويسركان)3804(، بهار)3801(اسدآباد
و ) 3918(، ميبد)3917(، مهريز)3916(، طبس)3913(، صدوق)3910(، خاتم)3908(، تفت)3906(اباد، به)3907(، بافق)3905(، اردكان)3902(ابركوه
 39 يزد  ).3920(يزد

 41  خارج از كشور  .نام درج نمايندرا در بند مربوط در تقاضانامه ثبت 9999باشد، كد داوطلباني كه محل اقامت آنان در خارج از كشور مي
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  هاي تحصيلي ام رشتهكد و ن -10جدول شماره 
ــروه   رشــته ــارداني گ ــاي تحصــيلي ك ه

  آموزشي علوم پزشكي
ــد كـــ
  نام رشته تحصيلي رشته

امدادسوانح                                      1001
امورامداد                                         1002
بهداشت عمومي            ايمني صنعتي و 1003
بهداشت حرفه اي                              1004
دندان                        بهداشت دهان و 1005
اشت عمومي                               بهد 1006
بهداشت خانواده         -بهداشت عمومي  1007
مبارزه بابيماريها         -بهداشت عمومي  1008
                                بهداشت محيط 1009
بهداشت مدارس                                1010
پرستاري                                         1011
                     پرستاري دندانپزشكي    1012
پروتزهاي دنداني                               1013
پزشكي هسته اي                              1014
        اتاق عمل      -تكنسين اتاق عمل  1015
تكنسين ازمايشگاه شيمي                    1016
تكنسين حفاظت محيطزيست               1017
   تكنسين راديولوژي                        1018
تكنولوژي راديولوژي                           1019
راديوتراپي                                       1020
راديولوژي                                       1021
راديولوژي تشخيصي                           1022
راهنماي بهداشت عمومي                     1023
/      كليه گرايش ها/شيمي ازمايشگاهي  1024
علوم ازمايشگاهي                               1025
كارداني مامايي                                 1026
كمك مهندس بهداشت                       1027
مدارك پزشكي                                 1028
هوشبري                                         1029
  هاي پزشكيفوريت 1030
  تنفس درماني 1031
هاي تحصيلي كارداني گروه آموزشـي فنـي و    رشته
 دسي مهن

ــد كـــ
  نام رشته تحصيلي رشته

ابرساني وگازرساني                             2001
ابزارسازي                                        2002
اتومكانيك ومكانيك                           2003
ارتباطات                                         2004
استخراج معادن زغال سـنگ وغيرزغـال 2005

 سنگ                                       
استخراج معدن                                 2006
اكتشاف معدن                                  2007
الكتروتكنيك                                    2008
/                كليه گرايشها/الكتروتكنيك  2009
تجارت               -صنعتي  -الكترونيك 2010
مخابرات دريايي                الكترونيك و 2011
/                 كليه گرايش ها/الكترونيك 2012
ونيك هواپيمايي                           اوي 2013
 ايمني بهداشت در واحدهاي صنفي 2163
كار                    ايمني صنعتي ومحيط 2014
برق                                               2015
برق صنعتي                                     2016
برنامه نويسي كامپيوتر                        2017

ــد كـــ
  نام رشته تحصيلي رشته

بهره برداري راه اهن                           2018
شبكه                     وبهره برداري سد 2019
پتروشيمي                                       2020
پليمر                                             2021
تاسيسات                                        2022
تاسيسات ابرساني                              2023
تاسيسات حرارت وسياالت                    2024
تاسيسات حرارتي وبرودتي                   2025
/                  كليه گرايش ها/تاسيسات 2026
توسعه روستايي                     ترويج و 2027
ليزر                        تعميرات اپتيك و 2028
تعميرات مكانيكي                              2029
تعميرات نيروگاه ها                            2030
نگهداري هواپيما                    وعميرت 2031
/         كليه گرايش ها/نگهداريوتعمير 2032
اي ماشين ابزار               تكنسين حرفه 2033
ي ارتباطات واطالعات               تكنولوژ 2034
اي              تكنولوژي فني انرژي هسته 2035
فوالد                              توليداهن و 2036
                          صنعت سيمانتوليد 2037
تبريد                                  تهويه و 2038
جوشكاري                                       2039
                      نشر              چاپ و 2040
نقل ترافيك شهري                  حمل و 2041
صنايع سراميك                   توليدخط 2042
                 ابنيه                   وخط 2043
ابنيه راه اهن                           وخط 2044
خواص موادعمليات حرارتي                  2045
   حفاظت ازفلزات              خوردگي و 2046
ذوب فلزات                                      2047
تلويزيون                               وراديو 2048
   گري                                  ريخته 2049
ساخت وتوليد                                   2050
ترافيك                           -ساختمان 2051
/                  كليه گرايش ها/ساختمان 2052
سراميك صنعتي                               2053
سراميك                              سفال و 2054
رساني                     هاي اطالعسيستم 2055
سيمان واسيدحفاري                           2056
شهرسازي                                       2057
شيمي صنعتي                                  2058
/                      كليه گرايش ها/شيمي 2059
صنايع اتومبيل                                  2060
صنايع پالستيك                                2061
صنايع شيميايي                                2062
/          كليه گرايش ها/صنايع شيميايي 2063
صنايع فلزي                                     2064
تيك                                صنايع الس 2065
/                      كليه گرايش ها/صنايع 2066
صنعت رنگسازي                               2067
                        طراحي جامدات       2068
االت                           طراحي ماشين 2069
نقشه كشي صنعتي               طراحي و 2070
                ناوبري       -علوم دريايي 2071
عالئم الكتريكي                                 2072
راه وساختمان                      -عمران 2073

ــد  كـــ
  نام رشته تحصيلي  رشته

يي                               عمران روستا  2074
عمران شهري                                    2075
عمليات پااليش                                  2076
                       عمليات حرارتي          2077
فلزكاري                                          2078
فناوري اطالعات                                 2079
           فناوري اطالعات وارتباطات         2080
/                   محض وكاربردي /فيزيك   2081
قالب سازي                                       2082
      قدرت                                       2083
كاربردكامپيوتر                                   2084
كارتوگرافي                                       2085
كاردان پرواز                                      2086
كاردان فني حفاري                             2087
ــيمي     2088 ــي شـ ــاردان فنـ ــات  -كـ عمليـ

پتروشيمي                                      
سيما                      و كاردان فني صدا  2089
كاردان فني كشتي                              2090
كاردان فني مكانيك                            2091
كارداني ابزارسازي                               2092
كارداني اپتيك                                   2093
كارداني پست                                    2094
كارداني پليمر                                    2095
كارداني تسليحات                               2096
كارداني خلباني                                  2097
كارداني درودگري                               2098
ي زمين شناسي                        كاردان  2099
كارداني شيشه                                   2100
كارداني فني حفاري                            2101
                              كارداني ناوبري    2102
كارداني نوردفوالد                               2103
كارداني هواشناسي                              2104
                   كارداني هوانوردي            2105
كارهاي عمومي ساختمان                     2106
نرم افزار            و سخت افزار -كامپيوتر  2107
           كنترل صنعتي                        2108
كنترل كيفي خودرو                            2109
كنترل كيفي قطعات خودرو                   2110
  ابزاردقيق                           كنترل و  2111
كنترل وكيفيت درصنعت سيمان             2112
ماشين ابزار                                       2113
متالوژي                                           2114
/                    كليه گرايش ها/متالوژي   2115
/              كليه گرايش ها/مجموعه برق   2116
/   كليه گرايش ها/مجموعه ساخت وتوليد  2117
/           كليه گرايش ها/مجموعه عمران   2118
/         كليه گرايش ها/مجموعه كامپيوتر  2119
/         كليه گرايش ها/مجموعه مكانيك   2120
مخابرات هواپيمايي                             2121
/                   كليه گرايش ها/مخابرات   2122
مدلسازي                                         2123
مديريت چاپ ونشر                             2124
مراقبت پرواز                                     2125
/                      كليه گرايش ها/معدن   2126
لكتروتكنيك                      معلم فني ا  2127
معلم فني برق قدرت                           2128
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ــد كـــ
  نام رشته تحصيلي رشته

معلم فني برق والكترونيك                    2129
/            كليه گرايش ها/معلم فني برق  2130
معلم فني تاسيسات                            2131
گازرساني   معلم فني تاسيسات ابرساني و 2132
/      كليه گرايش ها/م فني تاسيسات معل 2133
معلم فني ريخته گري                         2134
معلم فني صنايع اتومبيل                     2135
ع چوب                       معلم فني صناي 2136
معلم فني صنايع شيميايي                    2137
معلم فني عمران                               2138
                   معلم فني قالب سازي      2139
نرم افزار                -معلم فني كامپيوتر 2140
معلم فني ماشين ابزار                         2141
          معلم فني معماري                   2142
معلم فني مكانيك                             2143
معلم فني نقشه برداري                       2144
/                    كليه گرايش ها/معماري 2145
مكانيك                                          2146
مكانيك خودرو                                 2147
تاسيســات عمــومي -مكانيــك صــنايع  2148

                       صنايع                   
مكانيك عمومي                                2149
/                    كليه گرايش ها/مكانيك 2150
پرانرژي                                   مواد 2151
/                         كليه گرايش ها/مواد 2152
خودرو                                   مونتاژ 2153
/              كليه گرايش ها/نقشه برداري  2154
كشي ساختمان                          نقشه 2155
كشي صنعتي                            نقشه 2156
/       كليه گرايش ها/كشي عمومي نقشه 2157
كشي معماري                           نقشه 2158
شبكه      و سد–نگهداري وبهره برداري قنات  2159
نگهداري وتعميرات ماشين هاي راه سازي       2160
مرمت ساختمان                 ي ونگهدار 2161
هدايت راهبردي لوكوموتيو                   2162

  
  
  
  
  
  
  

ــته ــي    رش ــروه آموزش ــارداني گ ــيلي ك ــاي تحص ه
 كشاورزي و منابع طبيعي

ــد كـــ
  نام رشته تحصيلي رشته

                                          ابياري 3001
مناطق بياباني        بهره برداري ازواحيا 3002
/                    كليه گرايش ها/دامامور 3003
باغي                              زراعي وامور 3004
فني كشاورزي                           امور 3005
بازيافت                                           3006
                         باغباني عمومي        3007
بهداشت ابزيان                                  3008
بهداشت فراورده هاي دامي                   3009
             بيماري ابزيان        بهداشت و 3010

ــد كـــ
  نام رشته تحصيلي رشته

گاووگاوميش                -پرورش اسب 3011
عسل                            پرورش زنبور 3012
                                 پرورش طيور  3013
پرورش قارچ خوراكي                          3014
گياهان زينتي                 پرورش گل و 3015
ورزي             هاي كشاتعميرات ماشين 3016
/     كليه گرايش ها/تكثيروپرورش ابزيان 3017
تكنسين ماشينهاي كشاورزي                3018
         تكنولوژي اب وخاك وابياري        3019
باغي                زراعي وتكنولوژي امور 3020
ــور   3021 ــرورش دام وطي ــوژي پ ــه /تكنول كلي

 /                                    گرايش ها
/        كليه گرايش ها/تكنولوژي توليدات 3022
چوب                تكنولوژي جنگلداري و 3023
پرورش كرم ابريشم        -تكنولوژي دام 3024
مرتع                 تكنولوژي دامداري در 3025
تكنولوژي شيالت                              3026
/         كليه گرايش ها/تكنولوژي صنايع 3027
هاي دريايي               تكنولوژي فراورده 3028
تكنولوژي گاوداري صنعتي                   3029
تكنولوژي گياه پزشكي                        3030
هاي كشاورزي            تكنولوژي ماشين 3031
زيست                      تكنولوژي محيط 3032
ابخيزداري                تكنولوژي مرتع و 3033
فراورده  گوشت و-تكنولوژي موادغذايي 3034

   هاي گوشتي                               
هاي سردسيري              تكنولوژي ميوه 3035
چرم -پشم وپوست /فراوريتكنولوژي و 3036

  /                                   وپوست
/             كليه گرايش ها/توليدات دامي 3037
/           كليه گرايش ها/وليدات گياهيت 3038
دانه هاي روغني                        توليد 3039
برنج                             -غالتتوليد 3040
ل                                      نهاتوليد 3041
بهره برداري ازگياهان داروئي معطر     وتوليد 3042
ــد 3043 ــرورشوتولي ــارچ  /پ ــيفي وق ــبزي وس س

                                   000/خوراكي و
       000/چاي و-پسته-انگور/فراوريوتوليد 3044
اگروفارستري           -جنگلداري جامع 3045
جنگلداري ورشته هاي مرتبط               3046
                                  كاغذچوب و 3047
اصالح نباتات                        زراعت و 3048
هاي چوبي                                سازه 3049
              فراورده هاي لبني      وشير 3050
پرورش ابزيان           وتكثير–شيالت 3051
/              كليه گرايش ها/صنايع چوب 3052
      /       كليه گرايش ها/صنايع غذايي 3053
             000/نيشكرو/صنايع قندسازي 3054
صنعت شيريني سازي                         3055
   علوم دامي                                    3056
علوم گياهي                                     3057
شيالتي   -اوري فراورده هاي درياييعمل 3058
فراوري پوست والياف                          3059
فراوري خوراك دام                            3060
فراوري موادمعدني                             3061
كارداني ابخيزداري                             3062
كارداني ابشناسي                               3063

ــد  كـــ
  نام رشته تحصيلي  رشته

كارداني زنبورداري                              3064
كارداني مرتع                                    3065
كارداني مرتع داري                             3066
/                  كليه گرايش ها/كشاورزي   3067
گل وگياهان زينتي                             3068
االت كشاورزي                          ماشين  3069
زيست                                   محيط  3070
مرغداري صنعتي                                3071
هاي كشاورزي              مكانسين ماشين  3072
االت                      مكانيزاسيون ماشين  3073
هاي كشاورزي          مكانيزاسيون ماشين  3074

  
هاي تحصيلي كـارداني گـروه آموزشـي علـوم      رشته
 پايه

ــد  كـــ
  نام رشته تحصيلي  رشته

/                          كليه گرايش ها/امار  4001
اموزش رياضي                                   4002
                              دبيري رياضي      4003
امار                                    رياضي و  4004
/                     كليه گرايش ها/رياضي   4005
                    زمين شناسي                4006
زيست شناسي                                   4007
شيمي                                             4008
         /         كليه گرايش ها/علوم پايه   4009
فيزيك                                            4010

  
هاي تحصيلي كارداني گـروه آموزرشـي علـوم     رشته
 انساني

ــد  كـــ
  نام رشته تحصيلي  رشته

/                كليه گرايش ها/اتش نشاني   5001
ازمايشگاه علوم                                  5002
بازرگاني                                 اقتصاد  5003
صنعتي                                  اقتصاد  5004
بهره وري                         و اقتصادكار  5005
نظري                                    اقتصاد  5006
الهيات حوزه                                     5007
/                      كليه گرايش ها/الهيات   5008
/         كليه گرايش ها/مالي  اموراداري و  5009
بانكي                                       امور  5010
بيمه                                        امور  5011
پرورشي                                    امور  5012
پرورشي                         تربيتي و امور  5013
دولتي                                      امور  5014
/              كليه گرايش ها/فرهنگي  امور  5015
مدني                              و اموركشور  5016
گمركي                                     امور  5017
مالياتي                            مالي و امور  5018
اموزش ابتدائي                                   5019
فن                             اموزش حرفه و  5020
اموزش ديني وعربي                            5021
اموزش راهنمايي ومشاوره                     5022
                      اموزش زبان انگليسي     5023
اموزش زبان وادبيات فارسي                   5025
اموزش علوم تجربي                             5026
             اموزش قران كريم                  5027
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ــد كـــ
  نام رشته تحصيلي رشته

اموزش كودكان استثنايي                     5028
پرورش ابتدائي                     اموزش و 5029
نگردي                        ايرانگردي وجها 5030
بانكداري                                         5031
ريزي اموزشي                           برنامه 5032
                     ريزي درسي        برنامه 5033
پيش دبستاني                                  5034
تاريخ                                             5035
كليه گـرايش/تربيت بدني وعلوم ورزشي 5036

  /                                     ها
تربيتي                      تربيت مربي امور 5037
پيش دبستاني            تربيت مربي مراكز 5038
تربيت معلم زبان وادبيات فارسي            5039
تربيت معلم قران                               5040
تربيت معلم مطالعات اجتماعي              5041
تغذيه                                             5042
تكنولوژي اموزشي                             5043
جامعه شناسي                                  5044
جغرافيا                                          5045
جغرافياي انساني وروستايي                  5046
فن                                     حرفه و 5047
بازرگاني                          حسابداري و 5048
/                 كليه گرايش ها/حسابداري 5049
حقوق قضايي                                   5050
خبرنگاري                                       5051
ــاعي   5052 ــدمات اجتمـ ــورفرهنگي -خـ امـ

ومسافرتي جهانگردي                         
خدمات پرورشي                                5053
دبيري اقتصاد                                   5054
ريخ                                   دبيري تا 5055
دبيري تربيت بدني                             5056
دبيري جغرافيا                                  5057
                          دبيري زبان انگليسي 5058
دبيري زيست شناسي                         5059
دبيري شيمي                                   5060
/     ش هاكليه گراي/دبيري علوم اجتماعي 5061
دبيري فيزيك                                   5062
دبيري مطالعات اجتماعي                     5063
       ديني وعربي                              5064
/         كليه گرايش ها/راهنماي اموزشي  5065
عمومي                                  روابط 5066
روانشناسي كودكان استثنائي                5067
/                كليه گرايش ها/روانشناسي 5068
زبان انگليسي                                   5069
زبان وادبيات فارسي                           5070
سطح حوزه علميه قم                         5071
علوم اجتماعي                                  5072
علوم اداري                                      5073
روابــط –علــوم ارتباطــات اجتمــاعي    5074

عمومي                                         
/            كليه گرايش ها/علوم اقتصادي  5075
/             كليه گرايش ها/علوم انتظامي  5076
علوم انساني                                     5077
علوم بانكي                                      5078
علوم تجربي                                     5079
/               كليه گرايش ها/تربيتي علوم 5080
علوم سياسي                                    5081
علوم قران وحديث                             5082
                                علوم قضايي     5083

ــد كـــ
  نام رشته تحصيلي رشته

علوم نظامي                                     5084
عمليات كشوري                                5085
معارف اسالمي                     فرهنگ و 5086
مالي                         كارداني اداري و 5087
كارداني اقتصاد                                 5088
بازرگاني                              كارداني 5089
كارداني باستان شناسي                       5090
كارداني تاريخ                                   5091
                             كارداني جغرافيا  5092
كارداني مربيگري ورزش                      5093
كارداني مردم شناسي                         5094
ه گـرايش  كليـ /اطالع رسانيكتابداري و 5095

  /                                      ها
/        گرايش كم توان /كودكان استثنائي 5096
كودكياري                                       5097
     مترجمي زبان انگليسي                   5098
متصدي اموراموزشي                           5099
مددكاري اجتماعي                            5100
مديريت امورامداد                              5101
 مديريت امور بانكي 5124
بازرگاني دولتي      -مديريت اموردولتي 5102
خـــدمات فرهنگـــي ومـــديريت امـــور 5103

اجتماعي                                        
 مديريت امور گمركي 5125
بازرگاني                              مديريت 5104
/       كليه گرايش ها/ريزيمديريت برنامه 5105
مديريت بيمه                                   5106
ائي                     مديريت توسعه روست 5107
مديريت خانواده                                5108
/   كليه گرايش ها/عموميمديريت روابط 5109
                مديريت صنعتي               5110
مديريت كسب وكار                            5111
/                    كليه گرايش ها/مديريت 5112
       مديريت نظامي                          5113
 مـــديريت وخـــدمات اجتمـــاعي امـــور 5114

فرهنگي                                         
خدمات اقامتي        -مديريت هتلداري 5115
 مربي اموزشيار                                 5116
مربي كودك                                    5117
مربي معلولين ذهني                           5118
مربي ورزش                                     5119
مشاوره                                           5120
مطالعات اجتماعي                             5121
موزه داري                                       5122
/               كليه گرايش ها/ميهمانداري 5123

  
 هاي تحصيلي كارداني گروه آموزشي هنر رشته

ــد كـــ
  نام رشته تحصيلي رشته

/           كليه گرايش ها/تصويريارتباط 6001
هنري                          گي وامورفرهن 6002
اموزش هنرهاي تجسمي                      6003
دوخت                  تكنولوژي طراحي و 6004
  -فـرش دسـتباف   -تكنولوژي نسـاجي 6005

طراحي ودوخت                               
بناهاي تاريخي     ومرمت اثارحفاظت و 6006
مواد                                  خواص و 6007
                            خياطي              6008
دوخت تجارتي                                  6009
بناهاي تاريخي          وهاراهنماي موزه 6010

ــد  كـــ
  نام رشته تحصيلي  رشته

هاي نمايشي                 اخت عروسكس  6011
/                       كليه گرايش ها/سينما  6012
ارائي سينما                              صحنه  6013
گرايش فرش                -صنايع دستي   6014
/             كليه گرايش ها/صنايع دستي   6015
صنايع نساجي                                   6016
                        طراحي لباس            6017
عكاسي خبري                                   6018
علوم هنري                                       6019
           /     كليه گرايش ها/فيلم سازي   6020
فيلمنامه نويسي                                 6021
كارداني عكاسي                                 6022
     كارداني فيلم برداري                       6023
كارداني قلمزني                                  6024
/                 كليه گرايش ها/كارگرداني   6025
گرافيك                                           6026
گرافيك رايانه                                    6027
ماسك                                  گريم و  6028
تصويري                    معلم فني ارتباط  6029
دوخت      معلم فني تكنولوژي طراحي و  6030
معلم فني گرافيك                              6031
سازايراني وجهاني                -موسيقي   6032
نقاشي                                             6033
نمايش وهنرهاي نمايشي                      6034
نوازندگي سازايراني                             6035
نوازندگي سازجهاني                            6036
هنر                                                6037
/         كليه گرايش ها/هنرهاي تجسمي   6038
اي چوبي                                 هنره  6039
هنرهاي سنتي                                   6040
ــته ــي    رش ــروه آموزش ــارداني گ ــيلي ك ــاي تحص ه

 دامپزشكي
ــد  كـــ

  نام رشته تحصيلي  رشته
                 بهداشتياردامپزشكي           7001
تكنسين دامپزشكي                             7002
علوم ازمايشگاهي دامپزشكي                  7003
ــته  9999 ــيلي دوره  سايررش ــاي تحص ــاي  ه ه

                                         كارداني
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