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شناسنامه

داوطلبان عزیز کنکور )آزمون سراسری( کارنامه علمی خود را دریافت کرده اند. مشاهده هر 
کارنامه ای با ترکیبی از احساسات مختلف از جمله نگرانی، هیجان، شادی و کمی ترس همراه 
است. این کارنامه بخشی مهم از هویت علمی داوطلبان است. البته داوطلبان چون در آغاز 
جوانی اند این کارنامه همه هویت آنها نیست. آن ها فرصت دارند تا با مطالعه و درک درست و 
عمیق اطالعات گرانبهایی که این کارنامه در اختیارشان قرار می دهد و با ترکیب آن با عالئق، 

استعدادها، امکانات، رویاها و دیگر مالحظات منطقی دست به انتخاب رشته بزنند
انتخاب رشته مرحله مهمی از زندگی شما داوطلبان عزیز است. شما با انتخاب رشته چیزهای 
بسیار دیگری را نیز انتخاب می کنید. در این نوشته کوتاه مجال شرح و بسط آن نیست. 
اینجاست که باید با استمداد از بزرگترهای دلسوز و در رأس همه آنها، پدران و مادرانی که آگاه 
و غمخوار واقعی شما هستند، این انتخاب مهم را انجام دهید. اما در کنار همه این انگیزه های 
فردی و خانوادگی، همه داوطلبان عزیز که امید آینده این سرزمین اند بایستی منافع ملی و 

مصلحت های به حق اجتماعی میهن خود را نیز در نظر بگیرند.
به این ترتیب شما داوطلبان گرامی و خانواده های عزیزتان می توانید به تکمیل زنجیره های 
تامین نیروی انسانی مورد نیاز جامعه مدد رسانید و سهم خویش را در آبادانی و رفاه کشور و 

هم وطنان تان ادا نمایید.
سازمان سنجش آموزش کشور با بهره گیری از دانش علمی – فنی، تجربیات گرانسنگ و 
ظرفیت های تمامی حوزه ها و واحدهای سازمانی مربوطه، مانند آنچه که در دو دهه اخیر و در 

مسیر انجام وظایف قانونی خود انجام داده؛ ، برای:
1- شفاف  سازی و توضیحات کامل درخصوص شرایط و ضوابط دقیق هر دو شیوه گزینش به 

گونه ای که  هر داوطلبی می  تواند با آگاهی کامل به انتخاب رشته بپردازد،
2- برخورداری داوطلبان و خانواده های عزیزشان از راهنمایی و مشاوره های صحیح و کارآمد 

در زمینه انتخاب رشته،
3- دور نگهداشتن افراد و موسسات فرصت طلبی که تحت عنوان مشاوره و انتخاب رشته در 
این روزگار سخت اقتصادی هزینه های هنگفت می گیرند و خدمات بی کیفیت ارائه می کنند،
4- رعایت عدالت هر چه بیشتر میان داوطلبان در خصوص دریافت مشاوره های واقعی و دقیق 

)حداکثر تا 1۵۰ رشته( و راهنمایی استعدادهای داوطلبان، 
اقدام به طراحی نرم افزار انتخاب رشته نهایی شامل اطالعات الزم برای انتخاب رشته برای همه 
داوطلبان )برای انتخاب کدرشته محل های با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي 
»بدون آزمون«( در یك فرم و حداکثر تا 1۵۰ رشته محل، نموده است. به عبارت دیگر فرآیند 

انتخاب رشته این دو دسته از داوطلبان امسال جداگانه نخواهد بود. توضیحات کامل این دو 
روش پذیرش در دفترچه  راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته )دفترچه راهنمای شماره 2( به 

تفکیك ارائه شده است.
 براین اساس داوطلبان می توانند  قبل از استفاده از نرم افزار انتخاب رشته نهایی از سامانه 
انتخاب رشته مجازی طراحی و ارائه شده در سایت سازمان استفاده نمایند. در این سامانه با 
توجه به در دست داشتن اطالعات کامل آزمون سال قبل، در نظر گرفتن تمام شرایط و ضوابط 
آزمون سراسری سال  جاری و استفاده از متخصصین آگاه سازمان، توانایی پیشنهاد یك انتخاب 
رشته قوی و منطبق بر واقعیات را براساس شانس قبولی داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 

جاری شرکت کرده اند ارائه می نماید.
این سامانه به واسطه ویژگی  های آن و تجربه علمی ـ عملی قابل قبول چند سال اخیر در 
انتخاب رشته باعث اطمینان خاطر و آرامش خانواده و داوطلبان شده و به عنوان معتبرترین 
نرم  افزار موجود در کشور در این زمینه محسوب می  شود. لذا با نظر به مطالب ارائه شده و به 
منظور جلوگیری از سوءاستفاده  های مالی و ایجاد انتظارات واهی در داوطلبان و خانواده آنها، 
استفاده از این سامانه به شرکت کنندگان مجاز به انتخاب رشته، کمك می کند تا براساس 
انتخاب رشته  ها  امتیاز کسب شده داوطلب،  توانایی و پذیرش واقعیت  ها یعنی  عالقه و 

واقعی  تر و صحیح تری صورت پذیرد.
همچنین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته نیز که خود یا والدین و نزدیکانشان از تجربه و دانش 
الزم برای راهنمایی در انتخاب رشته برخوردارند می توانند از طریق نشانی سایت سازمان 

سنجش آموزش کشور پس از طی فرآیند مربوطه اقدام به انتخاب رشته مجازی نمایند. 
آزمون سراسری امسال نیز مانند سال گذشته در شرایط سخت کرونایی و با تالشی ده چندان 
) چه از سوی سازمان و چه دیگر سازمان ها و موسسات همکار در این پروژه علمی و ملّی(  
نسبت به سال هایی که با چنین پاندمی روبه رو نبودیم، برگزار شد. پایان خوب و ثمربخش آن 

در گرو انتخاب رشته دقیق و واقعی توسط داوطلبان خواهد بود.
امید است مطالب ارائه شده در این ویژه  نامه که حاصل تجربه ارزشمند و تالش مجدانه و 
دلسوزانه همکاران گرامی می  باشد گامی مؤثر جهت افزایش آگاهی و انتخاب شایسته و بایسته 

کلیه شرکت  کنندگان، والدین و مشاوران متعهد باشد.
  مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و
 تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور
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3 مرداد ماه 1400  سال بیست و ششم ، ویژه نامه 

مقدمه
هاي مهم زندگي هر فرد  یکي از انتخاب 
به  تصمیم  و  تحصیالت متوسطه  پس از پایان 
دانشگاهي، انتخاب رشته  سطوح  در  تحصیل  ادامه 
تحصیلي و دانشگاه محل تحصیل است. این انتخاب که  
تأثیر چشمگیري در تعیین سرنوشت و آینده افراد دارد، 
تحت تأثیر عوامل مختلفي قرار مي گیرد که مي توان آنها را 

و بیروني تقسیم نمود. عوامل دروني در کنترل فرد هستند؛ البته به دو دسته دروني 
این به معني عدم تاثیرپذیري از عوامل بیروني نیست. اما عوامل بیروني تا حدودي 
از اختیار فرد خارج هستند و به صورت غیرمستقیم انتخاب او را تحت تأثیر قرار 
میدهند. هر دانشآموزی از یك طرف با توجه به عالقه مندي، استعداد و توانایی خود 
و از طرف دیگر نتیجه ای که در آزمون سراسری کسب می کند ، الزم است در این 
اساس  انتخاب را با تحلیل شرایط مذکور و بر  ترین  فرایند تصمیم گیري مناسب 
آیندهاي که براي خود ترسیم کرده، پایه ریزي کند؛ چرا که انتخاب صحیح رشته 
تحصیلي در آینده تحصیلي، شغلي و به طورکلي در زندگي افراد نقش انکارناپذیري 

دارد .
آزمون سراسري که در میان داوطلبان و عموم مردم از آن به عنوان کنکور یاد مي شود 
سازوکاري براي غربالگري و سنجش دانش متقاضیان ورود به آموزش عالي است و 
با توجه به محدودیت ظرفیت هاي دانشگاهي به خصوص در دوره هاي روزانه و برخي 
رشته هاي خاص عماًل چاره اي جز برگزاري آزمون و گزینش افراد متقاضي نیست. 
اکنون با اعالم نتایج اولیه، وقت انتخاب و تصمیم گیري در خصوص آینده تحصیلي 
و به تبع آن آینده شغلي افراد مجاز به انتخاب رشته است. انتظار مي رود با مشورت 
خانواده و افراد صاحب نظر در این حوزه و تمرکز بر سئوال هاي اساسي همچون: الف 
- هدف من از دانشگاه رفتن چیست؟ و چه تأثیري در آینده شغلي و زندگي آتي من 
دارد؟ ب -مؤلفه ها و عوامل تأثیرگذار در یك انتخاب رشته درست و اصولي کدامند؟ 
به  ؟ نسبت  دانشگاهي مناسب کدامند  و رشته  دانشگاه  از  منابع شناخت من  ج - 

انتخاب رشته ای معقول و مناسب اقدام کنید.
هدف از طرح این سئوال ها جلب توجه و تمرکز داوطلبان مجاز به انتخاب رشته و 
به تبع آن فراهم  این اصل اساسي است که آزمون سراسري و  بر  آنها  خانواده هاي 
شدن زمینه ورود به دانشگاه، همه و همه وسیله اي براي رشد و شکوفایي استعدادهاي 
بالقوه دانش آموزان و جهت دهي آنها در راستاي توانمندي ها، عالیق و استعداد آنها به 
سمت نیازهاي کشور است. بنابراین نباید بدون تأمل و شناخت عوامل و مؤلفه هاي 
مذکور و صرف رفتن به دانشگاه، اقدام به انتخاب رشته کرد؛ زیرا همانگونه که ورود 
به دانشگاه و تحصیل در دانشگاه تمام زندگي و آمال و آرزوي یك فرد نیست؛ نرفتن 
و یا به اصطالح مجاز نشدن و قبول نشدن نیز پایان تمام آمال و آرزوهاي فرد نیست. 
بر این اساس، انتخاب رشته ، انتخاب آیندهی شماست. از این رو پاسخگویی دقیق 
و شفاف به سواالت زیر و مطالعه دقیق توضیحات ارائه شده در ذیل این سواالت، به 

موفقیت شما در انتخاب رشته ی صحیح کمك می کند. 

سوال 1: آیا درباره منابع شناخت و کسب آگاهي اطالعات الزم را دارید؟
کلیه و داوطلبان آزمون سراسري مجاز شده به انتخاب رشته براي شناخت و کسب 
آگاهي در خصوص انتخاب رشته نیازمند ترسیم نقشه اي هستند که ویژگي ها، روابط 
و ارتباط دروني و بیروني و عوامل مؤثر بر تغییر و تحول آن را در آینده نشان دهد. 
براي شناخت و کسب آگاهي براي پاسخ به سئواالت آغازین ، مجازشدگان مرحله اول 

منابع زیر را در اختیار دارند:
الف( معموالً یکي از منابع شناخت و آگاهي استفاده از نظرات و مشورت هاي نهادها 
یا افراد داراي دانش و تجربه در خصوص موضوع انتخاب رشته که شناخت الزم را از 

رشته هاي دانشگاهي و آینده شغلي آنها دارند، مي باشد. 
ب( توجه به دانش و اطالعات انباشته شده درباره ماهیت و چگونگي انتخاب رشته، 
یکي دیگر از منابع شناخت است؛ دانش و اطالعات انباشته شده از طریق بررسي هاي 
علمي، داده و اطالعات مستند و تا حدودي نیز کوشش و خطا به وجود آمده است. 
منابع مکتوب اعم از کتب، رسانه هاي دیداري و شنیداري یکي از روش هاي ارائه دانش 

و اطالعات است. 
از روش  علمي، روش سوم تحت عنوان روش علمي، فرایندي منظم و  ج( استفاده 
هدفمند است که دانش و اطالعات حاصل شده به روش  علمي را با نظرات و تجارب 
نهادها و افراد صاحب نظر تلفیق و معتبرترین داده و اطالعات را در اختیار فرد قرار 
مي دهد. در واقع روش علمي روشي تلفیقي است که از کلیه منابع شناخت و آگاهي 
که سندیت، اعتبار، درستي و صحت آنها تأیید شده است، استفاده مي کند. بنابراین 
روش علمي چیزي جز دانش و اطالعات معتبر و موثق که توسط نهادها یا افراد با 
صالحیت و بر اساس یك فرایند منظم و هدفمند علمي حاصل شده باشد، نیست. 
ماحصل این روش داده و اطالعات قابل استفاده براي مجازشدگان به انتخاب رشته 
است که از طریق نهاد یا افراد داراي صالحیت، کتب و رسانه هاي دیداري و شنیداري 

معتبر و نیز نرم افزارهاي برآمده از این منابع، حاصل شده است. 
بر این اساس، انتظار مي رود در این محدوده زماني اعالم نتایج تا انتخاب رشته نهایي 
والدین داوطلبان ضمن فراهم نمودن زمینه آرامش رواني فرزندان خود، منابع الزم 

براي کسب آگاهي و شناخت را براي آنها فراهم کنند.   

سوال2:آیا با » نظام آموزش عالي « و » دانشگاه « آشنایي دارید و تمایز 
بین ماهیت آن با مدرسه و نظام آموزش پیش از دانشگاه را می دانید؟

مي خواهد  که  کسي  و  است  برخوردار  »مدرسه«  با  متفاوتي  ماهیت  از  »دانشگاه« 
وارد »دانشگاه« شود، مي بایست تفاوت ماهوي بین این دو زیرمجموعه نهاد آموزشي 
را مد نظر قرار داده و اقدام به انتخاب رشته تحصیلي نماید. انتخاب غلط که بعضاً 
ناشي از عدم شناخت صحیح »دانشگاه« و »آموزش عالي« است فرد را دچار عوارض 

و سرخوردگي هاي حاصل از این عدم شناخت و  انتخاب نادرست در آینده مي کند.
در این گام، داوطلب مي بایست به تعیین هدف خود از ورود به »دانشگاه« بپردازد؛ به 
همین منظور، الزم است که داوطلب عالوه بر شناخت تفاوت هاي موجود بین دانشگاه 

آینده ای روشن با انتخابی آگاهانه
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و مدرسه، به بررسي این تفاوت ها و به تبع آن ، انتظارات از خود در محیط جدید 
آموزش عالی بپردازد. 

سوال3: آیا با رشته هاي تحصیلي آشنایي کامل دارید؟
در این مرحله، داوطلب مي بایست نسبت به شناخت صحیح و واقع بینانه از رشته هاي 
یا گروه هاي آزمایشي آزمون سراسري که در آن شرکت  با گروه  دانشگاهي مرتبط 
زمینه  در  کافي  اطالعات  و  الزم  آگاهي  کسب  ضمن  تا  نماید  اقدام  است،  کرده 
رشته هاي موردنظر، با آمادگي کامل و به دور از هرگونه هیجان ممکن اقدام به انتخاب 
رشته هاي تحصیلي در موعد مقرر نماید. به همین منظور مي بایست که داوطلب در 
اختصار توضیح داده خواهد  به  از مواردي که  یاري گرفتن  با  انتخاب رشته،  مهلت 
شد و جمع بندي ماحصل شناخت خود راجع به رشته هاي تحصیلي که از طریق به 

کارگیري این موارد و ... کسب مي کند، اقدام به انتخاب رشته نماید. 
الف –کتاب هايي که در زمینه معرفي رشته هاي تحصیلي نگارش يافته اند 

ب- سايت اطالع رساني دانشگاه هاي کشور
پ –دانشجويان، استادان، فارغ التحصیالن يا شاغالن هر رشته

ت –اعضاي خانواده
ث – مشاوران تحصیلي و دبیران آموزش و پرورش

ج – سلسله مطالب مندرج در هفته نامه پیك سنجش

سوال 4: سطح مورد انتظار شما در آزمون سراسری امسال چیست؟
پاسخ به این سوال تکلیف شما را در آزمون سراسری امسال تعیین می کند. آیا شما 
یا نه حتما  امسال به هر نحوی قصد ورود به دانشگاه و در هر رشته ای را دارید؟ 
بایستی در دانشگاه و رشته مورد عالقه خود پذیرفته شوید؟ و اگر به این مهم دست 
پیدا نکنید یکسال دیگر را صرف مطالعه جهت رسیدن به دانشگاه و رشته مورد عالقه 
خود می کنید. این تصمیم مهمی است که بایستی با مشورت با والدین و شناخت 

همه جوانب امر گرفته شود و از برخورد احساساتی و آنی با آن پرهیز کنید.
اینك با پاسخ به سواالت فوق این آمادگی را کسب نموده اید که وارد مرحله انتخاب 

رشته شوید. 

فرایند انتخاب رشته
شناخت عوامل و مولفه هاي تاثیرگذار بر انتخاب رشته، شناخت رشته هاي دانشگاهي، 
شناخت موسسات آموزش عالي و روش ها و آئین نامه ها و قوانین حاکم بر آنها به 
عنوان اصول حاکم بر فرآیند انتخاب رشته، مطرح مي شود. در حوزه انتخاب رشته با 
دو مفهوم مجزاي " الگوريتم انتخاب رشته " و" مشاوره انتخاب رشته" مواجه 
" مشاوره انتخاب رشته" مربوط به دریافت پاسخ هایي درباره سواالت  هستیم. 
مبتني بر شناخت عالیق، توانمندي، استعدادها و خود - سنجي فرد از خود، شناخت 
رشته هاي دانشگاهي، نیاز بازار کار به آنها و آینده شغلي و تحصیلي آن و تطبیق 
مناسب توانایي هاي خود با امکانات و خواسته هاي موسسات آموزش عالي است. در 
حالي که " الگوريتم انتخاب رشته" فرآیند تصمیم گیري مبتني بر رعایت قوانین 
و مقررات آزمون، ترازبندي صحیح ، وضعیت علمی داوطلب بر اساس نتایج آزمون، 
شناخت میداني از عالقه مندیها و انتخاب هاي سایر رقبا است. اگر هر 
کدام از این موارد با دریافت اطالعات درست انجام پذیرد، داوطلب 
انتخاب رشته صحیح و اصولي خواهد  به راحتي یك 
داشت و با آرامش بیشتري به ادامه تحصیل خود 

فکر مي کند.
همانگونه که عنوان شد عوامل 
موثر در فرایند انتخاب

 

بیرونی  و  اجتماعی  عوامل  و  درونی  و  فردی  عوامل  دو دسته  به  توان  را می  رشته 
تفکیك کرد. با توجه به این تقسیم بندی، در اینجا پیرامون هر یك از این عوامل 

توضیح های الزم ارائه می گردد: 

الف- عوامل فردی و درونی
بسیار  مولفه  عالی  آموزش  به  ورود  و  رشته  انتخاب  برای  هدف  داشتن  1- هدف: 
انتخاب  هیچ  ندارد،  معینی  و  مشخص  هدف  که  فردی  برای  که  چرا  است؛  مهمی 
رشته مناسبی وجود ندارد. حال اگر این هدف با شناخت عالیق و استعداد و توانایی 
و آینده نگری در خصوص آینده و بازار کار آن همراه باشد تاثیر قابل توجهی نه تنها 

در انتخاب رشته مناسب بلکه در موفقیت تحصیلی نیز دارد. 
2- انگیزه: انگیزه به عاملی تعبیر می شود که اساس رفتار آگاهانه افراد را تشکیل 
می دهد. با توجه به نوع شرایط و مقتضیات، انواع مختلفی از انگیزش و محرک ها 
یا  اغواکننده در نقش محرک  نیز برخي عوامل  این زمینه  را می توان برشمرد. در 
انگیزه ظاهر مي شوند. اما انگیزه واقعی مبین نیروی درونی است که مشوق و محرک 
واقعي  انگیزه  اگر  این است که  فرد برای حرکت به سوی مطلوب است. نکته مهم 
باشد، ضمن تداوم و استمرار، زمینه را براي تعالي و پیشرفت داوطلب در کلیه مراحل 

تحصیل فراهم مي نماید.
3- عالقه : عالقه را می توان به ترجیح میان موضوع هاي مختلف، هنگام انتخاب 
تعبیر نمود. گرچه انگیزه و عالقه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و شاید بتوان عالقه 
را نوعی انگیزه بالفعل قلمداد نمود، ولی بهتر است در مسائل حساسی مانند انتخاب 
رشته که به آینده داوطلب مربوط می شود، هر کدام را در جایگاه ویژه خود قرار داد، 
بدون آنکه ربط مستقیم آنها نادیده گرفته شود. در این حوزه نیز عالیق را مي توان 
به عالیق برآمده از توانایي، استعداد و ویژگي هاي دروني فرد که در یك مدت زمان 
طوالني ایجاد شده اند و عالیق آني و زودگذري که حاکي از تاثیرات محیطي است، 

تقسیم کرد.
عوامل متعددي بر انتخاب رشته دانشگاهي تأثیر مي گذارند. در این حین داوطلبي 
که به رشته خود عالقه دارد و تصویر نسبتاً روشنی از آینده شغلی خود دارد، انگیزه 
بیشتری نسبت به داوطلبي خواهد داشت که بدون عالقه و اطالع، با اجبار و تحمیل، 
رشته ای را می خواند.  بنابراین، هیچ کس غیر از داوطلب نسبت به شناخت عالیق 
خود آگاه نیست و سایر منابع در واقع نقش مشورتي و شناخت بیشتر را دارند؛ زیرا 
این عامل فرد را در رسیدن به اهداف بلندمدت در آینده هدایت و یاری می کند. اگر 
عالقه  با شناخت درست و اصولي از رشته هاي تحصیلي و موسسات آموزش عالی 

همراه باشد، نتایج مطلوب تری به دنبال دارد. 
توجه کنید که هر تیپ شخصیتی مناسب یکسری رشته ها می باشد. اگر شخصیتی 
برونگرا دارید، از بحث کردن و کار گروهی لذت می برید، حوصله کارهای تکراری و 
جزئی را ندارید، کلنگر هستید و چندان اهمیتی به جزئیات نمی دهید، یکسري از 
رشته ها برای شما مناسب خواهند بود؛ ولی برعکس چنانچه می توانید ساعت ها یك 
گوشه بنشینید، روی یك موضوع جزئی تمرکز کنید، از حل کردن مسائل لذت می 

برید، یکسري دیگر از رشته ها براي شما مناسب خواهند بود.
خود - سنجی ازعالئق مبتنی بر نوع شناسي شخصیت خود و همخوانی تحصیالت با 
تیپ شخصیتی باعث ایجاد آگاهي و شناخت مناسب در این زمینه می شود. بنابراین، 
داوطلب باید در ارتباط با شناخت ویژگی های فردی خود، خودسنجی از عالئق مبتنی 

بر نوع شخصیت خود را داشته باشد.
چه  در  تحصیل  به  که  دهد؛  پاسخ  سوال  این  به  باید  فرد  مرحله،  این  در  واقع  در 
رشته ای عالقه مند است؟چه نوع از مشاغل یا حرفه هایي وی را جذب می کند؟ آیا 
به رشته ای که تحصیل در آن منجر به شغلی که متضمن معاشرت با دیگران باشد، 
عالقمند است و یا کارهای از پیش تعیین شده و روزمره را دوست  دارد؟ بنابراین، 
آگاهي از انواع مختلف عالیق مي توانند در انتخاب رشته تحصیلي کمك کننده باشد. 

رغبت ها و عالیق را مي توان به شیوه زیر تقسیم بندي کرد: 
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واقعیات جدید است. تحصیل  : نشان دهنده کشف حقایق و درک   رغبت علمي 
در رشته هائي همچون علوم پایه و علوم پزشکي مستلزم داشتن عالقه علمي است.

 رغبت هنري: این نیرو بیشتر در افرادي یافت مي شود که به خلق آثار هنري مي 
پردازند و به رشته هاي گروه هنر و معماري روي مي آورند.

 رغبت ادبي : رغبت فرد به نوشتن، نظم و نثر و بررسي ادبیات و شعر را بیان مي 
کند. 

 رغبت به خدمات اجتماعي: تمایل فرد به کمك رساني و یا حل مشکالت مردم 
انتخاب رشته هایي همانند مددکاري اجتماعي، پرستاري، علوم  نماید.  بیان مي  را 
پزشکي، روانشناسي، مشاوره، حقوق و رشته هاي حوزه آموزش بیشتر به این تمایل 

برمي گردد. 
 عالقه به محاسبات و کار با اعداد و ارقام : حضور موفق در گرایش هاي مختلف 
رشته ریاضي، مهندسي، حسابداري، بانکداري و اقتصاد بستگي به میزان عالقه شما 

در کار کردن با اعداد و ارقام دارد.
نقشه  بدني،  تربیت  همانند  هایي  رشته  در  موفقیت  باز:  فضاي  در  کار  به  رغبت   
برداري، مهندسي کشاورزي و جنگلداري تا حدود زیادي به وجود این نوع عالقه در 

فرد بستگي دارد.
 رغبت مکانیکي- صنعتي: این رغبت بیشتر از ویژگي هایي همچون صحت و دقت 
تشکیل شده  منطقي  استدالل  و  مهارت  ابزارها،  با  کار  روش  از  آگاهي  در حرکت، 
است. از جمله رشته هایي که موفقیت در آنها بستگي به وجود این نوع رغبت دارد را 
مي توان از رشته هاي فني - مهندسي، دندانپزشکي، علوم آزمایشگاهي و ... نام برد.
4- شناخت: عامل بعد، شناخت کافی است. شناخت مبین آگاهي و معرفت کافی 
از موضوع مورد بررسی و انتخاب است. عالقه بدون شناخت نمی تواند واقعی باشد 
و همانگونه که عنوان شد منابع شناخت و آگاهي متفاوتند و بایستي از روش علمي 

براي شناخت استفاده کرد.
5- توان علمی: مسئله توان علمی متفاوت از انگیزه و عالقه است. می توان انتظار 
مورد عالقه اش  حوزه  در  کاري  مندي لزوماً برای انجام  عالقه  فرد  هر  داشت که 
توانمند نیز باشد. قدرت علمی در طول تحصیالت دبیرستانی و نتایج علمی حاصل از 
شرکت در آزمون سراسری ارزیابی می شود. توان علمی گرچه به استعداد تحصیلی 
ربط می یابد، ولی سختکوشی و پیگیری مستمر در فراگیری، نقش اصلی را در باال 

بردن بنیه علمی داوطلب ایفا می کند. 
6- استعداد تحصیلی : منظور از استعداد، توانایی ویژه در انجام دادن بعضی از 
فعالیت ها و اموری است که فرد را از افراد مشابه متمایز می سازد. در این جا استعداد 
تحصیلی متفاوت از بنیه علمی لحاظ شده است. ممکن است که فردی به لحاظ 
استعداد متوسط باشد، اما در سایه تالش و سختکوشی از بنیه علمی بسیار باالیی 
برخوردار گردد و بالعکس. ممکن است فردی با استعداد باشد اما به علت تالش اندک 
نه تنها بهره ای از استعداد خود نبرد بلکه در مقایسه با افراد پر تالش و با استعداد 

متوسط هیچگونه توفیقی نیابد. 
با توجه به آنکه انتخاب رشته، انتخاب مسیر زندگي آینده است، مي بایست روي این 
نکته دقیق که استعداد هر شخص الزامًا به معناي داشتن توانايي آن شخص 
در انجام آنچه در فراگیري آن مستعد است، نیست، اشاره کنیم و متذکر شویم 
را  رشته  آن  نمي توان  رشته،  یك  در  تحصیل  براي  استعداد  داشتن  صرف  به  که 
انتخاب نمود؛ زیرا توانایي هاي شغلي مرتبط با هر رشته تحصیلي به نیرویي فراتر از 
استعدادهاي شخصي برمي گردد و خود این نیرو که براي پیشبرد اهداف شغلي الزم 

مي آید، در هر کسي مهیا نیست. 

ب- عوامل بیرونی و اجتماعی
1- محیط بیرونی:  منظور از محیط بیرونی، کلیه عوامل و افرادی است که با داوطلب 

در تماس و مراوده بوده و به نوعی در تصمیم گیری های وی در ارتباط با 

انتخاب رشته 
گذارند. در  تأثیر می 

توان خانواده،  این خصوص مي 
مدرسه، دوستان و جامعه ای که داوطلب 

را مستقیماً احاطه کرده و با او برخورد دارند، را 
تواند در دو جهت مختلف  نام برد. محیط بیرونی می 

عمل کند. جهتی مثبت که عبارت است از کمك به داوطلب برای 
کاوش درونی، کشف عالقه واقعی و میزان استعداد تحصیلی و دور ساختن 

داوطلب از تصمیم گیری براساس احساس بدون شناخت، و جهت منفی که القاء 
عالیق زودگذر و برداشت های سطحی به داوطلب است بدون آن که انگیزه، عالقه، 

توان علمی و استعداد داوطلب چندان مورد توجه قرار گیرد.
2-آينده شغلي يا  اشتغال: عامل اشتغال در انتخاب رشته دانشگاهی، نقش دوگانه 
از ورود به دانشگاه اصوالً تصدی شغل های  برای برخی هدف  ای را ایفا می کند. 
خاص است که بدون قبولی در آن رشته دانشگاهی، وصول به آن امکانپذیر نیست. 
برای برخی دیگر قبولی چنان مهم است که اصوالً در زمان انتخاب رشته به مسأله 
اصلي  دانشگاه هدف  به  اشتغال مرتبط با آن رشته توجه نمی کنند و صرف ورود 

محسوب مي شود. 
3- جايگاه اجتماعی يا برداشت اجتماعی: عنوان پارهای از رشته ها و همین 
طور عناوین اجتماعی که تعدادی از شغل های مرتبط با رشته های دانشگاهی به 
برخی از داوطلبان مهم است. حال این اهمیت به معنای  دنبال خود دارند، برای 
عالقه و توجه یا به معنای عدم عالقه و دوری جستن از آن است. به نظر می رسد 
که تعدادی از رشته ها دارای عناوین جذاب اجتماعی هستند و همین عناوین است 
که می تواند اثر سایر عوامل تاثیرگذار را خنثي و یك کشش کاذب در داوطلب ایجاد 

کند و او را از مسیر صحیح تصمیم گیری منحرف سازد. 
4- توان اقتصادي خانواده ها: توجه به توان مالي و اقتصادي خانواده در انتخاب 
نوع رشته، نوع دوره ، نوع دانشگاه و ماهیت آنها یکي دیگر از عوامل تاثیرگذار در این 

زمینه است که حتما باید موردنظر و توجه داوطلبان قرار گیرد.
5-محیط ويژه دانشگاهی: برخي دانشگاه ها داراي شرایط ویژه، قوانین و مقررات 
و رویه هاي خاص هستند که فرد در دوران تحصیل ملزم به رعایت آنها است. بنابراین 
داوطلباني که در این مرحله مجاز به انتخاب رشته شده اند، در انتخاب نوع دانشگاه 

بایستي این موارد را مدنظر قرار دهند. 
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مشاور حرفه ای شما را در مسیر درست و اصولی فرایند انتخاب رشته به صورت گام به گام و با نگاه 

واقع گرایانه قرار می دهد. این فرایند دو بعد دارد: 

توانمندی های شما، ماهیت رشته های تحصیلی  استعداد و  الف- مشاوره درخصوص عالقه، 

دانشگاهی و آینده تحصیلی و شغلی آنها و سایر راه های کسب شناخت درخصوص موارد مذکور؛ 

ب- الگوریتم فنی انتخاب رشته شامل محتویات کارنامه نتایج آزمون سراسری ، سهمیه ها ، بومی 

گزینی، نمره و رتبه در زیرگروهها و ... . چنین فردی ویژگی هایی دارد که او را به عنوان فردی 

متخصص و به اصطالح حرفه ای می شناسیم:

1-تخصص: مشاور حرفه ای ، دانش و تجارب ناشی از علم و عمل در حوزه آموزش و مشاوره و 

راهنمایی را همراه با هم دارد.

2-تداوم و استمرار : پایداری و ماندگاری در حرفه و تخصص مشاوره را دارا بوده و ارتباطات 

اثربخشی با دانش آموزان و داوطلبان در طول سالیان متمادی برقرار کرده است. 

3-یادگیری مستمر و تکامل : از آخرین دانش و یافته های حوزه مشاوره و راهنمای تحصیلی 

و انتخاب رشته و تغییرات آزمون سراسری برخوردار است. 

4- تعلق، دل مشغولی و دغدغه مندی: چنین فردی با عالقه ، اشتیاق، دلبستگی و خواست 

خود این حوزه را انتخاب کرده و آماده است مناسبترین مشاوره را به داوطلبان ارائه و آنها را به آرامش 

روانی برساند. بنابراین دغدغه داوطلب را دغدغه خود می داند و به ارزشهای داوطلبان احترام می 

گذارد و از تعامل با آنها لذت می برد.

5- تعهد سازمانی و پایبندی به ارزشهای انسانی: به اصول و ارزش های آموزش و 

پرورش پایبند و متعهد است؛ به عبارت بهتر این ارزشها را ابتدا در خود درونی و نهادینه ساخته و 

برآن اساس آنچه که صالح و مصلحت نظام آموزش و پرورش و فرد است - یعنی هدایت ، مشاوره 

و جهت دهی داوطلبان متناسب با استعداد ، توان و عالقه آنها - را مبنا قرار می دهد. بنابراین به 

افراد به عنوان یک طعمه و کسب منافع مادی حداکثری در حداقل زمان از وی، نگاه  نمی کند.

مشاور حرفه ای متضمن آگاهی از مبانی ، اصول و نظریه های مشاوره و راهنمایی تحصیلی و 

آموزشی، منابع، کتب و نشریات معتبر این حوزه، روندهای جاری و مالحظات اخالقی مرتبط با 

آموزش و پرورش افراد است و بنابراین هر فردی نمی تواند در این جایگاه قرارگیرد. بر این اساس، 

در زمانی که به فکر انتخاب یک مشاور حرفه ای برای انتخاب رشته هستید باید همواره این اصول 

را مدنظر و از خود سوال کنید که آیا اینها را دارا هستند؟ 

پس آیا افرادی با مدارک پزشکی ، مهندسی و سایر حوزه های غیرمرتبط در این آشفته بازاری که 

هیچ گونه نظارت و مدیریتی بر آن اعمال نمی شود، به اسم مشاوره انتخاب رشته قارچ گونه در 

یک بازه زمانی ظاهر می شوند، می توانند پا جای پای یک مشاور حرفه ای قرار دهند؟ اگر چنین 

است آیا یک مشاور حرفه ای می تواند بعنوان یک پزشک، مهندس و یا سایر مشاغل فعالیت کند؟ 

تنها درصورتی این روند قابل اصالح است که شما داوطلبان گرامی با توجه به این اصول و مبانی، 

هر فرد یا موسسه ای را بعنوان مشاور انتخاب نکنید و همواره اصول مذکور را در انتخاب مشاور 

مدنظر داشته باشید.

هر ساله سازمان سنجش ، کارگاه های علمی -آموزشی انتخاب رشته را برای مشاوران مدارس 

برگزار می کند تا با آگاهی و آموزش این مشاوران در مدارس نیازهای انتخاب رشته ای داوطلبان را 

برطرف کند، هم چنین در این خصوص اطالعات بسیاری را با ارائه همین ویژه نامه انتخاب رشته، 

کتاب ها و مصاحبه ها به انجام می رساند تا خانواده ها و داوطلبان با مطالعه دقیق این اطالعات 

بهترین مشاور خود در زمینه انتخاب رشته باشند. 

مشاور حرفه ای کیست و چه ویژگی هایی دارد؟
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سازمان سنجش آموزش کشور در راستای تحقق دولت الکترونیك و اهداف برنامه پنجم توسعه، تمامي فعالیت های مربوط به آزمون ها را به سمت اینترنتی شدن سوق داده 
است. ازاین رو داوطلباني که در جلسه آزمون حضورداشته اند جهت مشاهده و دریافت کارنامه خود میتوانند به سایت سازمان سنجش آموزش کشور، به آدرس الکترونیکي 

http://www.sanjesh.org مراجعه نموده و به یکي از روش هاي زیر کارنامه خود را مالحظه کرده و از آن نسخه چاپی تهیه نمایند.
با واردکردن اطالعات شامل:

الف( شماره داوطلبي، شماره شناسنامه، سال تولد، کد امنیتي
ب( شماره پرونده، کد رهگیری، شماره شناسنامه، کد امنیتي
 ج( شماره پرونده، شماره سریال، شماره شناسنامه، کد امنیتي

ــه از کارنامــه نتایــج علمــي داوطلــب آزمــون سراســري ســال 14۰۰ را نشــان مي دهــد )نمــرات و رتبه هــاي منــدرج در ایــن کارنامــه فرضــی و  تصویــر زیــر یــك نمون
غیرقابــل اســتناد اســت(. ایــن کارنامــه حــاوي اطالعــات زیــر اســت:

ــر اســاس تقاضانامــه  ــی 3- اعــالم عالقه منــدي ب ــر اســاس ســوابق تحصیل ــاً ب ــرش صرف 1 - اطالعــات ثبت نامــي و آزمــون 2- وضعیــت مجــازی در رشــته هــای پذی
4- وضعیــت مجــاز بــه انتخــاب رشــته در دوره  هــاي مختلــف هــر یــك از گروه هــاي آزمایشــي بــراي رشــته محل هاي پذیــرش بــا آزمــون ۵- مشــمول بــودن یــا مشــمول 
نبــودن اعمــال ســوابق تحصیلــي همــراه بــا امــکان مشــاهده ســوابق تحصیلــي )بــراي داوطلبــان مشــمول اعمــال ســوابق تحصیلــي( 6-وضعیــت رتبــه و نمــره کل داوطلــب 
در هــر یــك از زیرگروه هــای گــروه آزمایشــی )و در هــر یــك از گروه هــای آزمایشــی دیگــر غیــر از گــروه اصلــی در صورتــی کــه داوطلــب شــرکت کــرده باشــد( 7-نمــرات 
خــام دروس امتحانــي )در هــر یــك از گروه هــای آزمایشــی( 9- رتبــه کل در ســهمیه و آخریــن رتبــه مجــاز شــده در دوره هــاي روزانــه و نوبــت دوم )شــبانه( تمامــي 

گروه هــاي آزمایشــي کــه داوطلــب در آن شــرکت نمــوده اســت. در ادامــه بــه تشــریح اجــزاي ایــن کارنامــه مي پردازیــم.

آشنايی با محتوای كارنامه نتايج علمی 
آزمون رسارسی سال 1400
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1 ـ اطالعات ثبت نامي و آزموني
ــمت  ــن قس ــود ای ــه مي ش ــه مالحظ ــه کارنام ــن کادر نمون ــه در اولی همان طورک
از کارنامــه اطالعــات ثبت نامــي و آزمونــي داوطلــب را نشــان مي دهــد. ایــن 
ــش  ــاي ویرای ــا در زمان ه ــام و ی ــان ثبت ن ــب در زم ــات توســط خــود داوطل اطالع
ــام،  ــي و ن ــام خانوادگ ــده، ن ــماره پرون ــامل ش ــت و ش ــده اس ــار ش ــات اظه اطالع
جنــس، شــماره شناســنامه، ســال تولــد، دیــن، زبــان خارجــي، معلولیــت، عنــوان 
ــه  ــد منطق ــم، ک ــوزي دیپل ــد دانش آم ــم، ک ــم، ســال اخــذ دیپل ــد دیپل ــم، ک دیپل
ــه دوازدهــم«، محــل اخــذ مــدرک  اخــذ دیپلــم، محــل اخــذ مــدرک دیپلــم »پای
ســال یازدهــم، محــل اخــذ مــدرک ســال دهــم، محــل تولــد و عکــس داوطلــب و 
همچنیــن منطقــه یــا ســهمیه نهایــي، اســتان بومــي، ناحیــه بومــي و قطــب بومــي 
اســت. )بــراي داوطلبــان نظــام ســالي واحــدي یــا ترمی واحــدی کــد دانش آمــوزي 
ــل  ــگاهي، مح ــذ پیش دانش ــال اخ ــگاهي، س ــوان پیش دانش ــگاهي، عن پیش دانش

ــت(. ــده اس ــمت درج ش ــن قس ــز در ای ــگاهي نی ــدرک پیش دانش ــذ م اخ
تذکــر: منطقــه یــا ســهمیه نهایــي، اســتان بومــی، ناحیــه بومــی و قطــب بومــی بــا 
توجــه بــه اطالعاتــي کــه در زمــان ثبت نــام، داوطلــب اعــالم نمــوده و بــر اســاس 
ــاي  ــاي راهنم ــن در دفترچه ه ــده و همچنی ــاي ارائه ش ــه در گزارش ه ــي ک ضوابط
آزمــون سراســري بیــان گردیــده اســت، توســط ایــن ســازمان تعییــن و درج شــده 

اســت.

ــاس  ــر اس ــًا ب ــرش صرف ــته هاي پذی ــازي در رش ــت مج 2- وضعی
ــي: ــوابق تحصیل س

تمامــی متقاضیــان، اعــم از داوطلبانــی کــه در آزمــون سراســری ســال 14۰۰ثبت نام 
ــرش  ــوع پذی ــا ن ــرای انتخــاب رشــته هاي ب ــرده باشــند، ب ــام نک ــا ثبت ن ــرده و ی ک
»صرفــاً بــر اســاس ســوابق تحصیلــي« مجــاز محســوب شــده و بــا توجــه بــه مــوارد 

ذیــل میتواننــد انتخــاب رشــته نمایــد. 
ــد،  ــام نکرده ان ــت ن ــال 14۰۰ ثب ــری س ــون سراس ــه در آزم ــی ک الف-متقاضیان
درصــورت تمایــل بــه انتخــاب رشــته محل های پذیــرش صرفــاً بــا ســوابق تحصیلــی، 
بایســتی طبــق مفــاد دفترچــه راهنمــای ثبت نــام و انتخــاب رشــته پذیرش دانشــجو 
صرفــاً بــا ســوابق تحصیلــی سراســری ســال 14۰۰ ثبت نــام و انتخــاب رشــته کننــد. 
ــا  ــاً ب ــه انتخــاب رشــته محل های صرف ــان منحصــراً مجــاز ب ــن دســته از متقاضی ای
ــون  ــا آزم ــرش ب ــی هســتند و اجــازه انتخــاب رشــته محل های پذی ســوابق تحصیل

را ندارنــد.
ــا در  ــوده ام ــام نم ــت ن ــال 14۰۰ ثب ــری س ــون سراس ــی در آزم ــر متقاض  ب- اگ
جلســه آزمــون حاضــر نشــده اســت درصــورت تمایــل بــه انتخــاب رشــته محل های 
پذیــرش صرفــاً بــا ســوابق تحصیلــی، نیــازی بــه ثبــت نــام مجــدد نــدارد و می توانــد 
بــا اطالعــات زمــان ثبت نــام منحصــراً نســبت بــه انتخــاب رشــته محل های 
ــام و  ــای ثبت ن ــه راهنم ــدرج در دفترچ ــی من ــوابق تحصیل ــا س ــاً ب ــرش صرف پذی
انتخــاب رشــته پذیــرش دانشــجو صرفــاً براســاس ســوابق تحصیلــی سراســری ســال 

14۰۰ اقــدام نمایــد.
ج- اگــر متقاضــی در آزمــون سراســری ســال 14۰۰ ثبــت نــام و در جلســه آزمــون 
حضــور یافتــه اســت درصــورت تمایــل بــه انتخــاب رشــته محل های پذیــرش صرفــاً 
بــا ســوابق تحصیلــی، نیــازی بــه ثبــت نــام مجــدد نــدارد، ایــن داوطلــب می توانــد 
عــالوه بــر انتخــاب کدرشــته های بــا آزمــون در گــروه و دوره هایــی کــه مجــاز بــه 
انتخــاب رشــته شــده اســت، کدرشــته محل های صرفــاً بــا ســوابق تحصیلــی را نیــز 
انتخــاب نمایــد. بــه عبــارت دیگــر هــر داوطلبــی کــه در آزمــون سراســری شــرکت 
نمــوده، می توانــد در فــرم انتخــاب رشــته خــود کــه شــامل 1۵۰ کدرشــته محــل 
ــه  ــی ک ــون )درصورت ــا آزم ــته محل های ب ــدی کدرش ــاس عالقمن ــر اس ــت، ب اس
مجــاز بــه انتخــاب رشــته های بــا آزمــون باشــد( و یــا صرفــاً بــا ســوابق تحصیلــی 

را  انتخــاب نمایــد. فراینــد انتخــاب رشــته ایــن دو جداگانــه نیســت. 

3 ـ اعالم عالقه مندی بر اساس تقاضانامه
ــا در  ــام )ی ــه اطالعاتــي کــه داوطلــب در زمــان ثبت ن ــا توجــه ب در ایــن قســمت ب
مراحــل انجــام ویرایــش یــا زمــان دریافــت کارت ورود بــه جلســه آزمــون( اعــالم 
ــته هاي  ــاب رش ــه انتخ ــد ب ــا عالقه من ــه آی ــت ک ــده اس ــخص گردی ــرده، مش ک
ــب  ــت داوطل ــن وضعی ــر. همچنی ــا خی ــوده ی ــور ب ــي و پیام ن ــاي غیرانتفاع دوره ه
ــال  ــراي مث ــت. ب ــده اس ــز تعیین ش ــر نی ــا خی ــت، ی ــد اس ــه کارمن ــر اینک ازنظ
ــته هاي  ــه انتخــاب رش ــد ب ــد، عالقه من ــه او را میبینی ــه کارنام ــه نمون ــي ک داوطلب

ــد. ــد نمیباش ــت و کارمن ــور نیس ــي و پیام ن ــاي غیرانتفاع دوره ه
ــه  ــود را ب ــدی خ ــه عالقه من ــی ک ــراي داوطلبان ــري ب ــون سراس ــر: در آزم تذک
ــي )و  ــام اینترنت ــه ثبت ن ــور در تقاضانام ــی و پیام ن ــته های غیرانتفاع ــاب رش انتخ
یــا ویرایــش بعــدی( درج ننموده انــد امــا مایــل بــه انتخــاب ایــن دوره هــا هســتند، 
تمهیداتــی اندیشــه شــده اســت کــه در صــورت داشــتن حدنصــاب علمــی در زمــان 
انتخــاب رشــته بتواننــد بــا پرداخــت هزینــه مربوطــه رشــته محل های ایــن دوره هــا 

را انتخــاب نماینــد.

4-وضعیــت مجــاز بــه انتخــاب رشــته در دوره هــای مختلــف هــر 
ــون ــا آزم ــته هاي ب ــرش رش ــی در پذی ــای آزمایش ــک از گروه ه ی

ــودن رشــته هاي  ــه انتخــاب رشــته ب در ایــن قســمت از کارنامــه وضعیــت مجــاز ب
ــراي هــر گــروه آزمایشــي کــه داوطلــب شــرکت کــرده در دوره هــاي  ــا آزمــون ب ب
ــته محل های  ــط کدرش ــد فق ــب می توان ــت. داوطل ــده اس ــش داده ش ــف نمای مختل
ــل ایــن دوره هــا کلمــه مجــاز  ــی را انتخــاب کنــد کــه در کارنامــه در ذی ــا آزمون ب
ــر اســاس توضیحــات کارنامــه پــس از اعــالم عالقه منــدی  ــا ب درج شــده باشــد و ی
ــي  ــر باشــد. چنانچــه داوطلب ــا امکان پذی ــن دوره ه ــته او در ای ــکان انتخــاب رش ام
کدرشــته اي را از دوره اي کــه مجــاز بــه انتخــاب رشــته نیســت، انتخــاب نمایــد ایــن 

ــود. ــذف می ش ــه ح ــط رایان ــی توس ــش نهای ــته محل در گزین کدرش
ــه در گــروه آزمایشــی علــوم ریاضــی و فنــی شــرکت نمــوده اســت  داوطلــب نمون
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ــبانه(،  ــت دوم )ش ــه و نوب ــای روزان ــون در دوره ه ــا آزم ــته هاي ب ــرش رش و در پذی
مجــازی و پردیــس خودگــردان، شــهریه پــرداز و دانشــگاه آزاد اســالمی، دانشــگاه 
ــته هاي  ــي، رش ــهید رجای ــگاه ش ــابق( و دانش ــم س ــز تربیت معل ــان )مراک فرهنگی
ــه انتخــاب رشــته اســت.  ــور و غیرانتفاعــي و دانشــگاه آزاد اســالمي مجــاز ب پیام ن
ــز  ــان )مراک ــگاه فرهنگی ــته در دانش ــاب رش ــه انتخ ــاز ب ــي مج ــه 1: داوطلبان  نکت
در  نمره کل نهایــی 6۵۰۰  داراي حداقــل  تربیت معلــم ســابق( مي باشــند کــه 
زیرگــروه مربوطــه باشــند و در صورتــي مي تواننــد ایــن کدرشــته محل ها را 
انتخــاب نماینــد کــه اوالً مجــاز بــه انتخــاب ایــن دوره هــا بــوده و ثانیــاً شــرایط و 
ــت را  ــده اس ــماره دو درج ش ــه ش ــه در دفترچ ــوط ک ــته محل هاي مرب ــط رش ضواب
داشــته باشــند و ثالثــاً ضمــن اعــالم عالقه منــدي در زمــان انتخــاب رشــته نســبت 

ــد. ــدام نماین ــه مربوطــه اق ــه پرداخــت هزین ب
نکتــه 2: بــر اســاس مصوبــه دوازدهمیــن و نوزدهمیــن جلســه شــوراي ســنجش و 
ــان بومــي هــر  ــرش دانشــجو مــورخ 1397/4/17 و 1398/۵/۵ تمامــي داوطلب پذی
اســتان مجــاز بــه انتخــاب کدرشــته محل های فرهنگیــان مربــوط بــه اســتان خــود 
مي باشــند امــا در کدرشــته محل هایی کــه اولویــت بــراي شــهر یــا بخــش خاصــي 
ــده  ــته محل نوشته ش ــل کدرش ــوع در مقاب ــن موض ــت )ای ــده اس ــر گرفته ش در نظ
ــت  ــه داراي اولوی ــي ک ــا بخش های ــهر ها ی ــي آن ش ــان بوم ــدا داوطلب ــت( ابت اس
هســتند )حداقــل 2 شــهر )یــا بخــش( از 4 شــهر )یــا بخــش( »محــل اخــذ مــدرک 
تحصیلــي ســال آخــر دوره متوســطه«، »محــل اخــذ مــدرک تحصیلــي ســال ماقبــل 
آخــر دوره متوســطه«، »محــل اخــذ مــدرک تحصیلــي دو ســال ماقبــل آخــر دوره 
متوســطه«، »محــل تولــد« بــا شــهر )یــا بخــش( رشــته تعیین شــده، تطابــق داشــته 
باشــد( پذیــرش مي شــوند و درصورتی کــه ظرفیــت خالــي بمانــد )داوطلــب واجــد 
شــرایط بومــي شــهر یــا بخــش، بــر اســاس دامنــه پذیــرش وجــود نداشــته باشــد(، 
از داوطلبــان بومــي همــان اســتان کــه کدرشــته محل مزبــور را انتخــاب نموده انــد، 
ــراي  ــد الزم ب ــدگان تعه ــت از پذیرفته ش ــایان ذکر اس ــود. ش ــام مي ش ــرش انج پذی
خدمــت در شــهر یــا بخــش منــدرج در محــل خدمــت ســتون »تحصیــل/ مخصوص 

داوطلبــان بومــي / محــل خدمــت« اخــذ خواهــد شــد.

5- مشــمول بــودن یــا مشــمول نبــودن اعمــال ســوابق تحصیلــي 
همــراه بــا امــكان مشــاهده ســوابق تحصیلــي

بــا توجــه بــه قانــون اصــالح »قانــون ســنجش و پذیــرش دانشــجو در دانشــگاه ها و 
مراکــز آمــوزش عالــي کشــور« مصــوب 9۵/2/26 مجلــس محتــرم شــوراي اســالمي 
ــرش  ــنجش و پذی ــوراي س ــه ش ــن جلس ــت و چهارمی ــه بیس ــاس مصوب ــر اس و ب
دانشــجو مــورخ 1399/۰7/22 میــزان تأثیــر ســوابق تحصیلــي در آزمــون سراســري 
ــه روش  ــا ب ــرش آن ه ــه پذی ــته محل هایي ک ــرش در رش ــراي پذی ــال 14۰۰ ب س
ــی  ــوابق تحصیل ــال س ــان مشــمول اعم ــرای داوطلب ــود، ب ــام مي ش ــون انج ــا آزم ب
حداکثــر 3۰ درصــد بــه نســبت ســوابق تحصیلــی موجــود و بــا تأثیــر مثبــت اعمــال 

مي شــود.
بــراي ایــن داوطلبــان در کادر مربوطــه، عبــارت »مشــمول اعمــال ســوابق تحصیلــي 
دیپلــم: هســتید« درج گردیــده و داوطلبــان بــا فشــردن دکمــه »مشــاهده ســوابق 

تحصیلــي دیپلــم«، قــادر بــه مشــاهده ســوابق تحصیلــی خــود می باشــند. 

ــمول  ــه مش ــدی ک ــا ترمی واح ــدي ی ــالي واح ــام س ــان نظ ــراي داوطلب ــه: ب توج
اعمــال ســوابق تحصیلــي پیش دانشــگاهي هســتند در کادر مربوطــه، عبــارت 
ــده و  ــتید« درج گردی ــگاهي: هس ــي پیش دانش ــوابق تحصیل ــال س ــمول اعم »مش
داوطلبــان بــا فشــردن دکمــه »مشــاهده ســوابق تحصیلــي پیش دانشــگاهي«، قــادر 

ــند. ــود می باش ــگاهي خ ــی پیش دانش ــوابق تحصیل ــاهده س ــه مش ب
- بــراي ســایر داوطلبــان کــه مشــمول اعمــال ســوابق تحصیلــی نیســتند، عبــارت 
ــود و  ــوق درج میش ــید« در کادر ف ــی: نمي باش ــوابق تحصیل ــال س ــمول اعم »مش

ــد. بدیهــي اســت کــه امــکان مشــاهده ســوابق تحصیلــي را ندارن

6- وضعیت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زیرگروه
در ایــن قســمت داوطلبــان می تواننــد میــزان تاثیــر ســوابق تحصیلــی دیپلــم )بــرای 
داوطلبــان نظــام ســالی واحــدی یــا ترمــی واحــدی میــزان تاثیــر ســوابق تحصیلــی 
ــه  ــی، رتب ــهمیه نهای ــه در س ــت رتب ــم(، وضعی ــر دیپل ــالوه ب ــگاهی ع پیش دانش
کشــوري )بــدون ســهمیه( ، نمره کل نهایــی و تأثیــر مثبــت ســوابق تحصیلــي خــود 
ــد گــروه آزمایشــي  ــب در چن ــد. چنانچــه داوطل را در هــر زیرگــروه  مشــاهده کنن
شــرکت کــرده باشــد جــدول فــوق بــراي هــر یــك از گروه هــا به صــورت جداگانــه 
ــه در  ــهدا، رتب ــواده ش ــده و خان ــر، رزمن ــان ایثارگ ــراي داوطلب ــت. ب ــده اس درج ش

ــود. ــه درج مي ش ــا در کارنام ــایر رتبه ه ــر س ــالوه ب ــز ع ــه نی منطق
نمره کل نهايــی در هــر زيرگــروه: نمره کل نهایــی هــر داوطلــب در هــر 
ــي وي  ــي و دروس اختصاص ــراز دروس عموم ــرات ت ــي نم ــن وزن ــروه، میانگی زیرگ
بــا توجــه بــه ضریــب هــر درس، در آن زیرگــروه اســت. چنانچــه داوطلــب مشــمول 
ــان  ــرای داوطلب ــم وي ب ــي دیپل ــوابق تحصیل ــد، س ــي باش ــوابق تحصیل ــال س اعم
ــد  ــر 2۵ درص ــزان حداکث ــا می ــدی ت ــالی واح ــدی و س ــی ترمی واح ــام آموزش نظ
ــر  ــزان حداکث ــا می ــگاهي وي ت ــي پیش دانش ــوابق تحصیل ــت و س ــر مثب ــا تأثی ب
ــي  ــرای داوطلبــان مشــمول اعمــال ســوابق تحصیل ــا تأثیــر مثبــت و ب ۵ درصــد ب
ــر  ــزان حداکث ــا می ــم وي ت ــي دیپل ــد 3-3-6 ســوابق تحصیل نظــام آموزشــی جدی
ــود.  ــاظ مي ش ــا لح ــی آن ه ــبه نمره کل نهای ــت در محاس ــر مثب ــا تاثی ــد ب 3۰ درص
ــالی  ــدی و س ــی ترمی واح ــام آموزش ــان نظ ــه داوطلب ــت درصورتی ک ــي اس بدیه
واحــدی مشــمول هــر دو ســابقه تحصیلــي باشــند، دروس ســوابق تحصیلــي دیپلــم 

ــد. ــد ش ــال خواه ــر دو اعم ــگاهي، ه و پیش دانش

تأثیر مثبت سوابق تحصیلي در هر زیرگروه:
تأثیــر مثبــت ســوابق تحصیلــي بدیــن معناســت کــه  اگــر ســوابق تحصیلــي باعــث 
ــود  ــی موجــب بهب ــه عبارت ــا ب ــود و ی ــروه ش ــر زیرگ ــون ه ــره کل آزم ــش نم افزای
وضعیــت داوطلــب شــود در آن زیرگــروه اعمــال خواهــد شــد و اگــر باعــث کاهــش 
ــر منفــي داشــته باشــد( در آن زیرگــروه  نمــره کل آزمــون هــر زیرگــروه شــود )اث
اعمــال نمي شــود و 1۰۰ درصــد نمــره کل آزمــون در آن زیرگــروه به عنــوان 
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نمره کل نهایــي نظــر گرفتــه مي شــود.
ــه نظــام آموزشــی  ــان دیپلم ــراي داوطلب ــي ب ــت ســوابق تحصیل ــر مثب ــف- تأثی ال

ــد 6-3-3 جدی
بــرای داوطلبــان مشــمول اعمــال ســوابق تحصیلــی در نظــام آموزشــي جدیــد 3-3-
ــبه  ــروه محاس ــر زیرگ ــرای ه ــره کل ب ــال 14۰۰، دو نم ــری س ــون سراس 6 در آزم

می شــود:
1- فقط آزمون 2- آزمون و سوابق تحصیلي دیپلم 6-3-3

به عنــوان  محاسبه شــده  نمــره  بیشــترین  نمــره ،  دو  ایــن  بیــن  از  ســپس   
ــع  ــه نف ــوع ب ــن موض ــه ای ــود ک ــاظ می  ش ــروه لح ــر زیر گ ــی در ه نمره کل نهای
ــك  ــراي ی ــت ب ــن اس ــي ممک ــاي مختلف ــت حالت ه ــي اس ــت. بدیه ــب اس داوطل

داوطلــب روي دهــد کــه به صــورت زیــر اســت:
ــوزش متوســطه نظــام  ــه دوازدهــم- ســال ســوم آم ــم )پای ــي دیپل ســوابق تحصیل

ــد. ــته باش ــت نداش ــر مثب ــا تأثی ــك از زیرگروه ه ــد 3-3-6( در هیچ ی جدی
 ســوابق تحصیلــي دیپلــم )پایــه دوازدهــم- ســال ســوم آمــوزش متوســطه نظــام 
جدیــد 3-3-6( در یــك یــا چنــد زیرگــروه تأثیــر مثبــت داشــته باشــد و در ســایر 

ــت باشــد. ــر مثب ــد تأثی ــا فاق زیرگروه ه

ــروه  ــاي گ ــي زیرگروهه ــم در تمام ــي دیپل ــه، ســوابق تحصیل ــب نمون ــراي داوطل ب
آزمایشــي علــوم ریاضــی و فنــی، دارای تأثیــر مثبــت بــوده اســت )در صــورت عــدم 

ــد(. اعمــال ایــن ســوابق، نمــره نهایــی داوطلــب کاهــش مي یاب

ــی  ــام آموزش ــه نظ ــان دیپلم ــراي داوطلب ــي ب ــوابق تحصیل ــت س ــر مثب ب- تأثی
ترمی واحــدی و ســالی واحــدی

بــرای داوطلبــان مشــمول اعمــال ســوابق تحصیلــی کــه مــدرک دیپلــم و 
اخــذ  ترمی واحــدی  یــا  واحــدی  نظــام ســالی  را در  پیش دانشــگاهی خــود 
نمودهانــد، در آزمــون سراســری ســال 14۰۰، چهــار نمــره کل بــرای هــر زیرگــروه 

می شــود: محاســبه 
ــوابق  ــون و س ــم 3- آزم ــی دیپل ــوابق تحصیل ــون و س ــون 2- آزم ــط آزم 1- فق
تحصیلــی پیش دانشــگاهی 4- آزمــون و ســوابق تحصیلــی دیپلــم و ســوابق 

پیش دانشــگاهی تحصیلــی 
ســپس از بیــن ایــن چهــار نمــره، بیشــترین نمــره محاسبه شــده به عنــوان 
ــع  ــه نف ــوع ب ــن موض ــه ای ــود ک ــاظ می  ش ــروه لح ــر زیر گ ــی در ه نمره کل نهای
ــك  ــراي ی ــت ب ــن اس ــي ممک ــاي مختلف ــت حالت ه ــي اس ــت. بدیه ــب اس داوطل

ــت: ــر اس ــورت زی ــه به ص ــد ک ــب روي ده داوطل
ســوابق تحصیلــي دیپلــم و پیش دانشــگاهي در هیچ یــك از زیرگروه هــا تأثیــر 

ــت نداشــته باشــد. مثب
 ســوابق تحصیلــي دیپلــم در یــك یــا چنــد زیرگــروه تأثیــر مثبــت داشــته باشــد و 

در ســایر زیرگروه هــا فاقــد تأثیــر مثبــت باشــد.
ســوابق تحصیلــي پیش دانشــگاهي در یــك یــا چنــد زیرگــروه تأثیــر مثبــت داشــته 

باشــد و در ســایر زیرگروه هــا فاقــد تأثیــر مثبــت باشــد.

ــك  ــاً( در ی ــان )توأم ــور هم زم ــگاهي به ط ــم و پیش دانش ــي دیپل ــوابق تحصیل  س
یــا چنــد زیرگــروه تأثیــر مثبــت داشــته باشــد و در ســایر زیرگروه هــا فاقــد تأثیــر 

مثبــت باشــد.

ــن  ــر همی ــای دیگ ــري در گزارش ه ــون سراس ــی آزم ــبه نمره کل نهای ــوه محاس نح
ــوابق  ــره س ــون، نم ــره کل آزم ــه نم ــه ب ــا توج ــده و ب ــل بیان ش ــه به تفصی ویژه نام

ــود. ــبه مي ش ــي محاس ــوابق تحصیل ــر س ــب تأثی ــي و ضری تحصیل
ــون  ــا آزم ــر کدرشــته محل ب ــب در ه ــش داوطل ــي گزین ــالک نهای ــم: م ــر مه تذک
نمره کل نهایــی زیرگــروه مربوطــه و ســایر ضوابــط و شــرایط )ســهمیه بندی، 

بومی گزینــی، جنــس، توضیحــات هــر کدرشــته محل و ...( اســت.
ــان در  ــی داوطلب ــه در ســهمیه در هــر زیرگــروه: بعــد از محاســبه نمره کل نهای رتب
هریــك از زیرگروههــا، ایــن نمرههــا بــراي همــه داوطلبانــي کــه گــروه آزمایشــي 
و ســهمیه یکســان دارنــد، در هــر زیرگــروه، بــه ترتیــب نزولــي مرتــب میشــوند و 
ســپس رتبــه در ســهمیه هــر داوطلــب در هــر یــك از زیرگروههــاي گروه آزمایشــي 
مربــوط تعییــن میشــود. بــراي مثــال تعــداد داوطلبــان ســهمیه منطقــه دو گــروه 
ــی  ــه نمره کل نهای ــوده ک ــر ب ــه ۵۰188 نف ــه نمون ــی در کارنام ــی و فن ــوم ریاض عل
ــه  ــب رتب ــر داوطل ــه ه ــده و ب ــي مرتب ش ــورت نزول ــروه به ص ــر زیرگ ــا در ه آن ه
اختصــاص داده شــده اســت. داوطلــب نمونــه داراي ســهمیه منطقــه دو  اســت )در 
جــدول اطالعــات ثبــت نامــي و آزمونــي ســهمیه داوطلــب مشخص شــده اســت( و 
در گــروه  علــوم ریاضــی و فنــی شــرکت نمــوده و در زیرگــروه یــك گــروه فــوق بــا 
نمره کل نهایــی 7718 در میــان ایــن تعــداد داوطلــب داراي رتبــه 3334 در ســهمیه 
منطقــه دو شــده اســت. اگــر داوطلبانــی نمره کل نهایــی برابــر داشــته باشــند، عمــاًل 

رتبــه یکســانی خواهنــد داشــت.
ــروه  ــر گ ــان ه ــی داوطلب ــروه: نمره کل نهای ــر زیرگ ــوري در ه ــه کش ــن رتب تعیی
ــی  ــب نزول ــه ترتی ــهمیه ب ــن س ــر گرفت ــدون در نظ ــروه ب ــر زیرگ ــي در ه آزمایش
مرتب شــده و رتبه دهــی می شــود. بــراي مثــال، نمره کل نهایــی زیرگــروه دو 
ــي  ــوم ریاضــی و فنــی به صــورت نزول تعــداد 12674۰ نفــر از داوطلبــان گــروه عل
ــه در زیرگــروه  ــه هــر داوطلــب رتبــه داده مي شــود. داوطلــب نمون مرتب شــده و ب
ــه 1۰۰4۵ در کل  ــی 76۵8 رتب ــا نمره کل نهای ــی ب ــی و فن ــوم ریاض ــروه عل دو، گ
ــوم ریاضــی و  کشــور را در بیــن تمامــي داوطلبــان حاضــر در جلســه در گــروه عل

فنــی کســب نمــوده اســت.
بایــد توجــه داشــت کــه بــه تعــداد زیرگروه هــاي موجــود در هــر گــروه آزمایشــي، 
ــت.  ــوري اس ــه کش ــهمیه و رتب ــه در س ــی، رتب ــب داراي نمره کل نهای ــر داوطل ه
ــوم ریاضــی و فنــی داراي 3 زیرگــروه  ــه اینکــه گــروه عل ــا توجــه ب ــال ب ــراي مث ب
اســت هــر داوطلــب در ایــن گــروه، داراي 3 رتبــه در ســهمیه، 3 رتبــه کشــوري و 3 
نمره کل نهایــی اســت و داوطلــب نمونــه بیــن ۵۰188 نفــر داوطلــب داراي ســهمیه 
منطقــه دو در زیرگــروه یــك، رتبــه 3334 را در ســهمیه اخــذ نمــوده درحالی کــه 

در زیرگــروه ســه، رتبــه 3798 را در ســهمیه کســب نمــوده اســت.
ــه کشــوری در هــر زیرگــروه متوجــه میشــود کــه چــه  ــا دانســتن رتب ــب ب داوطل

ــه دارد. ــي مربوط ــروه آزمایش ــور در گ ــان کل کش ــن داوطلب ــي در بی جایگاه
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اگــر داوطلــب بخواهــد رشــته مهندســی بــرق دانشــگاه تهــران را انتخــاب نمایــد، 

بــا توجــه بــه این کــه رشــته مهندســی بــرق در زیرگــروه یــك قــرار دارد، بایســتی 

بــه رتبــه و نمــره خــود در زیرگــروه یــك توجــه نمایــد. اگــر ایــن داوطلــب بخواهــد 

رشــته مهندســی  شــیمی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر را انتخــاب نمایــد، بــا توجــه 

بــه این کــه رشــته مهندســی شــیمی در زیرگــروه دو قــرار دارد، بایســتی بــه رتبــه 

و نمــره خــود در زیرگــروه دو توجــه کنــد.

7- نمرات خام

نمره خام به روش زیر محاسبه مي شود:

به عبارت دیگــر، نمــره خــام عبــارت اســت از نمــره اکتســابي توســط هــر داوطلــب 

در هــر درس آزمــون )اعــم از عمومــي و اختصاصــي( کــه بــه درصــد بیــان مي شــود 

)نمــره خــام چــون بــه درصــد بیــان میشــود، در 1۰۰ ضــرب مــي شــود(

ــه گزینــه هــا به صــورت  ــر اســاس ایــن فرمــول، به منظــور جلوگیــري از پاســخ ب ب

حدســي و تصادفــي، بــه ازاي هــر ســؤال غلــط، یك ســوم از ارزش ســؤاالت صحیــح 

کســر مــي شــود.

8- رتبه کل در سهمیه و رتبه کل کشوري

ــه  ــه، ب ــي مربوط ــروه آزمایش ــهمیه در گ ــب در س ــه کل داوطل ــن رتب ــراي تعیی ب

نمــرات کل نهایــي او در زیرگروههــاي مختلــف آن گــروه توجــه کــرده و بیشــترین 

نمــره کل، به عنــوان ماکزیمــم نمــره کل زیرگروه هــا تعییــن میشــود. به طــور مثــال 

ــروه  ــره را در زیرگ ــی بیشــترین نم ــوم ریاضــی و فن ــروه عل ــه در گ ــب نمون داوطل

یــك بــا نمــره 7718 کســب نمــوده اســت. ایــن نمــره به عنــوان ماکزیمــم نمــره کل 

ــا  وي اعــالم می شــود و ســپس ایــن نمــرات بــراي تمامــي داوطلبــان هــر گــروه ب

ســهمیه یکســان به صــورت نزولــي مرتــب میشــوند و رتبــه کل داوطلــب در ســهمیه 

ــان در  ــه داوطلب ــای کلی ــن ماکزیمــم نمــره کل زیرگروه ه ــن میشــود. همچنی تعیی

هــر گــروه آزمایشــي در ســطح کشــور بــدون در نظــر گرفتــن ســهمیه، به صــورت 

نزولــي مرتــب میشــوند و ســپس رتبــه کشــوري هــر داوطلــب )رتبــه در کشــور( در 

ــا نمــره کل  ــه ب آن گــروه آزمایشــي تعییــن میشــود. به طــور مثــال، داوطلــب نمون

ــور  ــه 1۰۰22 را در کش ــه دو و رتب ــهمیه منطق ــه کل 3493 را در س 7718، رتب

کســب نمــوده اســت. بــراي اینکــه داوطلــب بتوانــد وضعیــت خــود را در مقایســه بــا 

ســایر داوطلبــان ارزیابــي نمایــد، آخریــن رتبــه مجــاز در ســهمیه )دوره هــاي روزانــه 

ــه 48493  ــه نمون ــه در کارنام ــود ک ــه مي ش ــمت ارائ ــن قس ــت دوم( در ای و نوب

اســت. به عبارت دیگــر در گــروه آزمایشــي علــوم ریاضــی و فنــی در ســهمیه 

منطقــه دو تعــداد 48493 نفــر مجــاز بــه انتخــاب رشــته هاي دوره روزانــه و نوبــت 

ــده اند. ــبانه( ش دوم )ش

ــه آن توجــه کنــد  ــد در هنــگام انتخــاب رشــته ب ــب بای ــه مهــم: آنچــه داوطل نکت

رتبــه در زیرگــروه مربــوط بــه رشــته انتخابــي اســت و نــه رتبــه کل وي در ســهمیه. 

ــروه  ــب در زیرگ ــی داوطل ــته محل، نمره کل نهای ــر رش ــش در ه ــالک گزین ــرا م زی

مربــوط بــه آن رشــته محل اســت. رتبــه کل فقــط جهــت اطــالع و مقایســه نســبی 

داوطلــب بــا ســایر داوطلبــان گــروه آزمایشــی مربوطــه ارائــه مي شــود و در گزینــش 

نهایــی هیچ گونــه تأثیــری نــدارد. زیــرا رتبــه کل داوطلــب در ســهمیه بــر اســاس 

ــه  ــت ک ــده اس ــا تعیین ش ــط وي در زیرگروهه ــده توس ــره کسب ش ــم نم ماکزیم

ایــن ماکزیمــم نمــره میتوانــد متعلــق بــه زیرگــروه دیگــري به جــز زیرگــروه رشــته 

ــه کل  ــي در ســهمیه 2۰۰۰ و رتب ــه کل داوطلب ــال، رتب ــراي مث ــي باشــد. ب انتخاب

داوطلــب دیگــري در همــان ســهمیه 2۵۰۰ اســت؛ امــا داوطلــب اول کــه نســبت به 

داوطلــب دوم داراي رتبــه کل بهتــري اســت هنــگام اعــالم نتایــج متوجــه میشــود 

کــه وي در رشــته مهندســی مکانیــك دانشــگاه الــف پذیرفته نشــده، امــا داوطلــب 

ــه کل 2۵۰۰( در آن  ــا رتب ــوده )ب ــر ب ــه کل در ســهمیه وي از او باالت ــه رتب دوم ک

رشــته محل پذیرش شــده اســت. اگــر داوطلــب اول بــه اطالعــات کارنامــه خــود در 

ــد، متوجــه میشــود  ــی و رتبــه در زیرگروههایــش توجــه نمای قســمت نمره کل نهای

ــوط  ــه مرب ــش ک ــره های ــم نم ــاس ماکزیم ــر اس ــهمیه ب ــه کل وي در س ــه رتب ک

ــته  ــه رش ــت آمده درحالی ک ــت به دس ــك اس ــروه ی ــراز زیرگ ــي به غی ــه زیرگروه ب

ــك  ــه زیرگــروه ی ــوط ب ــرش نشــده اســت، مرب موردنظــرش کــه در آن محــل پذی

اســت و داوطلــب دوم در زیرگــروه یــك نســبت بــه او از وضعیــت بهتــري برخــوردار 

بــوده اســت.

ــت  ــد، وضعی ــروه آزمایشــی شــرکت نموده ان ــد گ ــه در چن ــی ک ــر: داوطلبان تذک

ــده اســت. ــه آم ــه در کارنام ــروه به طــور جداگان ــر گ ــان در ه علمــی آن
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مقدمه
ــا  ــع محرومیت ه ــراي رف ــجو ب ــرش دانش ــهمیه بندی در پذی ــال س ــه اعم تاریخچ
بــه ســال های دور برمي گــردد؛ به عنــوان نمونــه در ســال 1348 دانشــگاه های 
ــان  ــن داوطلب ــود را از بی ــجویان خ ــد از دانش ــدود ۵۰ درص ــا ح ــتان ها ت شهرس

ــد. ــاب مي کردن ــي انتخ محل
در ســال 1361 داوطلبــان بــه ســه گــروه کلــي داوطلبــان آزاد، داوطلبــان منطقــه اي 
و داوطلبــان نهادهــا تقســیم می شــدند. داوطلبــان آزاد، بــه افــرادی اطــالق می شــد 
کــه دیپلــم خــود را از اســتان تهــران یــا یکــي از شــهرهاي تبریــز، ارومیــه، رشــت، 
ســاري، مشــهد، کرمــان، زنجــان، ســمنان، یــزد، اراک، اصفهــان، کرمانشــاه، همــدان 
و شــیراز اخــذ کــرده بودنــد. داوطلبــان منطقــه اي نیــز شــامل افــرادي بودنــد کــه 
جــزو منطقــه آزاد نبودنــد؛ البتــه ایــن داوطلبــان در صــورت تمایــل مي توانســتند 
ــر حــدوداً  ــاي فوق الذک ــك از گروه ه ــد. ســهمیه هری از ســهمیه آزاد اســتفاده کنن

ــود. ــي ب معــادل یك ســوم کل ظرفیــت دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عال
ــق  ــهمیه مناط ــب س ــه در قال ــج منطق ــه پن ــال 1363 ب ــور از س ــای کش بخش ه
تقســیم بندی شــده )بــا وقــوع جنــگ تحمیلــي و تبعــات ناشــي از آن ســهمیه هایي 
ــه شــد(  ــز اضاف ــدان شــهدا( نی ــدگان و شــاهد )فرزن ــواده شــهدا، رزمن ــد خان مانن
ــهمیه  ــد س ــه بع ــال 1368 ب ــت و از س ــه داش ــال 1367 ادام ــا س ــد ت ــن رون و ای
ــهمیه ها  ــال 1392 س ــا س ــال ت ــت. از آن س ــل یاف ــه تقلی ــه منطق ــه س ــق ب مناط
ــع  ــون »جام ــه اجــراي قان ــا توجــه ب ــد. در ســال 1393 ب ــی مان ــر باق ــدون تغیی ب
خدمات رســانی بــه ایثارگــران«، تغییراتــي در نحــوه ســهمیه بندی داوطلبــان 
ــد  ــر و 2۰ درص ــران تغیی ــهمیه ایثارگ ــه س ــاهد ب ــهمیه ش ــت، س ــورت پذیرف ص
ــه  ــال 1394 ب ــت. از س ــران اختصــاص یاف ــه ایثارگ ــته محل ب ــر کدرش ــت ه ظرفی
ــم  ــون تنظی ــه قان ــواد ب ــون »الحــاق برخــي م ــاده 47 قان ــر اســاس م ــز ب ــد نی بع
ــون  ــاده 7۰ قان ــه م ــوص اصالحی ــت )2(« در خص ــي دول ــررات مال ــي از مق بخش
جامــع خدمات رســانی بــه ایثارگــران مصــوب مــورخ 1393/12/4 مجلــس محتــرم 
شــوراي اســالمي، ســهمیه ایثارگــران از 2۰ درصــد بــه 2۵ درصــد افزایــش یافــت. 
ــت آموزشــي  ــراري عدال ــون برق ــد )3( ماده واحــده قان ــون اصــالح بن همچنیــن قان
در پذیــرش دانشــجو در دوره هــاي تحصیالت تکمیلــی و تخصصــي مصــوب مــورخ 

ــرم شــوراي اســالمي، اجــرا شــد. ــس محت 1392/7/1۰ مجل
ــه  ــر ســهمیه 2۵ درصــد اختصاصــي ب ــون سراســري ســال 1396، عــالوه ب از آزم
داوطلبــان ایثارگــر شــامل »همســر و فرزندان  شــهدا«، »آزادگان  و همســر و فرزندان  
آنــان«، »جانبــازان 2۵ درصــد و باالتــر و همســر و فرزنــدان آنــان«، طبــق مــاده 9۰ 
قانــون »برنامــه پنج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی جمهــوري 
ــران )14۰۰-1396(« مصــوب 139۵/12/14 مجلــس محتــرم شــوراي  اســالمي ای
ــر شــامل  ــان ایثارگ ــه داوطلب ــر کدرشــته محل ب ــت ه اســالمي، ۵ درصــد از ظرفی

ــان«، »همســران و فرزنــدان  »جانبــازان زیــر 2۵ درصــد و همســران و فرزنــدان آن
رزمنــدگان با حداقل شــش ماه حضــور داوطلبانه در جبهه« اختصاص داده مي شــود.

سهمیه بندي داوطلبان در آزمون سراسري سال 1400
بــر اســاس مصوبــات مراجــع ذیصــالح )شــوراي عالــي انقــالب فرهنگــي، مجلــس 
شــوراي اســالمي و ...( هــر یــك از داوطلبــان در آزمــون سراســري داراي ســهمیه 
ــرم  ــان در ف ــه داوطلب ــي ک ــاس اطالعات ــر اس ــهمیه ب ــن س ــتند. ای ــخصی هس مش
تقاضانامــه ثبت نامــي تکمیــل کرده انــد، در کارنامــه اولیــه آنــان درج خواهــد شــد. 
ــار  ــداً اظه ــا بع ــه ثبــت نامــي درج کــرده ی ــان در تقاضانام ــی کــه داوطلب )اطالعات

ــود.( ــرل مي ش ــي، کنت ــگاه قبول ــط دانش ــي توس ــان قبول ــد، در زم کرده ان
ســهمیه های ســال جــاری شــامل ســهمیه »منطقــه یــك«، »منطقــه دو«، »منطقــه 
ســه«، »خانــواده شــهدا«، »ایثارگــران 2۵ درصــد«، »رزمنــدگان« و »ایثارگــران ۵ 
درصــد« اســت. تعــداد و درصد داوطلباني که در آزمون سراســري ســال 14۰۰ حاضر 
بوده اند به تفکیك ســهمیه  در هر گروه آزمایشــي در جدول شــماره )1( آمده اســت.
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سهميه بندی در آزمون رسارسی سال 1400
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سهمیه مناطق
در تقســیمات کشــوري کــه توســط وزارت کشــور تعیین شــده اســت، کشــور داراي 
اســتان، شــهر، بخــش و زیربخــش یــا دهســتان اســت. داوطلبــان بایــد توجه داشــته 
ــان  ــراي داوطلب ــطه ب ــر متوس ــال آخ ــه س ــل س ــش محــل تحصی ــه بخ ــند ک باش
ــدرک  ــذ م ــد 3-3-6 و بخــش اخ ــام آموزشــی جدی ــان نظ ــم و داوطلب ــام قدی نظ
ــان نظــام  ترمی واحــدي  ــراي داوطلب پیش دانشــگاهي و دو ســال آخــر متوســطه ب
یــا ســالي واحــدي، در اختصــاص نــوع ســهمیه مناطــق آنــان تعیین کننــده اســت.

ــون سراســری، ســهمیه  ــي خــود در آزم ــرم ثبت نام ــد 26 ف ــه در بن ــي ک داوطلبان
ــر  ــال آخ ــه س ــش س ــر اســاس بخ ــد، ب ثبت نامــي مناطــق را انتخــاب نموده ان
محــل تحصیــل داراي ســهمیه نهایــي منطقــه یــك، دو یــا ســه خواهنــد شــد. 
ــك و دو  ــه ی ــهمیه منطق ــا س ــور ب ــای کش ــماره )2( و )3( بخش ه ــداول ش در ج
مشخص شــده اســت و ســایر مناطــق کــه در جــداول مذکــور )شــماره )2( و )3(( 

ارائــه نگردیــده  اســت، داراي ســهمیه منطقــه ســه هســتند.
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جدول شماره )2(: بخش های داراي سهمیه منطقه يك
نام بخشنام شهرنام استان

مرکزيتبریزاذربایجان شرقي

مرکزياصفهاناصفهان

کنتهرانتهران

مرکزيتهرانتهران

لواساناتشمیراناتتهران

مرکزيمشهدخراسان رضوي

مرکزيشیرازفارس
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مطابــق جــداول شــماره )2( و )3( چنانچــه بخــش محــل تحصیــل هــر ســه ســال 
ــه  ــه آن منطق ــه ب ــهمیه اختصاص یافت ــد، س ــه باش ــك منطق ــب در ی ــر داوطل آخ

ــب منظــور خواهــد شــد. ــي داوطل ــوان ســهمیه نهای به عن
ــطه  ــر متوس ــال آخ ــه س ــل س ــل تحصی ــاي مح ــه بخش ه ــه 1: درصورتی ک نکت
ــش  ــاس بخ ــب براس ــهمیه داوطل ــد، س ــاوت باش ــق متف ــهمیه مناط ــان س داوطلب
محــل اخــذ مــدرک تحصیلــي بخــش مرفه تــر )حتــي یــك ســال از ســه ســال( 

ــود. تعیین مي ش
ــود را در  ــل خ ــل تحصی ــش مح ــر بخ ــال آخ ــه س ــي س ــر داوطلب ــال: اگ مث
بخش هــای زیــر گذرانــده باشــد، داراي ســهمیه نهایــي منطقــه یــك خواهــد شــد.

سهمیه نهایيسهمیهبخش

سال آخر تحصیلي: استان: تهران شهر: تهران    بخش: مرکزي

سهمیه: منطقه یك

سهمیه نهایي  
منطقه یك

یك سال ماقبل آخر: استان: خراسان رضوی شهر: بینالود  بخش: 
سهمیه: منطقه سهطرقبه

دو سال ماقبل آخر: استان: خراسان رضوی شهر: بینالود   بخش: 
سهمیه: منطقه سهطرقبه

ــه اي،  ــي و حرف ــکده هاي فن ــته آموزش ــي پیوس ــالن کاردان ــه 2: فارغ التحصی نکت
براســاس بخــش محــل تحصیــل ســال اول، دوم و ســوم هنرســتان، داراي یکــي از 

ــود. ــا ســه خواهنــد ب ســهمیه هاي منطقــه یــك، دو ی
نکتــه 3: داوطلبانــي کــه »حداقل 2 ســال از 3 ســال آخــر تحصیل دوره متوســطه« 
یــا »ســال آخــر دوره متوســطه )ســال دوازدهــم یــا پیش دانشــگاهي(« خــود را در 

خــارج از کشــور گذرانده انــد، جزو ســهمیه منطقه ســه محســوب مي شــوند.
ــی، شــنوایی، جســمي حرکتــي،  ــه 4: کلیــه داوطلبــان دارای معلولیــت بینای نکت
آســیب گفتــار و زبــان، تکاملــی رشــد و اعصــاب و روان، جــزو ســهمیه منطقــه ســه 

محســوب مي شــوند.

سهمیه هاي ایثارگران، رزمندگان و خانواده شهدا
الف- ايثارگران

گزینــش داوطلبــان ایثارگــر بــر اســاس مــاده 9۰ »قانــون برنامــه پنج ســاله ششــم 
توســعه اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي جمهوري اســالمي ایــران )1396-14۰۰(« 
مصــوب مــورخ 139۵/12/14 مجلــس شــوراي اســالمي، مــاده 7۰ »قانــون جامــع 
خدمات رســانی بــه ایثارگــران« و اصالحیــه بعــدي آن در مــاده 47 »قانــون الحــاق 
ــوب  ــت )2(« مص ــي دول ــررات مال ــي از مق ــم بخش ــون تنظی ــه قان ــواد ب ــي م برخ

مــورخ 93/12/4 مجلــس شــوراي اســالمي صــورت مي گیــرد.
بر اساس قوانین فوق:

1- بیســت وپنج درصــد )2۵ درصــد( از ظرفیــت هــر کدرشــته محل بــه »همســر و 
فرزنــدان  شــهدا«، »آزادگان  و همســر و فرزنــدان  آنــان« و »جانبــازان 2۵ درصــد و 
باالتــر و همســر و فرزنــدان آنــان« اختصــاص دارد. )ســهمیه ايثارگــران بــا 25 

درصــد ظرفیــت(
ــازان  ــه »جانب ــز ب ــته محل نی ــر کدرش ــت ه ــد( از ظرفی ــد )۵ درص ــج درص 2- پن
ــدگان  ــدان رزمن ــر و فرزن ــان« و »همس ــدان آن ــر و فرزن ــد و همس ــر 2۵ درص زی
بــا حداقــل شــش مــاه حضــور داوطلبانــه در جبهــه )ســتاد کل نیروهــاي مســلح، 
داوطلبــان بســیجي و جهــاد ســازندگي(« اختصــاص دارد. )ســهمیه ايثارگــران 

ــا 5 درصــد ظرفیــت( ب
ــه پنج ســاله ششــم  ــون برنام ــاده 9۰ قان ــف م ــد ال ــق تبصــره بن ــادآوري 1: طب ي
توســعه اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي جمهــوري اســالمي ایــران، درصورتی کــه 
ســهمیه 2۵ درصــدي ایثارگــران توســط داوطلبــان مشــمول ســهمیه فــوق، تکمیــل 
ــه  ــران ک ــدي ایثارگ ــهمیه ۵ درص ــمولین س ــه مش ــدا ب ــده آن ابت ــود، خالی مان نش
ــن  ــم ای ــر بازه ــه و اگ ــند، تخصیص یافت ــته باش ــاب الزم را داش ــرایط و حدنص ش
ظرفیــت خالــي مانــد، باقیمانــده آن بــه ســایر داوطلبــان به صــورت آزاد اختصــاص 

مي یابــد.
يــادآوري 2: ظرفیــت خالی مانــده ۵ درصــد ســهمیه ایثارگــران  بــه ســایر 

مي یابــد. اختصــاص  آزاد  به صــورت  داوطلبــان 
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ــم از  ــران )اع ــره ایثارگ ــاب نم ــور حدنص ــن مذک ــاس قوانی ــر اس ــادآوري 3: ب ي
ــا ۵ درصــدي( 7۰ درصــد  ســهمیه ایثارگــران مشــمول ظرفیــت 2۵ درصــدي و ی
نمــره آخریــن فــرد پذیرفته شــده در گزینــش آزاد در هــر کدرشــته محل مي باشــد.

يــادآوري 4: داوطلبــان ســهمیه ایثارگــران، عــالوه بــر ســهمیه ایثارگــران هماننــد 
ــهمیه  ــوند و س ــش مي ش ــز گزین ــود نی ــه خ ــهمیه منطق ــان در س ــایر داوطلب س

ــج علمــي درج مي شــود. ــه نتای ــز در کارنام ــا نی مناطــق آن ه
ــص  ــوق تخصی ــهمیه هاي ف ــه س ــته محل هایی ب ــت، در کدرش ــادآوري 5: ظرفی ي

مي یابــد کــه امــکان گــرد کــردن ریاضــي بــراي آن هــا وجــود داشــته باشــد.
يــادآوري 6: ســهمیه هاي فــوق بــر اســاس قوانیــن و مقــررات موجــود بــوده و در 
ــط و  ــن ســهمیه ها توســط مراجــع ذي صــالح، ضواب ــر در ای ــه تغیی صــورت هرگون

مقــررات اعمالــي اطالع رســاني خواهــد شــد.

ب- رزمندگان
ــه( جــزو ســهمیه  ــه در جبه ــاه حضــور داوطلبان ــل شــش م ــا حداق ــدگان )ب رزمن
ــتند.  ــدگان هس ــهمیه رزمن ــه س ــوط ب ــط مرب ــع ضواب ــوب و تاب ــدگان محس رزمن
حدنصــاب نمــره بــراي ایــن داوطلبــان 7۵ درصــد نمــره گزینــش آزاد در 

اســت. کدرشــته محل موردنظــر 
ج- خانواده شهدا

ــوب  ــهدا محس ــواده ش ــهمیه خان ــزو س ــهید ج ــرادر ش ــر و ب ــادر، خواه ــدر، م پ
ــتند. ــهدا هس ــواده ش ــهمیه خان ــه س ــوط ب ــط مرب ــع ضواب ــوند و تاب می ش

شايان ذکر است:
ــم از  ــر )اع ــاهد و ایثارگ ــهمیه ش ــتفاده از س ــا اس ــه ب ــي ک ــته از متقاضیان آن دس
ــار در  ــده، یکب ــت( و رزمن ــر ۵ درصــد ظرفی ــت و ایثارگ ــر 2۵ درصــد ظرفی ایثارگ
رشــته هاي تحصیلــي دوره روزانــه بــا آزمــون یــا بــدون آزمــون )بــراي پذیرفتــه 
شــدگان رزمنــده از ســال 1368 بــه بعــد و بــراي پذیرفته شــدگان ســهمیه ایثارگــر 
ــي  ــته قبول ــه از رش ــم از اینک ــد، اع ــده ان ــه ش ــد( پذیرفت ــه بع ــال 1376 ب از س
ــق  ــند، ح ــرده باش ــا نک ــرده و ی ــام ک ــي ثبت ن ــته قبول ــا در رش ــراف داده و ی انص
ــم  ــچ دوره اي اع ــون سراســري در هی ــور در آزم ــتفاده مجــدد از ســهمیه مذک اس
ــس  ــرداز، پردی ــور، شــهریه پ ــام ن ــي، پی ــبانه(، غیرانتفاع ــت دوم )ش ــه، نوب از روزان
ــه عبــارت  خودگــردان، مجــازي، دانشــگاه آزاد اســالمي و ... را نخواهنــد داشــت. ب
دیگــر ایــن داوطلبــان تحــت هیــچ عنــوان حــق اســتفاده مجــدد از ایــن ســهمیه در 

ــد. ــا و دانشــگاه آزاد اســالمي را ندارن تمامــي دوره ه
ــاهد و  ــهمیه هاي ش ــتفاده از س ــا اس ــه ب ــل ک ــنوات قب ــان س ــته از متقاضی آن دس
ــون  ــدون آزم ــا ب ــون و ی ــا آزم ــه شــدگان ب ــف پذیرفت ــده در ردی ــر  و رزمن ایثارگ
ــهریه  ــبانه(، ش ــت دوم )ش ــاي نوب ــه )دوره ه ــر روزان ــي غی ــاي تحصیل ــته ه رش
ــي،  ــرداز، پردیــس خودگــردان و مجــازي دانشــگاه هــا و مؤسســات آمــوزش عال پ
دانشــگاه پیــام نــور، دانشــگاه آزاد اســالمي، مؤسســات آمــوزش عالــي غیردولتــي و 
غیرانتفاعــي و ...( قرارگرفتــه انــد، فقــط یــك بــار دیگــر، مجــاز بــه اســتفاده مجــدد 
از ســهمیه هــاي مربــوط در ایــن آزمــون خواهنــد بــود. امــا اگــر داوطلبــي یــك بــار 
ــه بعــد  ــه از ســال 1368 ب ــه دوره هــاي روزان از ســهمیه ایثارگــران جهــت ورود ب
اســتفاده کــرده باشــد دیگــر حــق اســتفاده از ســهمیه در هیــچ دوره اي و دانشــگاه 

ــدارد. آزاد اســالمي را در آزمــون سراســري ن
سهمیه هاي ایثارگران، خانواده شهدا و رزمندگان در صورت تائید ارگان مربوطه، 

براي داوطلب اعمال  مي شود.
گزینــش آزاد: در کلیــه کدرشــته محل ها، بــدون توجــه بــه ســهمیه و گزینــش 
ــره و  ــاس نم ــر اس ــاً ب ــته محل، صرف ــر کد رش ــدگان ه ــي انتخاب کنن ــي، تمام بوم
ظرفیــت آن کدرشــته محل  گزینــش مي شــوند و نمــره آخریــن نفــر پذیرفته شــده 

هــر کدرشــته محل بــه ایــن شــیوه، نمــره گزینــش آزاد نامیــده مي شــود.

سایر سهمیه ها و تسهیالت
سهمیه های دیگری که در آزمون سراسری وجود دارد به شرح زیر است:

1- سهمیه مناطق محروم
ــزي  ــه و برنامه ری ــه مطالع ــه کمیت ــن جلس ــه دوازدهمی ــاس مصوب ــر اس 1-1( ب
ــك از  ــر ی ــت ه ــد ظرفی ــدود 4۰ درص ــورخ 1372/1/21، ح ــري م ــون سراس آزم
ــات  ــگاه ها و مؤسس ــه دانش ــوري دوره روزان ــي و کش ــه اي، قطب ــته های ناحی کدرش
ــهر،  ــالم، بوش ــتان های ای ــامل اس ــروم ش ــتان مح ــع در 9 اس ــی واق ــوزش عال آم
چهارمحــال و بختیــاري، سیســتان و بلوچســتان، کردســتان، کرمانشــاه، کهکیلویــه 
و بویراحمــد، لرســتان و هرمــزگان بــه داوطلبــان بومــي همــان اســتان اختصــاص 
دارد و پذیــرش در مابقــي ظرفیــت )6۰ درصــد( پــس از کســر ســهمیه 2۵ درصــد 
ــي هــر رشــته محل صــورت  ــوع گزینــش بوم ــر اســاس ن ــران، ب و ۵ درصــد ایثارگ
ــه  ــته اي ک ــر رش ــد 1-3 و کاًل ه ــته هاي بن ــامل رش ــهمیه ش ــن س ــرد. ای مي پذی

ــود. ــرد، نمي ش ــرار گی ــور ق ــد مذک ــا در بن بعده
ــي  ــالب فرهنگ ــي انق ــوراي عال ــوم ش ــه جلســه ســي و س ــاس مصوب ــر اس 2-1( ب
مــورخ 1366/3/14 و به منظــور تأمیــن نیــروي متخصــص اســتان هاي ایــالم، 
ــاه،  ــتان، کرمانش ــتان، کردس ــتان و بلوچس ــاري، سیس ــال و بختی ــهر، چهارمح بوش
ــب  ــاز برحس ــته هاي موردنی ــزگان در رش ــتان و هرم ــد، لرس ــه و بویراحم کهکیلوی
ــانس  ــبت ش ــه نس ــر ب ــداد ۵۰۰ نف ــه تع ــتان ها و ب ــن اس ــتانداری های ای ــر اس نظ
ایــن  از اســتان ها در دانشــگاه ها تقســیم مي شــوند کــه  قبولــي هــر یــك 
کدرشــته محل ها در دفترچــه راهنمــاي شــماره 2، درج شــده اســت. بدیهــي اســت 
ــك از  ــر ی ــی ه ــان بوم ــن داوطلب ــن رشــته ها به صــورت آزاد و از بی ــرش در ای پذی

اســتان های مذکــور انجــام  می شــود.
ــال  ــد و انتق ــوع مي باش ــرح ممن ــن ط ــدگان ای ــته پذیرفته ش ــر رش ــره: تغیی تبص
ــگاه هاي  ــدوده دانش ــتانداري ها و در مح ــت اس ــه موافق ــوط ب ــل من ــل تحصی مح

ــد. ــگاهي مي باش ــب دانش ــع در قط واق
3-1( طبــق قانــون اصــالح بنــد )3( ماده واحــده قانــون برقــراري عدالــت آموزشــي 
در پذیــرش دانشــجو در دوره هــاي تحصیالت تکمیلــی و تخصصــي مصــوب مــورخ 
ــته هاي  ــت رش ــد ظرفی ــالمي، 3۰ درص ــوراي اس ــرم ش ــس محت 1392/7/1۰ مجل
ــق  ــازي از طری ــکي و داروس ــکي، دندانپزش ــامل پزش ــي ش ــري عموم ــع دکت مقاط
جــذب دانشــجوي بومــي بــا اولویــت مناطــق محــروم و متناســب بــا نیــاز اســتان ها 
پذیــرش مي شــود کــه شــرایط ویــژه پذیــرش آن هــا در دفترچــه راهنمــا و در انتهاي 
ایــن گــزارش درج شــده اســت. ضمنــاً بــا توجــه بــه اجــراي قانــون مذکــور، در ایــن 
ــدگان در  ــه پذیرفته ش ــدات این گون ــد. تعه ــد ش ــال نخواه ــد 1-1 اعم ــته ها بن رش
ــهمیه هاي  ــدگان س ــدات پذیرفته ش ــمت تعه ــد 3 قس ــب در بن ــن مطل ــه همی ادام

مختلــف، درج شــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت، ســهمیه هاي بومــي متناســب بــا وضعیــت نقــاط محــروم هــر 
اســتان بــراي داوطلبــان بومــي متقاضي خدمــت در مناطق محــروم در دانشــگاه هاي 
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ــه شــیوه  ــوم پزشــکي ایجــاد شــده اســت. اکثــر ظرفیت هــاي پیش بینی شــده ب عل
»بومــي اســتاني« بــوده کــه دانشــگاه محــل قبولــي داوطلــب، مطابــق نقــاط محــروم 

منــدرج در جــداول مربــوط، از پذیرفته شــدگان تعهــد محضــري اخــذ مي نمایــد.
توجــه: بــر اســاس مصوبــات دوازدهمیــن و نوزدهمیــن جلســه شــوراي ســنجش 
ــن رشــته محل ها  ــرش در ای ــرش دانشــجو مــورخ 97/4/17 و 1398/۵/۵ پذی و پذی

ــر اســت: به صــورت زی
ــان بومــي اســتان خاصــي« اســت،   در رشــته محل هایی کــه »مخصــوص داوطلب
تمامــي داوطلبانــي کــه اســتان بومــي آن هــا مطابــق بــا اســتان رشــته باشــد، اجــازه 

ــد. انتخــاب آن کدرشــته محل را دارن
 در رشــته محل هایی کــه »مخصــوص داوطلبــان بومــي شــهر )یــا بخــش( 
ــا بخــش( از 4 شــهر  ــي کــه حداقــل 2 شــهر )ی خاصــي« اســت، تمامــي داوطلبان
ــي ســال آخــر«، »محــل اخــذ مــدرک  ــا بخــش( »محــل اخــذ مــدرک تحصیل )ی
ــل  ــي دو ســال ماقب ــي ســال ماقبــل آخــر«، »محــل اخــذ مــدرک تحصیل تحصیل
ــا شــهر )یــا بخــش( رشــته تعیین شــده، تطابــق داشــته  آخــر« و »محــل تولــد« ب
باشــد، اجــازه انتخــاب آن کدرشــته محل را دارنــد. بدیهــي اســت ســایر داوطلبــان 

ــتند. ــته محل ها نیس ــن کدرش ــاب ای ــه انتخ ــاز ب مج
ــان اســتان سیســتان و بلوچســتان  ــه »مخصــوص داوطلب  در رشــته محل هایی ک
بــا اولویــت پذیــرش داوطلبــان بومــي مناطــق تحــت پوشــش دانشــگاه هاي 
ــوم پزشــکي ایرانشــهر« هســتند،  ــا دانشــکده عل ــدان ی ــل، زاه ــوم پزشــکي زاب عل
ــن  ــاب ای ــه انتخ ــاز ب ــتان مج ــتان و بلوچس ــتان سیس ــي اس ــان بوم ــه داوطلب هم
کدرشــته محل ها مي باشــند امــا اولویــت پذیــرش بــا داوطلبانــي اســت کــه 
حداقــل 2 شــهر )یــا بخــش( از 4 شــهر )یــا بخــش( »محــل اخــذ مــدرک تحصیلــي 
ســال آخــر«، »محــل اخــذ مــدرک تحصیلــي ســال ماقبــل آخــر«، »محــل اخــذ 
ــا شــهر )یــا بخــش(  مــدرک تحصیلــي دو ســال ماقبــل آخــر« و »محــل تولــد« ب
ــق داشــته باشــد و درصورتی کــه  منطقــه رشــته تحــت پوشــش تعیین شــده، تطاب
ــه  ــتان ک ــتان و بلوچس ــتان سیس ــي اس ــان بوم ــد، از داوطلب ــي بمان ــت خال ظرفی
کدرشــته محل هاي فــوق را انتخــاب کرده انــد، نیــز پذیــرش انجــام مي شــود. 
ــه آن  ــي در دوره روزان ــته  اصل ــاب رش ــان حدنص ــته ها، هم ــن رش ــاب ای حدنص
دانشــگاه مي باشــد. ایــن حدنصــاب بــراي داوطلــب آزاد 8۰ درصــد گزینــش آزاد و 
بــراي داوطلــب رزمنــده و ایثارگــر مطابــق قوانیــن رزمنــدگان و ایثارگــران اســت.

ــد الزم  ــته محل ها تعه ــن کدرش ــدگان ای ــي پذیرفته ش ــت از تمام ــایان ذکر اس  ش
بــراي خدمــت در شــهر یــا بخــش محــل خدمــت منــدرج در ســتون »نــام مناطــق 
ــدرج در  ــه من ــداول مربوط ــی« در ج ــس از فارغ التحصیل ــت پ ــل خدم ــروم مح مح

دفترچــه راهنمــاي انتخــاب رشــته اخــذ خواهــد شــد.

ــان  ــتان کرم ــوب اس ــتان هاي جن ــان شهرس ــهمیه داوطلب 2 - س
ــار، قلعــه گنــج و منوجــان( و  ــاد، کهنــوج، رودب )جیرفــت، عنبرآب

ــزگان  ــتان هرم ــاگرد در اس ــتان بش شهرس
ــون  ــزی آزم ــه و برنامه ری ــه مطالع ــه کمیت ــصتمین جلس ــه ش ــاس مصوب ــر اس ب
ــتان هاي  ــي شهرس ــان بوم ــات، داوطلب ــایر مصوب ــورخ 1388/2/3 و س ــری م سراس
ــال  ــي س ــدرک تحصیل ــذ م ــل اخ ــهر »مح ــهر از 4 ش ــل 2 ش ــه حداق ــور ک مذک
آخــر«، »محــل اخــذ مــدرک تحصیلــي ســال ماقبــل آخــر«، »محــل اخــذ مــدرک 

تحصیلــي دو ســال ماقبــل آخــر« و »محــل تولــد« آن هــا یکــي از شــهرهاي فــوق 
ــاي  ــتان ها را از بخش ه ــن شهرس ــي ای ــته هاي اختصاص ــد کدرش ــند، مي توانن باش
ــت  ــي اس ــد. بدیه ــاب نماین ــته، انتخ ــاب رش ــای انتخ ــه راهنم ــوط در دفترچ مرب
ــي  ــت گواه ــان مي بایس ــته ها، داوطلب ــن کدرش ــدن در ای ــه ش ــورت پذیرفت در ص
مربوطــه را در زمــان ثبت نــام بــه مؤسســه ای کــه در آن قبول شــده اند، ارائــه 
نماینــد؛ در غیــر ایــن صــورت قبولــي آن هــا لغــو مي شــود. ضمنــاً پذیرفته شــدگان 
مشــمول تســهیالت ایــن طــرح بایــد متعهــد شــوند کــه بــه مــدت دو برابــر مــدت 

تحصیــل در مناطــق محــروم اســتان خــود خدمــت نماینــد.

3 - سهمیه داوطلبان شهرستان ابوموسي 
در راســتاي اجــراي مصوبــه شــوراي عالــي انقــالب فرهنگــي مبنــي بــر اختصــاص 
ــرش  ــري، پذی ــون سراس ــي در آزم ــتان ابوموس ــان شهرس ــراي داوطلب ــهمیه ب س
ــرش  ــرایط پذی ــد ش ــزگان، همانن ــگاه هرم ــي در دانش ــي ابوموس ــان بوم داوطلب
رزمنــدگان اســت )ســهمیه 4۰ درصــدي ظرفیــت بــا اعمــال 7۵ درصــد حدنصــاب 

ــش آزاد( گزین
تبصــره 1- ســکونت مســتمر داوطلــب بــه مــدت ســه ســال در شهرســتان ابوموســي 

مــالک بومــي بودن اســت.
ــته هاي  ــاب الزم را در رش ــرایط حدنص ــد ش ــان واج ــه داوطلب ــره 2- چنانچ تبص
ــي و  ــي جایاب ــور ابوموس ــگاه پیام ن ــد در دانش ــب ننماین ــزگان کس ــگاه هرم دانش

معرفــي مي شــوند.
ــد  ــند، بای ــهمیه مي باش ــن س ــتفاده از ای ــرایط اس ــز ش ــه حائ ــي ک ــه: داوطلبان نکت
ــر 3 ســال ســکونت مســتمر  ــي ب ــداري مبن ــه فرمان ــدارک و تأییدی درخواســت، م
در شهرســتان ابوموســي را بــه ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور ارســال نماینــد.

4- ســهمیه داوطلبــان آزمــون سراســري در مناطــق درگیــر بالیای 
طبیعی

ــورخ 1398/3/7  ــه 817 م ــه جلس ــي مصوب ــه اجرای ــاده ۵ آیین نام ــاس م ــر اس ب
شــوراي عالــي انقــالب فرهنگــي در خصــوص ماده واحــده تکمیــل و تعمیــم شــمول 
ــر اختصــاص ســهمیه  ماده واحــده جلســه 739 مــورخ 1392/8/28 شــورا مبنــي ب
ــه  ــي و مصوب ــاي طبیع ــر بالی ــق درگی ــري در مناط ــون سراس ــان آزم ــه داوطلب ب
جلســه 19 مــورخ 1398/۵/۵ و جلســه 23 مــورخ 1399/4/24 شــوراي ســنجش و 
پذیــرش دانشــجو، حداکثــر ۵ درصــد مجمــوع ظرفیــت دوره روزانــه دانشــگاه هاي 
ــاز و  ــته های موردنی ــت در رش ــر ظرفی ــازاد ب ــورت م ــتان ها به ص ــن اس ــع در ای واق
پیشــنهادی اســتانداری ها پــس از تائیــد شــوراي ســنجش و پذیــرش دانشــجو، بــه 
داوطلبانــی کــه شــهر یــا بخــش »محــل اقامــت« یــا »محــل اخــذ مــدرک تحصیلــي 
ســال آخــر« یــا »محــل اخــذ مــدرک تحصیلــي ســال ماقبــل آخــر« و یــا »محــل 
اخــذ مــدرک تحصیلــي دو ســال ماقبــل آخــر« دریکــی از شــهرها یــا بخش هــای 
درگیــر بالیــای طبیعــی باشــد، اختصــاص داده می شــود. ایــن داوطلبــان مي تواننــد 
ــوط در دفترچــه  ــن شهرســتان ها را از بخش هــاي مرب کدرشــته هاي اختصاصــي ای

راهنمــاي انتخــاب رشــته، انتخــاب نماینــد.

ــرار مي گیــرد کــه  ــا بخــش محــل اقامــت در صورتــي مــالک عمــل ق  شــهر و ی
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ــواده در زمــان وقــوع بالیــاي طبیعــي در آن  داوطلــب مســتقاًل یــا بــه همــراه خان
ــداري  ــد فرمان ــورد تأیی ــوع م ــن موض ــته و ای ــت داش ــش اقام ــا بخ ــتان ی شهرس

ــرار گیــرد.  ــط ق ذی رب
ــوع  ــان وق ــد و در زم ــن آیین نامــه را دارن ــي کــه شــرایط اســتفاده از ای  داوطلبان
بالیــاي طبیعــي، آســیب جانــي و مالــي دیده انــد، بایــد قبــل از انتخــاب رشــته 
گواهــي مربــوط را از فرمانــداري محــل رخــداد حادثــه دریافــت و در زمــان انتخــاب 

رشــته، گزینــه مربــوط بــه اســتفاده از ایــن ســهمیه را انتخــاب نماینــد. 
 داوطلبانــي کــه بــا ایــن ســهمیه در دانشــگاه پذیرفتــه مي شــوند، بایــد در زمــان 
قبولــي گواهــي دریافتــي فــوق را بــه دانشــگاه محــل قبولــي تحویــل نماینــد و اگــر 
ــود و  ــو مي ش ــا لغ ــي آن ه ــند، قبول ــداري باش ــد فرمان ــورد تائی ــي م ــد گواه فاق

اجــازه شــرکت در آزمــون ســال بعــد را نخواهنــد داشــت.
ــتان  ــان اس ــیب دیده هم ــق آس ــع در مناط ــگاه هاي واق ــت در دانش ــن ظرفی  ای
اختصــاص مي یابــد و در صــورت نبــود رشــته در آن اســتان، در دانشــگاه هاي واقــع 
ــع  ــا دانشــگاه هاي واق ــت ب در اســتان هاي هم جــوار اختصــاص داده مي شــود. اولوی
ــه  ــتان مربوط ــع در اس ــگاه هاي واق ــپس دانش ــیب دیده، س ــه آس ــهر منطق در ش

اســت.
ــب  ــي موج ــاي طبیع ــه بالی ــت ک ــد یاف ــاص خواه ــي اختص ــهمیه زمان ــن س  ای
ــب  ــاًل موج ــارت ها عم ــن خس ــه ای ــود به طوری ک ــي ش ــي و مال ــارت های جان خس

ــد. ــده باش ــوزان ش ــل دانش آم ــل در تحصی ــه و خل وقف
 پذیــرش در ایــن کدرشــته محل ها مســتلزم کســب حدنصــاب 8۰ درصــد 
کســب  دندانپزشــکی  و  داروســازی  پزشــکی،  رشــته های  در  و  آزاد  گزینــش 

حدنصــاب 8۵ درصــد گزینــش آزاد خواهــد بــود.
ــر  ــن ســهمیه، دو براب ــا اســتفاده از ای ــت پذیرفته شــدگان ب ــد خدم ــزان تعه  می
ــام بایــد تعهــد خــود را بــه اســتانداري  مــدت تحصیــل اســت کــه در زمــان ثبت ن

مربوطــه اعــالم و یــك نســخه از آن در پرونــده دانشــجو درج شــود.
 تعهدپذیرفته شدگان این سهمیه غیرقابل خرید و جابجایی است .

ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــدگان ب ــراي پذیرفته ش ــال ب ــا انتق ــته ی ــر رش ــه تغیی  هرگون
ــوع اســت. ســهمیه ممن

ــاي طبیعــي، حداکثــر 3  ــر بالی ــراي هــر منطقــه درگی ــار ســهمیه ب  مــدت اعتب
ــازمان ســنجش  ــي، توســط س ــاي طبیع ــوع بالی ــال اول وق ــد. در س ــال مي باش س
آمــوزش کشــور اقــدام مي شــود. بــراي تخصیــص ســهمیه در ســال دوم و یــا ســال 
ــراي آن منطقــه، در صــورت تصویــب  ســوم از زمــان شــروع اختصــاص ســهمیه ب

شــوراي ســنجش و پذیــرش دانشــجو، اقــدام خواهــد شــد.
توجــه: ســهمیه اختصاصــي بــه داوطلبــان مناطــق درگیــر بالیــای طبیعــی )زلزلــه 
ــی، خراســان شــمالی،  ــا ســیل(  اســتان های آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غرب ی
ــه و بویراحمــد، گلســتان و  خوزســتان، ســمنان، سیســتان و بلوچســتان، کهگیلوی
لرســتان کــه طبــق اعــالم وزارت کشــور جــزو بخش هــاي آســیب دیــده جانــي و 
ــا ســیل مي باشــند در دفترچــه راهنمــای انتخــاب رشــته  ــه ی ــي ناشــي از زلزل مال
آزمــون سراســری ســال 14۰۰ هــر یــك از گروه هــای آزمایشــی درج شــده اســت. 
داوطلبــان ایــن مناطــق در صــورت دارا بــودن شــرایط و ضوابــط منــدرج در بنــد 4، 
ــود  ــتان خ ــیل اس ــا س ــه ی ــهمیه زلزل ــوص س ــته محل هاي مخص ــد کدرش مي توانن

را در قســمت مربــوط از دفترچــه راهنمــاي انتخــاب رشــته، انتخــاب نماینــد.

5- سهمیه بهیاری
طبــق مصوبــات جلســه 14۰ ســتاد راهبــري اجــراي نقشــه جامــع علمــي کشــور 
شــوراي عالــي انقــالب فرهنگــي مــورخ 1399/9/18 و دســتورالعمل اجرایــی 
ــورخ 99/11/2۵ شــورای ســنجش  ــن ســهمیه مصــوب جلســه 26 م تخصیــص ای
ــال  ــدت ۵ س ــه م ــاران ب ــژه بهی ــهمیه وی ــال 14۰۰ س ــجو، از س ــرش دانش و پذی
ــه  ــه )ب ــزان ۵ درصــد از ظرفیــت هریــك از رشــته محــل هــاي دوره روزان ــه می ب
جــز رشــته محل های مخصــوص مناطــق محــروم، بالیــای طبیعــی و دارای 
ــز  تعهــد خدمــت( مقطــع کارشناســي پیوســته رشــته پرســتاري بــه بهیــاران حائ
شــرایط  منــدرج در دفترچه هــای راهنمــاي ثبــت نــام و انتخــاب رشــته اختصــاص 
مي یابــد. دارنــدگان دیپلــم بهیــاري مــورد تائیــد آمــوزش  و پــرورش کــه بنــد 31 
و 36 تقاضانامــه ثبت نامــي را عالمت گــذاری نموده انــد بــه شــرط دارا بــودن 
ــي و  ــم از دولت ــابقه اع ــال س ــه س ــل س ــت و حداق ــه خدم ــتغال ب ــه اش گواهینام
غیردولتــي بــه عنــوان »بهیــار« در اســتان محــل خدمــت پــس از دریافــت مــدرک 
دیپلــم بهیــاري، بــه تاییــد دفتــر پرســتاري محــل ارائــه خدمــت، می تواننــد از ایــن 

ــد.    ســهمیه اســتفاده نماین
ایــن تســهیالت بــرای اســتفاده از ســهمیه بهیــاری در رشــته محل های دوره 
روزانــه رشــته پرســتاری، فقــط در اســتان محــل خدمــت )محــل اشــتغال( بهیــار 
ــتان های  ــاری در اس ــهمیه بهی ــتفاده از س ــق اس ــان ح ــود. متقاضی ــال می ش اعم
ــا  ــی ب ــورت قبول ــه، در ص ــن ضابط ــت ای ــدم رعای ــورت ع ــد. در ص ــر را ندارن دیگ

ــد شــد. ــو خواه ــب لغ ــی داوطل ــاری، قبول ســهمیه بهی
در آزمــون سراســری ســال 14۰۰ در گزینــش رشــته پرســتاری دوره روزانــه بــرای 
بهیــاران، نمــره درس بهیــاری بــه عنــوان درس تخصصــی بــا ضریــب 4 و بــا تأثیــر 
مثبــت در نمــره کل زیرگــروه یــك داوطلــب لحــاظ می شــود. کســب حدنصــاب 7۰ 
درصــد نمــره آخریــن فــرد پذیرفتــه شــده در گزینــش آزاد کــد رشــته محــل مــورد 

تقاضــا، ضــروری اســت.   
پذیرفته شدگان این سهمیه مجاز به انتقال و جابجایي نمي باشند.

تعهدات پذیرفته شدگان سهمیه هاي مختلف
1- پذیرفته شــدگان داراي ســهمیه نهایــي منطقــه یــك، خانــواده شــهدا، ایثارگــران 
ــد  ــل تعه ــدت تحصی ــر م ــك براب ــده، ی ــد و رزمن ــران ۵ درص ــد، ایثارگ 2۵ درص

خدمــت دارنــد.
ــدت  ــر م ــه، دو براب ــا س ــه دو ی ــي منطق ــهمیه نهای ــدگان داراي س 2 ـ پذیرفته ش

ــد. ــل تعهــد خدمــت دارن تحصی
ــراي پذیرفته شــدگان  تبصــره 1: میــزان تعهــد خدمــت ســهمیه مناطــق، فقــط ب
ــت  ــد خدم ــامل تعه ــا ش ــایر دوره ه ــدگان س ــت و پذیرفته ش ــه اس دوره روزان

ــود. ــد ب نخواهن
ســه،  یــا  دو  منطقــه  نهایــي  ســهمیه  داراي  پذیرفته شــدگان   :2 تبصــره 
ــته محل  ــا آزاد را در کدرش ــك ی ــه ی ــهمیه منطق ــره س ــل نم ــه حداق درصورتی ک

ــد. ــت دارن ــد خدم ــل تعه ــدت تحصی ــر م ــك براب ــد، ی ــب نماین ــي کس قبول
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ــوص  ــه مخص ــوان نمون ــاص )به عن ــته های خ ــدگان کدرش ــره 3: پذیرفته ش تبص
ــاس  ــر اس ــروم( ب ــق مح ــا مناط ــیه ها ی ــاص، بورس ــهر خ ــا ش ــتان ی ــان اس داوطلب
ــمول  ــرد و مش ــورت مي پذی ــوط ص ــای مرب ــن نهاده ــده بی ــاي منعقدش قرارداد ه

مــوارد فــوق نیســت.
ــه 26  ــوب جلس ــاران مص ــهمیه بهی ــص س ــی تخصی ــتورالعمل اجرای ــق دس 3- طب
ــت  ــد خدم ــزان تعه ــجو، می ــرش دانش ــنجش و پذی ــورای س ــورخ 99/11/2۵ ش م
ــق  ــل و مطاب ــدت تحصی ــول م ــر ط ــاری، دو براب ــهمیه بهی ــتفاده کنندگان س اس

ــود. ــد ب ــکی خواه ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــررات وزارت بهداش مق
4- تعهــد خدمــت داوطلبانــي کــه طبــق قانــون اصــالح بنــد )3( ماده واحــده قانــون 
ــی  ــاي تحصیالت تکمیل ــرش دانشــجو در دوره ه ــت آموزشــي در پذی ــراري عدال برق
ــالمي، در  ــوراي اس ــرم ش ــس محت ــورخ 1392/7/1۰ مجل ــوب م ــي مص و تخصص
در  کشــور  اســتان های  بومــي  داوطلبــان  ویــژه  محــروم  کدرشــته محل های 
رشــته هاي پزشــکي، دندانپزشــکي و داروســازي و  ســایر رشــته هاي تحــت 
پوشــش وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکي )داراي تعهــد خدمــت( 

ــت: ــل اس ــرایط ذی ــوند؛ داراي ش ــه مي ش پذیرفت
الف( مدت زمان تعهد سه برابر مدت تحصیل در مناطق مورد تعهد است.

 ب( تعهد خدمت غیرقابل خريد و جابجايي است.
ــه مــدرک تحصیلــي ایــن داوطلبــان پــس از اتمــام تعهــد موردنظــر انجــام  ج( ارائ

مي پذیــرد.
د( دانش آموختــگان ســهمیه بومــي در طــول مدت زمــان تعهــد، مجــاز بــه 

فعالیــت پزشــکي در ســایر نقــاط کشــور نمي باشــند.
ه( ادامــه تحصیــل در مقاطــع آموزشــي باالتــر پــس از گذرانــدن نیمــي از مدت زمــان 

تعهــد، امکان پذیــر اســت.
ــل  ــف مي باشــند قب ــن ســهمیه، مکل ــه پذیرفته شــدگان اســتفاده کننده از ای و( کلی
ــر  ــدگان دفت ــت نماین ــناد رســمي در معی ــر اس ــام، ضمــن حضــور در دفات از ثبت ن
ــه تودیــع ســند تعهــد محضــری مطابــق  حقوقــي دانشــگاه / دانشــکده ها نســبت ب
فــرم تعهــدي کــه در زمــان ثبت نــام در اختیــار آنــان قــرار مي گیــرد، اقــدام نماینــد.

ز( مشــموالن ایــن ســهمیه، مجــاز بــه نقل وانتقــال و تغییــر رشــته قبولــي 
ــد. ــذول نماین ــت الزم را مب ــته دق ــاب رش ــت در انتخ ــذا الزم اس ــند، ل نمي باش

نكات مهمي که باید دقت نمود:
ــي،  ــه اي و قطب ــتاني، ناحی ــي اس ــش بوم ــوع گزین ــا ن ــته هاي ب ــه 1: در رش نکت
ســهمیه هاي منطقــه یــك، منطقــه دو، منطقــه ســه و خانــواده شــهدا در 
ــود.  ــال مي ش ــت اعم ــته ها اس ــي آن کدرش ــب، بوم ــه داوطل ــته محل هایی ک کدرش
در واقــع داوطلــب داراي ســهمیه منطقــه ســه اگــر در کدرشــته اي بومــي محســوب 
نشــود، در قســمت آزاد، گزینــش خواهــد شــد و در ســهمیه منطقــه ســه گزینــش 

ــد: ــه نمایی ــال توج ــن مث ــه ای ــب، ب ــدن مطل ــن تر ش ــراي روش ــود. ب نمي ش
ــه 3 در  ــوده و داراي ســهمیه منطق ــزد ب ــتان ی ــي اس ــي، بوم ــد داوطلب ــرض کنی ف
گــروه علــوم ریاضــي  و فنــي اســت. چنانچــه ایــن داوطلــب متقاضــي دوره روزانــه 
ــال  و  ــا چهارمح ــان و ی ــزد،  اصفه ــگاه های ی ــاري در دانش ــي معم ــته مهندس رش
بختیــاري باشــد، بــا توجــه بــه اینکــه نــوع گزینــش بومــي رشــته مذکــور ناحیــه اي 
اســت، بومــي ایــن اســتان ها محســوب مي شــود و در بیــن داوطلبــان هــم ســهمیه 

خــود یعنــي منطقــه ســه گزینــش خواهــد شــد؛ امــا اگــر ایــن داوطلــب، متقاضــي 
رشــته مهندســي معمــاري دانشــگاه تهــران یــا زنجــان یــا زاهــدان باشــد، ازآنجاکــه 
بومــي )هــم ناحیــه اي( ایــن اســتان ها نیســت در ســهمیه آزاد بــه رقابــت بــا ســایر 
ــری  ــزارش بومی پذی ــه گ ــتر ب ــات بیش ــرای اطالع ــت. )ب ــد پرداخ ــان خواه داوطلب

مراجعــه شــود(
نکتــه 2: در آزمــون سراســري ســال 14۰۰، عــالوه بــر ســهمیه 2۵ درصــد 
اختصاصــي بــه داوطلبــان ایثارگــر شــامل »همســر و فرزنــدان  شــهدا«، »آزادگان  و 
همســر و فرزنــدان  آنــان« و »جانبــازان 2۵% و باالتــر و همســر و فرزنــدان آنــان«، 
ــی،  ــادی، اجتماع ــعه اقتص ــم توس ــاله شش ــه پنج س ــون »برنام ــاده 9۰ قان ــق م طب
)14۰۰-1396(« مصــوب 139۵/12/14  ایــران  اســالمي  فرهنگــی جمهــوري 
ــه  ــته محل ب ــر کدرش ــت ه ــد از ظرفی ــالمي، ۵ درص ــوراي اس ــرم ش ــس محت مجل
داوطلبــان ایثارگــر شــامل »جانبــازان زیــر 2۵ درصــد و همســران و فرزنــدان آنــان« 
ــه در  ــاه حضــور داوطلبان ــل شــش م ــا حداق ــدگان ب ــدان رزمن و »همســران و فرزن

ــود. ــاص داده مي ش ــه« اختص جبه
نکتــه 3: درصورتی کــه ســهمیه 2۵ درصــدي ایثارگــران توســط داوطلبــان 
ــمولین  ــه مش ــدا ب ــده آن ابت ــود، خالی مان ــل نش ــوق، تکمی ــهمیه ف ــمول س مش
ــند،  ــته باش ــاب الزم را داش ــرایط و حدنص ــه ش ــران ک ــدي ایثارگ ــهمیه ۵ درص س
ــه ســایر  ــده آن ب ــد، باقیمان ــي مان ــن ظرفیــت خال ــر بازهــم ای ــه و اگ تخصیص یافت

داوطلبــان به صــورت آزاد اختصــاص مي یابــد.
نکتــه 4: ظرفیــت خالی مانــده ۵ درصــد  ســهمیه ایثارگــران، بــه ســایر داوطلبــان 

ــد. ــاص مي یاب ــورت آزاد اختص به ص
ــد  ــران همانن ــهمیه ایثارگ ــر س ــالوه ب ــران، ع ــهمیه ایثارگ ــان س ــه 5: داوطلب نکت
ــهمیه  ــوند و س ــش مي ش ــز گزین ــود نی ــه خ ــهمیه منطق ــان در س ــایر داوطلب س

ــود. ــي درج مي ش ــج علم ــه نتای ــز در کارنام ــا نی ــق آن ه مناط
نکتــه 6: طبــق مصوبــه نوزدهمیــن جلســه شــوراي ســنجش و پذیــرش دانشــجو 
مــورخ 1398/۵/۵ از ســال تحصیلــی 99-1398 پذیــرش زن و مــرد در ســه رشــته 
دکتــری عمومــی شــامل پزشــکی، دندانپزشــکی و داروســازی در دوره روزانــه 
حداقــل 3۰ درصــد از هــر جنــس و در دوره هــاي پردیــس خودگــردان و ظرفیــت 
مــازاد و دانشــگاه آزاد اســالمي )شــهریه پــرداز( به صــورت رقابتــي انجــام مي شــود.

نکتــه 7: طبــق مــاده ۵ آیین نامــه اجرایــي مصوبــه جلســه 817 مــورخ 1398/3/7 
شــوراي عالــي انقــالب فرهنگــي در خصــوص ماده واحــده تکمیــل و تعمیــم شــمول 
ــر اختصــاص ســهمیه  ــورخ 1392/8/28 شــورا مبنــي ب ماده واحــده جلســه 739 م
ــات  ــي و مصوب ــاي طبیع ــر بالی ــق درگی ــري در مناط ــون سراس ــان آزم ــه داوطلب ب
ــت دوره  ــوع ظرفی ــر ۵ درصــد مجم ــرش دانشــجو، حداکث شــوراي ســنجش و پذی
ــورت  ــه ص ــي ب ــاي طبیع ــر بالی ــتان هاي درگی ــع در اس ــگاه هاي واق ــه دانش روزان
مــازاد ظرفیــت در رشــته های موردنیــاز و پیشــنهادی اســتانداری ها پــس از تائیــد 
ــه  ــا زلزل ــیل ی ــه در س ــی ک ــه داوطلبان ــجو، ب ــرش دانش ــنجش و پذی ــوراي س ش
خســارت جانــي و مالــي دیــده و فــرم تائیــد فرمانــداري را اخــذ نمــوده و شــهر یــا 
ــا یکــي از محل هــای اخــذ مــدرک تحصیلــي ســه ســال  بخــش محــل اقامــت و ی
آخــر آن هــا در یکــی از شــهرها یــا بخش هــای درگیــر زلزلــه یــا ســیل طبــق اعــالم 

وزارت کشور باشند، اختصاص داده می شود. 
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دنیــا  در سراســر  عالــي  آمــوزش  بــه  ورود  متقاضــي  دانشــجویان  گزینــش 
بــه شــیوه  هــاي مختلفــي صــورت مــي  گیــرد کــه بــا توجــه بــه نظــام 
بیــن  از کشــورها کــه  آموزشــي هــر کشــور متفــاوت اســت. در بســیاري 
عرضــه و تقاضــا هماهنگــي وجــود دارد، افــراد مــي  تواننــد بــه هــر رشــته 
و دانشــگاهي کــه حداقــل الزامــات آن را داشــته باشــند، وارد شــوند و بــه 
ــظ  ــراي حف ــي ب ــاي آموزش ــام  ه ــوارد، نظ ــیاري م ــد. در بس ــه دهن ــل ادام  تحصی
دانش آموختــگان در همــان شــهر، جلوگیــري از مهاجــرت  هــاي احتمالــي و 
ــکونت  ــل س ــا مح ــد ی ــل تول ــهر مح ــگاه در ش ــه دانش ــراي ورود ب ــي ب ... امتیازات

ــوند. ــي  ش ــل م ــان قائ داوطلب
بحــث بومي  پذیــري در نظــام آمــوزش عالــي کشــورمان نیــز باهــدف ایجــاد تــوازن 
ــي از  ــي برخ ــش بوم ــت. در گزین ــده اس ــرا ش ــرح و اج ــا مط ــه و تقاض ــن عرض بی
ــته و  ــي آن رش ــان بوم ــراي داوطلب ــي ب ــازات خاص ــا، امتی ــگاه  ه ــته ها و دانش رش

دانشــگاه در نظــر گرفتــه مــي  شــود.
ســابقه گزینــش بومــي در نظــام آمــوزش عالــي کشــور بــه ســال 136۵ برمــي  گردد 
کــه در آن تمامــي اســتان های کشــور )به جــز تهــران( بــه 8 ناحیــه تقســیم شــدند 
و کلیــه داوطلبانــي کــه محــل اخــذ مــدرک دو ســال آخــر متوســطه آنــان دریکــی 
ــیوه  ــن ش ــدند. ای ــي  ش ــوب م ــه محس ــي آن ناحی ــود، بوم ــا ب ــه  ه ــن ناحی از ای
بومی گزینــی تــا ســال 1368 ادامــه یافــت. کاردان فنــي بــرق- الکترونیــك در گــروه 
ــوم  ــروه آزمایشــی عل ــي در گ ــی، پرســتاري و مامای ــوم ریاضــي و فن آزمایشــی عل
تجربــي و کلیــه رشــته  هــاي دبیــري در گــروه آزمایشــی علــوم انســاني برخــي از 

ــد. ــان بودن ــي در آن زم ــته های بوم رش
پژوهــش  هــا و بررســي  هایــي کــه در ســال  هــاي 136۵ تــا 1369 انجــام گرفــت و 
اطالعاتــي کــه دانشــگاه  هــا و مراکــز آمــوزش عالــي بــه وزارت فرهنــگ و آمــوزش 
ــي  ــکالت آموزش ــه مش ــود ک ــر ب ــن ام ــي از ای ــد، حاک ــال کردن ــت ارس ــي وق عال
ــي دانشــجویان، در آن  ــت تحصیل ــل مشــروطي، اخراجــي و اف ــا از قبی دانشــگاه  ه
ســال  هــا از یك ســو و نداشــتن یــا نامناســب بــودن خوابــگاه  هــا و عــدم دسترســي 
بــه حداقــل امکانــات رفاهــي الزم، فشــار روانــي پذیرفتــه شــدن در مکانــي دور از 
محــل زندگــي و خانــواده و اثــرات روانــي و اجتماعــي منفــي ناشــي از آن از ســوي 
دیگــر، بــا یکدیگــر مربــوط بــوده و باعــث افــت تحصیلــي دانشــجویان شــده اســت.

در ســال 1369 بــا توجــه بــه گســترش رشــته هاي تحصیلــي و ماهیــت هــر رشــته 
و توســعه مراکــز آمــوزش عالــي در ســطح کشــور، طرحــي در شــوراي عالــي انقــالب 
فرهنگــي بــه تصویــب رســید کــه باعــث تغییــرات عمــده در گزینــش بومــي شــد. 
ازجملــه تغییــرات ایــن بــود کــه رشــته  هــا بــه چهــار دســته  رشــته  هــاي اســتاني، 
ناحیــه  اي، قطبــي و کشــوري تقســیم شــدند و مــالک تعییــن بومــي بــودن، محــل 
ــود.  ــان ب ــراي داوطلب ــطه ب ــر دوره متوس ــال آخ ــه س ــي س ــدرک تحصیل ــذ م اخ
ــي  ــت ول ــي داش ــیار جزئ ــرات بس ــرح تغیی ــن ط ــد ای ــال های بع ــي س ــد ط هرچن

ــه مذکــور دانســت. اصــل گزینــش بومــي کنونــي را مي تــوان از نتایــج مصوب
اعم اهداف بومي  گزیني

گزینــش بومــي اهــداف زیــادي داشــته اســت کــه از آن جملــه مــي  تــوان بــه مــوارد 
ــل اشــاره نمود: ذی

ــر مشــکل  ــگاه ها )نظی ــجویان و دانش ــي و معیشــتي دانش ــکالت اقامت ــش مش کاه
کمبــود خوابــگاه، افــت تحصیلــي ناشــي از دوري خانــواده و مشــکالت اقتصــادي(؛

کاهش مهاجرت های درون کشوري؛
ــر  ــازات در نظ ــه امتی ــه ب ــا توج ــه ب ــر ناحی ــان ه ــتر داوطلب ــي بیش ــکان قبول ام

گرفته شــده، در رشــته هاي واقــع در منطقــه بومــي؛

تعیین استان بومي
اولیــن مرحلــه در انجــام گزینــش بومــي، تعییــن اســتان بومــي هــر داوطلــب اســت. 
ــدرک  ــذ م ــل اخ ــه مح ــب، درصورتی ک ــر داوطل ــي ه ــتان بوم ــن اس ــراي تعیی ب
ــراي داوطلبــان نظــام جدیــد 3-3-6  تحصیلــي ســه ســال آخــر دوره متوســطه )ب
محــل اخــذ مــدرک تحصیلــي ســه ســال آخــر دوره دوم متوســطه و بــراي داوطلبان 
ــا ترمــي واحــدي، محــل اخــذ مــدرک پیش دانشــگاهی و  نظــام ســالي واحــدي ی
ــب  ــك اســتان باشــد، داوطل ــم( در ی ــل دیپل ــدرک ســال ماقب ــم و م ــدرک دیپل م
بومــي آن اســتان تلقــي مــي  شــود و درصورتی کــه محــل اخــذ مــدرک تحصیلــي 
ــد داوطلــب  ســه ســال آخــر داوطلبــي در یــك اســتان نباشــد، اســتان محــل تول
ــه  ــر توج ــال زی ــه مث ــود. ب ــه مي ش ــر گرفت ــي وي در نظ ــتان بوم ــوان اس به عن

نماییــد:
مثال:

نكات:
1- داوطلبانــي کــه ســه ســال آخــر محــل تحصیــل را در خــارج از کشــور 
ــد. ــد ش ــي خواه ــا تلق ــي آن ه ــتان بوم ــد«، اس ــل تول ــتان مح ــد، »اس گذرانیده ان

2- داوطلبانــي کــه ســه ســال آخــر محــل تحصیــل را خــارج از کشــور گذرانیده انــد 
و همچنیــن اســتان محــل تولــد ایشــان نیــز خــارج از کشــور بــوده اســت، اســتان 

بومــي آن هــا »تهــران« خواهــد بــود.
ــکده هاي  ــته آموزش ــي پیوس ــای کاردان ــالن دوره ه ــي فارغ التحصی ــتان بوم 3- اس
ــوزش  ــل دوره آم ــر تحصی ــال آخ ــه س ــتان س ــاس اس ــر اس ــه ای ب ــي و حرف فن
ــود. ــن می ش ــتان( تعیی ــا هنرس ــتان و ی ــوم دبیرس ــال اول، دوم و س ــطه )س متوس

بومی  پذیری در آزمون رسارسی سال 1400
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ــهمیه ۵  ــدی و س ــهمیه 2۵ درص ــم از س ــران )اع ــهمیه ایثارگ ــان س 4- داوطلب
درصــدی ایثارگــران( و رزمنــدگان بــراي پذیــرش در تمــام کدرشــته محل هایي کــه 
داراي شــرایط خاصــي نمي باشــند )ماننــد محــروم، مخصــوص، دانشــگاه فرهنگیــان 
ویــژه داوطلبــان آزاد و ...( در ســهمیه مربوطــه )2۵ درصــد و ۵ درصــد ایثارگــران( 

ــوند. ــوب مي ش ــي محس بوم
۵- ناحیــه بومــي و قطــب بومــي هــر داوطلــب بــا توجــه بــه اســتان بومــي وي و بــر 
اســاس جــداول نواحــي بومــي و قطب هــای بومــي جــداول الــف و ب کــه در ادامــه 

ــود. ــن مي ش ــد، تعیی می آی
ــه صــورت شــهري انجــام  ــراي رشــته محل هاي خاصــي کــه پذیــرش آن هــا ب 6- ب
ــهر  ــل 2 ش ــه حداق ــود ک ــه مي ش ــر گرفت ــهر در نظ ــي ش ــي بوم ــود، داوطلب مي ش
ــي«، »محــل اخــذ  ــي ســال آخــر تحصیل از 4 شــهر »محــل اخــذ مــدرک تحصیل
مــدرک تحصیلــي ســال ماقبــل آخــر«،  »محــل اخــذ مــدرک تحصیلــي دو ســال 
ماقبــل آخــر«،  »محــل تولــد«  بــا شــهر رشــته تعییــن شــده تطابــق داشــته باشــد.
ــه صــورت بخشــي انجــام  ــا ب ــرش آنه ــه پذی ــراي رشــته محل هاي خاصــي ک 7- ب
مي شــود، داوطلبــي بومــي بخــش در نظــر گرفتــه مي شــود کــه حداقــل 2 بخــش 
از 4 بخــش »محــل اخــذ مــدرک تحصیلــي ســال آخــر تحصیلــي«، »محــل اخــذ 
مــدرک تحصیلــي ســال ماقبــل آخــر«،  »محــل اخــذ مــدرک تحصیلــي دو ســال 
ماقبــل آخــر«،  »محــل تولــد«  بــا بخــش رشــته تعییــن شــده تطابــق داشــته باشــد.

دسته  بندي رشته  هاي تحصیلي برحسب گزینش بومي 
ــه در اکثــر اســتان ها  ــتند ک الــف( رشــته هاي اســتاني : رشــته هایي هس
گســترش داشــته و ازنظــر کاربــردي نیــز فارغ التحصیــالن آن رشــته ها نیــاز 

اســتان را تأمیــن مي کننــد.
ب( رشــته هاي ناحیــه اي: از مجمــوع چنــد اســتان مجــاور یــك ناحیــه بومــي 
ــود  ــتان ها وج ــر اس ــه در اکث ــتند ک ــه اي هس ــته هایي ناحی ــود. رش ــن مي ش تعیی
نداشــته ولــي در چنــد اســتان مجــاور کــه به عنــوان یــك ناحیــه تلقــي مي شــوند 

وجــود دارنــد. دســته بندی نواحــي بومــي کشــور بــر اســاس جــدول زیــر اســت.

ج( رشــته هاي قطبــي: از مجمــوع  چنــد ناحیــه ، یك قطــب  بومــي ایجــاد 
ــي  ــر نواحــي وجــود نداشــته ول مي شــود. رشــته هایي قطبــي هســتند کــه در اکث

ــد.  ــود دارن ــود، وج ــي مي ش ــب تلق ــوان یك قط ــه به عن ــاور ک ــه مج ــد ناحی در چن
ــد : ــان مي ده ــور را نش ــاي کش ــیم بندی قطب ه ــر تقس ــدول زی ج

ــای  ــر قطب ه ــه در اکث ــي اســت ک ــوري: شــامل رشــته  های ــته های کش د( رش
کشــور وجــود نــدارد و تنهــا در معــدودي از دانشــگاه ها ارائــه می شــوند؛ به عنــوان 
نمونــه، گزینــش بومــي بــراي تمامــي رشــته  هــاي گــروه آزمایشــی هنــر در دوره 
ــا ســایر گروه هــا،  ــه ظرفیــت بســیار کــم آن هــا، در مقایســه ب ــا توجــه ب ــه ب روزان

اعمــال نمــي  شــود و درنتیجــه نــوع گزینــش آن کشــوري اســت.
ــه  ــوق، مخصــوص دوره روزان ــق دســته بندي ف ــي طب ــوع گزینــش بوم ــه: تن توج

اســت.

گزینش بومي در دوره  هاي مختلف
1( دوره روزانه

ــا در  ــش آن ه ــد پوش ــا و درص ــته  ه ــت رش ــه ماهی ــه ب ــا توج ــه ب در دوره روزان
ــه  اي و  ــي  ناحی ــتاني، بوم ــي  اس ــوع بوم ــي از ن ــش بوم ــف گزین ــتان های مختل اس
بومــي  قطبــي ارائــه مــي  شــود. همچنیــن چنانچــه رشــته  اي در تعــداد معــدودي از 
دانشــگاه ها ارائــه شــود یــا ظرفیــت رشــته متناســب بــا نســبت شــرکت  کننــدگان 
ــوع گزینــش آن کشــوري  ــال نمــي  شــود و ن ــر آن اعم ــي ب ــش بوم نباشــد، گزین
ــاي انتخــاب  ــه در دفترچــه راهنم ــا در دوره روزان ــوع گزینــش رشــته  ه اســت.  ن
ــاي  ــته  محل ه ــداي کدرش ــماره 2( در ابت ــه ش ــري )دفترچ ــون سراس ــته آزم رش
مربــوط بــه هــر گــروه آزمایشــي، ارائــه مــي  شــود. داوطلبــان الزم اســت در زمــان 

ــه نــوع گزینــش رشــته انتخابــي توجــه نماینــد. انتخــاب رشــته ب
داوطلــب بــراي آنکــه بدانــد در دوره روزانــه، بومــي يــك کدرشــته محل  

اســت يــا خیــر بايســتي بــه مــوارد زيــر دقــت کنــد:
ــا در  ــته  ه ــش رش ــوع گزین ــد )ن ــه نمای ــته توج ــش رش ــوع گزین ــه ن ــدا ب - ابت
دفترچــه راهنمــاي شــماره 2 آزمــون سراســري، تحــت عنــوان جــدول رشــته  هــاي 
ــش  ــا بخ ــهر ی ــوص ش ــه مخص ــته محل هایي ک ــت. کدرش ــده اس ــي ارائه ش تحصیل
مشــخص مي باشــند )در  توضیحــات کدرشــته محل مشــخص شــده اســت( شــامل 

ــوند.( ــوع نمي ش ــن موض ای
- اســتان بومــي خــود را کــه بــا توجــه بــه مطالــب ارائه شــده تعییــن و در کارنامــه 

داوطلــب درج شــده اســت در نظــر بگیــرد.
- اگــر نــوع گزینــش بومــي رشــته، اســتاني اســت، داوطلــب در ایــن رشــته فقــط در 
دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــي واقع در اســتان بومي خود،  بومــي خواهد بود.
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- اگــر نــوع گزینــش بومــي رشــته، ناحیــه  اي اســت، داوطلــب در ایــن رشــته در 
دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــي واقــع در اســتان بومــي خــود و اســتان های 

ــا اســتان بومــي خــود،  بومــي محســوب خواهــد شــد. هم ناحیــه ب
ــته در  ــن رش ــب در ای ــت، داوطل ــي  اس ــته، قطب ــي رش ــش بوم ــوع گزین ــر ن - اگ
دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــي واقــع در اســتان بومــي خــود و اســتان های 

ــا اســتان بومــي خــود،  بومــي محســوب خواهــد شــد. هم قطــب ب
- اگــر نــوع گزینــش رشــته کشــوري اســت، گزینش بومــي اعمــال نخواهــد 
ــا  ــهمیه  ه ــن س ــت بی ــیم بندی ظرفی ــه تقس ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای ــد. )البت ش
)ســهمیه بندي( اعمــال خواهــد شــد یعنــي بعــد از کســر 2۵ درصــد و ۵ درصــد از 
ظرفیــت بــرای ایثارگــران،  باقیمانــده ظرفیــت بــه نســبت تعــداد داوطلبــان هــر یك 
از مناطــق ســه گانه )منطقــه یــك، منطقــه دو، منطقــه ســه کل کشــور( و خانــواده 
شــهدا بــه ترتیــب بــه داوطلبــان داراي ســهمیه منطقــه یــك، منطقــه دو، منطقــه 

ــواده شــهدا اختصــاص خواهــد یافــت( ســه و خان
ــه اي(  ــا ناحی ــي ی ــي )اســتاني، قطب ــك رشــته محــل، بوم ــر گزینــش ی توجــه: اگ
باشــد ایــن نکتــه بــه ایــن مفهــوم نیســت کــه فقــط داوطلبــان بومــي اجــازه انتخاب 
آن هــا را دارنــد؛ بلکــه شــانس قبولــي داوطلبــان بومــي در ایــن رشــته محل بیشــتر 
از ســایر داوطلبــان غیربومــی اســت، الزم بــه ذکــر اســت محاســبه شــانس قبولــی 

ــته محل اســت. ــر کدرش ــه ه ــه ب ــت اختصاص یافت ــر از ظرفی متأث
بــراي روشــن تر شــدن موضــوع،  مثال هايــی از چگونگــي تأثیــر گزينــش 
بومــي در افزايــش يــا کاهــش شــانس قبولــي داوطلبــان ارائــه مي  شــود:
ــی،  ــي و فن ــوم ریاض ــی عل ــروه آزمایش ــي در گ ــد داوطلب ــرض کنی ــال 1: ف مث
بومــي اســتان یــزد و متقاضــي پذیــرش در رشــته مهندســي معمــاري اســت. نــوع 
گزینــش رشــته مهندســي معمــاري ناحیــه اي اســت. بــا توجــه بــه اینکــه اســتان 
ــور،  ــي کش ــته بندي نواح ــدول دس ــق ج ــزد طب ــت و ی ــزد اس ــب، ی ــي داوطل بوم
هم ناحیــه بــا اســتان های اصفهــان و چهارمحــال و بختیــاري اســت؛ ایــن داوطلــب 
ــزد( و  ــي خــود )ی ــي دانشــگاه های اســتان بوم در رشــته مهندســي معمــاري، بوم
ــي  ــود؛ ول ــد ب ــاري خواه ــال بختی ــان و چهارمح ــتان های اصفه ــگاه های اس دانش
بــراي مهندســي معمــاري دانشــگاه مازنــدران بــا توجــه بــه اینکــه اســتان مازنــدران 

ــی محســوب خواهــد شــد. ــزد نیســت، غیربوم ــا اســتان ی ــه ب هم ناحی
مثــال 2: فــرض کنیــد داوطلبــي در گــروه آزمایشــی هنــر، بومــي اســتان اصفهــان 
ــوع  ــه ن ــت. ازآنجاک ــه اس ــتی در دوره روزان ــته صنایع دس ــي رش ــت و متقاض اس
ــن رشــته  ــراي ای ــي ب ــش بوم ــذا گزین ــور کشــوري اســت، ل ــش رشــته مذک گزین
اعمــال نخواهــد شــد )البتــه ســهمیه بندي اعمــال مي شــود(؛ پــس انتخــاب رشــته 
ــب  ــدران موج ــگاه مازن ــه دانش ــبت ب ــان نس ــر اصفه ــگاه هن ــتی دانش صنایع دس
افزایــش شــانس قبولــي داوطلــب نخواهــد بــود و در ایــن قبیــل رشــته ها وضعیــت 
علمــي هــر یــك از داوطلبــان و نســبت شــرکت کنندگان هــر یــك از ســهمیه هاي 

مناطــق یــك، دو و ســه تعییــن  کننــده خواهــد بــود.

میزان پذیرش بومي رشته ها در دوره روزانه 
ــي   ــیم م ــي تقس ــی و کم متقاض ــته پُرمتقاض ــه دودس ــه ب ــته ها در دوره روزان رش
شــوند. پــس از کســر 2۵ درصــد و ۵ درصــد ســهمیه ایثارگــران، باقیمانــده ظرفیــت 

ــد: ــان اختصــاص مي یاب ــایر داوطلب ــه س ــل ب به صــورت ذی
ــه  ــه ب ــا توج ــه، ب ــي دوره روزان ــاي پُرمتقاض ــته  ه ــي در رش ــرش بوم ــزان پذی می

ــل  ــن قبی ــت. در ای ــده اس ــت، تعدیل ش ــر اس ــا کمت ــي در آن ه ــگاه بوم ــه ن اینک
ــران، حــدود 6۰  ــد از کســر ســهمیه 2۵ درصــد و ۵ درصــد ایثارگ ــا، بع رشــته  ه
ــده هــر رشــته محــل به صــورت گزینــش بومــي و حــدود  درصــد ظرفیــت باقیمان
ــن رشــته ها در جــدول  ــش آزاد انجــام می شــود. ای 4۰ درصــد آن به صــورت گزین

مشخص شــده اند: زیــر 

2- در ســایر رشــته هاي دوره روزانــه آزمــون سراســري، بعــد از کســر ســهمیه 2۵ 
درصــد و ۵ درصــد ایثارگــران، از مابقــي ظرفیــت میــزان پذیــرش بومــي حــدود 8۰ 
درصــد اســت و گزینــش حــدود 2۰ درصــد دیگــر ظرفیــت، به صــورت آزاد انجــام 

مي شــود.

2( دوره  هاي نوبت دوم )شبانه( و نیمه حضوری
ــبانه( و  ــت دوم )ش ــاي نوب ــاي دوره ه ــته محل ه ــي رش ــي تمام ــش بوم ــوع گزین ن
ــر  ــد از کس ــت. بع ــتاني اس ــي اس ــوع بوم ــود( از ن ــورت وج ــوري)در ص نیمه حض
ســهمیه 2۵ درصــد و ۵ درصــد ایثارگــران، از باقیمانــده ظرفیــت حــدود 8۰ درصــد 
ظرفیــت رشــته هاي نوبــت دوم یــا نیمه حضــوري بــه داوطلبــان بومــي هــر اســتان 
تعلــق خواهــد گرفــت و حــدود 2۰ درصــد بــه داوطلبــان آزاد اختصــاص مي یابــد.

3( دوره های پیام نور و غیرانتفاعی
تمامــي رشــته محل هاي دانشــگاه پیام نــور و مؤسســات غیرانتفاعــی به صــورت 
ــد از کســر ســهمیه 2۵  ــه بع ــا ک ــن معن ــه اي گزینــش مي شــوند؛ بدی ــي  ناحی بوم
ــت  ــت حــدود 8۰ درصــد ظرفی ــده ظرفی ــران، از باقیمان درصــد و ۵ درصــد ایثارگ
ــه  ــه ب ــوط و بقی ــي مرب ــي نواح ــان بوم ــه داوطلب ــا ب ــن دوره ه ــته محل هاي ای رش

ــاص دارد. ــان آزاد اختص داوطلب
الزم بــه ذکــر اســت، نــوع گزینــش رشــته های دانشــگاه  پیام نــور از آزمــون 
ــازی  ــه اســت و دیگــر نی ــر یافت ــه ای تغیی ــی ناحی ــه بوم سراســری ســال 1396، ب
ــور  ــده تحــت پوشــش هــر واحــد دانشــگاه پیام ن ــه بررســی جــدول مراکــز پذیرن ب

نیســت.

ــرداز و  ــهریه پ ــردان ، دوره ش ــس  خودگ ــازي، پردی 4( دوره مج
ــالمی ــگاه آزاد اس دانش

پــرداز  شــهریه  خودگــردان،  پردیــس   مجــازي،  رشــته محل هاي  تمامــي 
)رشــته های تحــت پوشــش وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی( و چهــار 
رشــته پزشــکی، دندانپزشــکی، داروســازی، دامپزشــکی دانشــگاه آزاد اســالمی کــه 
ــه  ــرش آن هــا توســط ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور انجــام مــی شــود، ب پذی
صــورت کشــوري گزینــش مي شــوند و گزینــش بومــي در آن هــا اعمــال نمي شــود 
)ســهمیه بندی اعمــال می شــود(؛ لــذا پــس از کســر 2۵ درصــد و ۵ درصــد ســهمیه 
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ــان هــر یــك از مناطــق  ــه نســبت تعــداد داوطلب ــده ظرفیــت ب ایثارگــران، باقیمان
ســه گانه )منطقــه یــك، دو و ســه( کل کشــور و خانــواده شــهدا در هــر رشــته محل 

ــد. ــاص مي یاب اختص

5( دانشگاه فرهنگیان )ویژه داوطلبان آزاد(
بــر اســاس مصوبــات دوازدهمیــن و نوزدهمیــن جلســه شــوراي ســنجش و پذیــرش 
دانشــجو مــورخ 1397/4/17 و 1398/۵/۵ ، تمامــي داوطلبــان بومــي هــر اســتان 
مجــاز بــه انتخــاب کدرشــته  محل هــاي مربــوط بــه اســتان خــود مي باشــند امــا در 
کدرشــته  محل هایــي کــه اولویــت بــراي شــهر یــا بخــش خاصــي در نظــر گرفتــه 
شــده اســت )ایــن موضــوع در مقابــل کدرشــته  محــل نوشــته شــده اســت( ابتــدا 
داوطلبــان بومــي آن شــهر ها یــا بخش هایــي کــه داراي اولویــت هســتند )حداقــل 
2 شــهر )یــا بخــش( از 4  شــهر )یــا بخــش( »محــل اخــذ مــدرک تحصیلــي ســال 
آخــر«، »محــل اخــذ مــدرک تحصیلــي ســال ماقبــل آخــر«، »محــل اخــذ مــدرک 
ــا بخــش( رشــته  ــا شــهر )ی ــد« ب ــل آخــر« و »محــل تول ــي دو ســال ماقب تحصیل
تعییــن شــده، تطابــق داشــته باشــد( پذیــرش مي شــوند و در صورتــي کــه ظرفیــت 
ــه  ــا بخــش براســاس دامن ــهر ی ــي ش ــرایط بوم ــد ش ــب واج ــد )داوطل ــي بمان خال
پذیــرش وجــود نداشــته باشــد(، از داوطلبــان بومــي همــان اســتان کــه کدرشــته 
ــد، پذیــرش انجــام مي شــود. شــایان ذکــر اســت  ــور را انتخــاب نموده ان محــل مزب
از پذیرفتــه شــدگان تعهــد الزم بــراي خدمــت در شــهر یــا بخــش منــدرج در محــل 
ــت«  ــل خدم ــي / مح ــان بوم ــوص داوطلب ــل/ مخص ــتون»محل تحصی ــت س خدم

اخــذ خواهــد شــد.

نكات مهم
ــي  ــت آموزش ــراري عدال ــون برق ــده قان ــد )3( ماده واح ــالح بن ــون اص ــق قان طب
ــوب  ــي مص ــي و تخصص ــالت تکمیل ــجو در دوره  هــاي تحصی ــرش دانش در پذی
مــورخ 1392/7/1۰ مجلــس محتــرم شــوراي اســالمي، در رشــته  هــاي پزشــکي،  
ــروم  ــق مح ــان مناط ــه داوطلب ــت ب ــد ظرفی ــازي، 3۰ درص ــکي و داروس دندانپزش
)داراي تعهــد خدمــت ســه برابــر طــول تحصیــل( اختصــاص داده شــده اســت کــه 
پذیــرش ایــن رشــته ها و همچنیــن ســایر رشــته هاي وزارت بهداشــت داراي تعهــد 

ــل اســت: ــع شــرایط ذی خدمــت تاب
ــت،  ــي« اس ــتان خاص ــي اس ــان بوم ــوص داوطلب ــه »مخص ــته محل هایي ک در رش
تمامــي داوطلبانــي کــه اســتان بومــي آن هــا مطابــق بــا اســتان رشــته باشــد، اجــازه 

انتخــاب آن کدرشــته  محــل را دارنــد. 
در رشــته  محل هایــي کــه »مخصــوص داوطلبــان بومــي شــهر )یــا بخــش( خاصــي« 
اســت، تمامــي داوطلبانــي کــه حداقــل 2 شــهر )یــا بخــش( از 4  شــهر )یــا بخــش( 
»محــل اخــذ مــدرک تحصیلــي ســال آخــر«، »محــل اخــذ مــدرک تحصیلــي ســال 
ماقبــل آخــر«، »محــل اخــذ مــدرک تحصیلــي دو ســال ماقبــل آخــر« و »محــل 
ــق داشــته باشــد، اجــازه  ــا بخــش( رشــته تعییــن شــده، تطاب ــا شــهر )ی ــد« ب تول
ــه  ــان مجــاز ب ــد. بدیهــي اســت ســایر داوطلب انتخــاب آن کدرشــته  محــل را دارن
انتخــاب ایــن کدرشــته  محل هــا نیســتند. بایــد توجــه داشــت کــه ممکــن اســت 

تعــدادي از داوطلبــان، بومــي بیــش از یــك شــهر )یــا بخــش(  باشــند.
ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــان اس ــوص داوطلب ــه »مخص ــته محل  هایي ک در رش
بــا اولویــت پذیــرش داوطلبــان بومــي مناطــق تحــت پوشــش دانشــگاه هاي 

ــوم پزشــکي ایرانشــهر« هســتند،  ــا دانشــکده عل ــدان ی ــل، زاه ــوم پزشــکي زاب عل
ــن  ــاب ای ــه انتخ ــاز ب ــتان مج ــتان و بلوچس ــتان سیس ــي اس ــان بوم ــه داوطلب هم
ــل  ــه حداق ــي اســت ک ــا داوطلبان ــرش ب ــت پذی ــا اولوی رشــته محل ها مي باشــند ام
ــي  ــدرک تحصیل ــذ م ــل اخ ــش( »مح ــا بخ ــهر )ی ــش( از 4  ش ــا بخ ــهر )ی 2 ش
ســال آخــر«، »محــل اخــذ مــدرک تحصیلــي ســال ماقبــل آخــر«، »محــل اخــذ 
ــا شــهر )یــا بخــش(  مــدرک تحصیلــي دو ســال ماقبــل آخــر« و »محــل تولــد« ب
ــي  ــق داشــته باشــد و در صورت ــن شــده تطاب ــه رشــته تحــت پوشــش تعیی منطق
کــه ظرفیــت خالــي بمانــد، از داوطلبــان بومــي اســتان سیســتان و بلوچســتان کــه 
کدرشــته محل هاي فــوق را انتخــاب کرده انــد، نیــز پذیــرش انجــام مي شــود. 
ــه آن  ــي در دوره روزان ــته  اصل ــاب رش ــان حدنص ــته ها، هم ــن رش ــاب ای حدنص
دانشــگاه مي باشــد. ایــن حدنصــاب بــراي داوطلــب آزاد 8۰ درصــد گزینــش آزاد و 
بــراي داوطلــب رزمنــده و ایثارگــر مطابــق قوانیــن رزمنــدگان و ایثارگــران اســت.

شــایان ذکــر اســت از تمامــي پذیرفتــه شــدگان ایــن کدرشــته  محل هــا تعهــد الزم 
بــراي خدمــت در شــهر یــا بخــش محــل خدمــت منــدرج در ســتون » نــام مناطــق 
محــروم محــل خدمــت پــس از فــارغ التحصیلــي« در جــداول مربوطــه )منــدرج در 

دفترچــه راهنمــاي انتخــاب رشــته( اخــذ خواهــد شــد.
ــن  ــه ای ــند؛ ب ــته باش ــه داش ــز توج ــود نی ــي خ ــت علم ــه وضعی ــد ب ــان بای داوطلب
ــي  ــاي قبول ــه معن ــوند، ب ــوب ش ــي محس ــته  اي بوم ــراي کدرش ــر ب ــه اگ ــا ک معن
ــا یکــي  ــاًل اگــر داوطلبــي بومــي اســتان تهــران ی ــود؛ مث ــان نخواهــد ب قطعــي آن
ــاالي 2۰۰۰۰ در  ــوري ب ــه کش ــد و رتب ــك باش ــه ی ــع در ناحی ــتان های واق از اس
زیرگــروه یــك گــروه آزمایشــی علــوم ریاضــي و فنــی کســب نمــوده باشــد، بومــي 
رشــته مهندســي عمــران در دوره روزانــه دانشــگاه های شــهر تهــران خواهــد بــود؛ 
ولــي ازآنجاکــه رقابــت در رشــته مذکــور زیــاد اســت،  شــانس قبولــي داوطلــب در 

ــود. رشــته مذکــور در ســطح تهــران بســیار پاییــن خواهــد ب
اگــر داوطلبــي بومــي کدرشــته  اي نباشــد بــه معنــاي عــدم امــکان قبولــي بــراي 
وی نیســت؛ بلکــه بــه ایــن معنــا اســت کــه بــا داوطلبــان غیربومــي و در ظرفیــت 

مربــوط بــه آن هــا بــه رقابــت مــي  پــردازد.   
ــان نمــي   ــي آن ــان موجــب افزایــش شــانس قبول تقــدم در انتخــاب رشــته داوطلب
ــا وضعیــت علمــي پاییــن  تــر، کدرشــته  اي  شــود؛ به عبارت دیگــر اگــر داوطلبــي ب
را در انتخاب هــای اولیــه،  درج نمایــد و داوطلبــي دیگــر بــا وضعیــت علمــي باالتــر 
ــب  ــي داوطل ــانس قبول ــد،  ش ــر درج نمای ــای آخ ــته را در انتخاب ه ــان کدرش هم
اول افزایــش نخواهــد یافــت؛ بلکــه کلیــه داوطلبــان، چــه در انتخــاب اول و چــه در 
انتخــاب آخــر، بــر اســاس وضعیــت علمــي،  ســهمیه، اســتان بومــي و مــوارد دیگــر 
کــه در دفترچــه راهنمــاي شــماره 2 آزمــون سراســري درج شــده اســت،  گزینــش 

خواهنــد شــد.
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کلیات
گزینش متقاضیان براي ورود به دانشگاه، به دو روش با آزمون و بدون آزمون )پذیرش 
از  اعم  تا 1۵۰ رشته محل،  فرم و حداکثر  اساس سوابق تحصیلي( در یك  بر  صرفاً 
رشته هاي با آزمون و رشته هاي صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي انجام مي شود. بعبارتي 
روش  دو  این  کامل  توضیحات  بود.  نخواهد  جداگانه  دو  این  رشته  انتخاب  فرایند 
گزینش در دفترچه  راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته به تفکیك ارائه شده است؛ با این 
حال براي اطالع متقاضیان عزیز، در اینجا خالصه اي از دو روش گزینش با آزمون و 

بدون آزمون، و نکته هاي مهم دربارة انتخاب رشته ارائه مي شود.

1- روش گزينش با آزمون
روش گزینش با آزمون به چند صورت انجام مي شود: 

1-1- روش متمرکز: در این روش نمره هاي آزمون سراسري به عالوة نمره هاي 
سوابق تحصیلي براي متقاضیان مشمول اعمال سوابق تحصیلي با تاثیر مثبت، مالک 
نیستند  تحصیلي  سوابق  اعمال  مشمول  که  متقاضیاني  از  دسته  آن  است.  گزینش 

منحصراً با نمره آزمون گزینش خواهند شد.
خاص:  شرايط  داراي  های  مؤسسه  و  ها  دانشگاه  در  متمرکز  روش   -2-1
در  نتایج شرکت  سراسري،  آزمون  در  آمده  به دست  امتیاز  بر  عالوه  روش  این  در 
مصاحبه، معاینه و بررسي صالحیت عمومي نیز در گزینش نهایي اعمال مي گردد؛ 
مانند رشته هاي مربوط به پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شاهد، غیرانتفاعي 
رفاه، دانشگاه علوم قضایي، دانشگاه صدا و سیما، دانشگاه شهید مطهری و دانشگاه 
اسامي  داوطلبان،  اصلي  رشته  انتخاب  از  پس  که  ا..."  "عج  ا...  بقیه  پزشکی  علوم 
معرفي شدگان چندبرابر ظرفیت استخراج و نتایج شرکت در مصاحبه، معاینه و بررسي 

صالحیت عمومي آنان در گزینش نهایي اعمال مي گردد. 
و   انساني  و  تجربي  ریاضي،  آزمایشي  هاي  گروه  در  ورزشي  علوم  رشته  يادآوری: 
رشته هاي تحصیلي گروه آزمایشی هنر شامل )نقاشي، ارتباط تصویري، آموزش هنر، 
کارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه و طراحي لباس، طراحي صنعتي، ادبیات 
نمایشي، مجسمه سازي، موسیقي ایراني و جهاني، کتابت و نگارگري، آهنگ سازي، 
بازیگري، طراحي صحنه، نمایش عروسکي و عکاسي( در آزمون سراسري سال 14۰۰ 
بصورت متمرکز و با شرایط خاص صورت مي پذیرد. متقاضیاني که تمایل به پذیرش 
صرفاً با سوابق تحصیلي رشته های فوق دارند نیازي به شرکت در آزمون عملي این 

رشته ندارند.

2- روش گزينش بدون آزمون )پذيرش صرفًا  بر اساس سوابق تحصیلي(
2-1- مالک پذیرش در رشته هاي صرفا بر اساس سوابق تحصیلي براي متقاضیان 
یا  و  اي  و حرفه  فني  متقاضیان شاخه  و  دیپلم  نهایي   با معدل کتبي  نظري  شاخه 
کاردانش با معدل کل دیپلم آنان  انجام مي شود که متقاضي مي تواند بدون توجه 
اقدام  انتخاب رشته  از تمامي گروه هاي آزمایشي نسبت به  به نوع مدرک دیپلم و 
کند. براي مثال چنانچه پذیرش رشته مهندسي برق دوره روزانه دانشگاه » الف« با 
آزمون بود فقط داوطلبان گروه آزمایشي ریاضي که مجاز به انتخاب رشته دوره روزانه 
هستند اجاره انتخاب آن را دارند اما اگر مهندسي برق دوره روزانه دانشگاه »ب« صرفاً 
براساس سوابق تحصیلي بود متقاضیان تمامي گروه هاي آزمایشي مجاز به انتخاب آن 

خواهند بود و محدودیت گروه و یا مجاز به انتخاب رشته بودن ندارد.
آزمون حاضر  در جلسه  اما  نموده  نام  ثبت  آزمون سراسري  در  متقاضي  اگر   -2-2
نشده است در صورت تمایل به انتخاب رشته محل هاي پذیرش صرفاً بر اساس سوابق 
تحصیلي، نیازي به ثبت نام مجدد ندارد و مي تواند منحصراً نسبت به انتخاب رشته 
بر اساس سوابق تحصیلي مندرج در دفترچه انتخاي رشته  محل هاي پذیرش صرفاً 

اقدام کند.
 2-3- هر متقاضي که در آزمون سراسري شرکت نموده در فرم انتخاب رشته خود که 
شامل 1۵۰ کدرشته محل است، بر اساس عالقه مندي مي تواند کد رشته محل هاي 
با آزمون )در صورتي که مجاز به انتخاب رشته هاي با آزمون باشد( و یا صرفاً بر اساس 
سوابق تحصیلي )از رشته محل های همه گروه های آزمایشی( را در یك فرم انتخاب 

نماید. فرایند انتخاب رشته این دو جداگانه نخواهد بود.
يادآوري مهم: در انتخاب رشته هاي صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي برخالف کدرشته 
هاي با آزمون محدودیتي از نظر دوره مجاز و یا گروه وجود ندارد و همه متقاضیان 
بدون توجه به نوع مدرک دیپلم و یا پیش دانشگاهي و از تمامي گروه هاي آزمایشي 

مجاز به انتخاب تمامي کدرشته هاي صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي هستند.
الزم به توضیح است دفترچه راهنماي )شماره2( ثبت نام و انتخاب رشته  که شامل 

رشته هاي تحصیلي با آزمون و همچنین پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي
 مي باشد از تاریخ 14۰۰/۵/14 در پایگاه اطالع رساني این قرار گرفته است. 

نكته هاي مهم براي انتخاب رشته
دفترچة راهنماي انتخاب رشته را به طور کامل مطالعه کنید. 

مهمرتین ضوابط و نکات مورد توجه در انتخاب 
رشته آزمون رسارسی 1400
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آگاهي از قوانین و مقررات دفترچه ضروري است. 
تاریخ  در  دانشجو  پذیرش  و  شورای سنجش  دومین جلسه  و  بیست  1-1-براساس 
و  دندانپزشکی  داروسازی،  پزشکی،  پرمتقاضی  رشته   4 در  پذیرش   1398/۰9/3۰
دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی به صورت متمرکز و همزمان با پذیرش دوره های 
روزانه، پردیس خودگردان و شهریه پرداز دانشگاه های دولتی با انتخاب رشته متمرکز 

در دفترچه انتخاب رشته )شماره 2( انجام می شود.
رشته هاي دانشگاهي را بر اساس عالقه و توانمندي خود انتخاب کنید.

چهار عامل تعیین کننده در پذيرش داوطلبان شامل: 1( نمره کل اکتسابي در 
هر یك از زیرگروه ها، 2( سوابق تحصیلي )معدل کتبی دیپلم رشته های پذیرش با 
سوابق تحصیلی( 3( استان بومي و 4( سهمیه متقاضي، اثر تعیین کننده اي دارند، که 

باید مورد توجه قرار گیرند.
کارنامه نتایج اولیة آزمون، وضعیت علمي و رتبة شما را در بین شرکت کنندگان گروه 
آزمایشي و سهمیة )مربوط به شما را( نشان میدهد. از اطالعات آن و موارد مهمي مانند 
)رتبه کشوري- رتبه در سهمیه - رتبه در زیرگروه ها( شناخت کاملي به دست آورید. 

سهمیة مربوط به خود را، که در کارنامه درج شده است، شناسایي کنید. 
نوع گزینش رشته هاي دوره روزانه با توجه به ماهیت رشته و دانشگاه هاي پذیرنده از 
نوع بومي )استاني- ناحیه اي- قطبي- کشوري( است. بنابراین با توجه به نوع گزینش 

رشته و استان بومي، شانس قبولي بیشتر مي شود. 
انتخاب  در  بنابراین  است.  استاني  بومي  نوع  از  شبانه  دوره  رشته هاي  گزینش  نوع 

رشته هاي شبانه شانس قبولي در استان بومي بیشتر است.
نوع گزینش رشته هاي مؤسسه هاي غیرانتفاعي از نوع بومي ناحیه اي است. بنابراین 
در انتخاب این نوع رشته ها، شانس قبولي در استان هاي واقع در ناحیه مربوط بیشتر 

است.
نوع گزینش در رشته هاي دوره هاي مجازي و پردیس هاي خودگردان از نوع گزینش 

کشوري است. بنابراین گزینش بومي در اینگونه رشته ها صورت نمي گیرد.
نوع گزینش رشته هاي مربوط به دانشگاه پیام نور از نوع بومي ناحیه ای است. 

1۰-1-نوع گزینش رشته های مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی )پزشکی، داروسازی، 
دندانپزشکی و دامپزشکی( از نوع گزینش کشوری است.

توجه داشته باشید که براي انتخاب هر مجموعه از رشته هاي با آزمون ، باید مجاز به 
انتخاب آن رشته ها باشید. در کارنامه به شما اطالع داده مي شود که در انتخاب چه 

مجموعه رشته هایي مجاز هستید.   
در صورت عالقه به انتخاب رشته هاي خاص یا بورسیه، حتماً شرایط و ضوابط این 
رشته ها را )دفترچه شرایط و مقررات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در قالب 
فایل PDF بصورت جداگانه به عنوان پیوست دفترچه هاي انتخاب رشته در درگاه 
اطالع رساني این سازمان درج شده است( مطالعه کنید و در صورت داشتن شرایط 

الزم، این رشته ها را انتخاب نمائید.
اگر در بیشتر از یك گروه آزمایشي شرکت کرده اید و در همة آنها نیز مجاز به انتخاب 
رشته  شده اید، فقط یك فرم انتخاب رشته )اینترنتي( با 1۵۰ انتخاب در اختیار شما 

قرار مي گیرد. بنابراین در اولویت بندی کدهای انتخابی دقت کنید.
در انتخاب رشته به جز اطالعات دفترچه راهنماي انتخاب رشته )دفترچه شماره 2( 
حتماً اطالعیه هاي تکمیلي را که در درگاه اطالع رساني سازمان سنجش و هفته نامة 
پیك سنجش اعالم مي شود، پیگیري و مطالعه کنید. در بعضي از این اطالعیه ها 

فرصت هاي تازهاي براي شما پیش میآید. 

 در وارد کردن کد رشته محل هاي خود در فرم انتخاب رشته دقت کافي نمایید. عالوه 
بر کد عددي، حتماً عنوان رشته و دانشگاه مربوط به کد انتخابي را هم کنترل نمایید.
اگر در کافي نت انتخاب رشته مي کنید، حتماً با گرفتن پرینت، کد و عنوان رشته هاي 
انتخابي و دیگر اطالعات فرم انتخاب رشتة خود را کنترل نمائید. آمار سازمان سنجش 
نشان مي دهد، بیشترین اشتباهات انتخاب رشته، که معموالً بعد از اعالم نتایج نهایي 
و قبولي افراد مشخص مي گردد، مربوط به داوطلباني بوده است که انتخاب رشتة خود 
را به کافي نت ها یا به آشنایان خود واگذار نموده اند و خودشان در ثبت یا کنترل نهایي 
دخالتي نداشته اند )این مسئله مشکالت زیادي را براي داوطلبان و خانواده هاي آنها 

به همراه خواهد داشت(.
در اولویت بندي رشته ها، به مقطع رشته هاي انتخابي خود )دکتري، کارشناسي ارشد، 

کارشناسي و کارداني( توجه کنید. 
در انتخاب رشته ها، به دانشگاه و شهر محل تحصیل هر رشته توجه کنید. باید بدانید 
بعد از اعالم نتایج نهایي، تغییر رشته، دانشگاه و یا شهر محل تحصیل داراي فرآیند 

بسیار سخت و طوالني بوده و یا بعضاً امکان پذیر نیست. 
در انتخاب شهر محل تحصیل و دانشگاه مورد نظر، به امکانات خوابگاهي، فاصله از 
شهر محل سکونت، موقعیت جغرافیایي و شرایط آب و هوایي محل تحصیل توجه 

کنید )داوطلبان خانم به این موضوع بیشتر توجه نمایند(. 
در انتخاب رشته هاي تحصیلي دانشگاه هایي که در شهرستان یا استان محل اقامت شما 
نیست، حتماً از پیش، شرایط خانوادگي، هزینه هاي تحصیل و اقامتي، محدودیت هاي 

شخصي و خانوادگي را مدنظر قرار دهید.
انتخابي خود، توجه نمایید که هزینه تحصیلي تنها در  اولویت بندي رشته هاي  در 
رشته هاي دوره هاي روزانة دانشگاه هاي دولتي رایگان مي باشد و براي تحصیل در 

دورههاي دیگر تحصیلي باید هزینه بپردازید. 
ترجیح  روزانه  به رشته هاي غیر  بودن(  رایگان  )به دلیل  روزانه  رشته هاي  معموالً 
داده مي شوند. در صورتي که آگاهانه ترتیب دیگري را در نظر دارید، در اولویت  بندي 
رشته هاي غیر روزانه )شبانه - پیام نور- دانشگاه آزاد-غیرانتفاعي- مجازي- پردیس 

خودگردان( در بین رشته هاي روزانه دقت کافي نمایید.
 معموالً رشته هاي مقاطع باالتر، به رشته هاي مقاطع پایین تر ترجیح داده مي شوند. 
رشته هاي  اولویت بندي  در  دارید،  نظر  در  را  دیگري  ترتیب  آگاهانه  که  صورتي  در 

مقطع کارداني در بین رشته هاي مهندسي و کارشناسي دقت کافي نمایید.
براساس ضوابط دانشگاه پیام نور، تغییر رشته و انتقال پذیرفته شدگان دانشگاه پیام 

نور به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ممنوع است. 
براساس ضوابط تغییر رشته و انتقال پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد به سایر دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالی ممنوع است.
براساس مقررات آموزش عالي، تغییر رشته یا انتقال از دوره هاي نوبت دوم )شبانه(، 
ممنوع  روزانه  دوره هاي  به  غیرانتفاعي  مؤسسات  و  نیمه حضوري  مجازي،  نور،  پیام 

است. 
تغییر رشته و انتقال از رشته هاي تحصیلي داراي شرایط خاص )بورسیه ها، رشته هاي 
تحصیلي مناطق محروم، رشته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان و رشته 
یا مؤسسات  آنها تعهدات خاصي دارند، به رشته ها  هاي مشابه( که پذیرفته شدگان 

دیگر امکان پذیر نیست. 
انتخاب یك رشته در اولویت اول یا آخرین اولویت، هیچ تأثیري در شانس قبولي شما 
در آن رشته ندارد. ترتیب رشته ها تنها نشان دهندة میزان عالقه مندي شما به آن 
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رشته هاست. حتي اگر در ده ها رشته امتیاز قبولي داشته باشید، تنها در اولین رشته 
اي که نمره پذیرش داشته باشید، معرفي مي شوید. 

تکرار نمودن یك رشته تحصیلي در بین رشته هاي انتخابي، نه تنها شانس قبولي 
شما را در آن رشته افزایش نمي دهد، بلکه فرصت انتخاب رشته هاي دیگري را از 

شما مي گیرد. 
بعد از پایان فرصت انتخاب رشته و مهلت تعیین شده براي ویرایش، امکان هیچگونه 

تغییر یا افزایشي در رشته هاي انتخابي نیست. 
اید  شده  اشتباه  مرتکب  رشته  انتخاب  در  هستید  مدعی  که  صورتي  در 
کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اینترنتی  پاسخگویی  سیستم  به  توانید  مي 
و  مراجعه   /https://request.sanjesh.org/noetrequest  آدرس به 

درخواست خود با ذکر دالیل ثبت نمایید تا پس از بررسي الزم بعمل آید. 
در انتخاب رشته هاي تحصیلي و وارد کردن کدهاي انتخابي رشته ها، حتماً به ستون 

توضیحات و گرایش رشته مورد نظر توجه و دقت کافي صورت گیرد. 
در انتخاب رشته هاي تحصیلي حتماً به محل تشکیل کالس ها که در تیتر عنوان دانشگاه 
پذیرش درج مي گردد توجه نمایید )دانشگاه هایي مانند دانشگاه هاي تهران، صنعتي 
امیرکبیر، خوارزمي و الزهرا در شهرستان هاي دیگر پردیس هاي اقماري دارند و در صورت 

قبولي در پردیس ها، کالس ها در آن شهرستان ها تشکیل مي شود(. 
مطهری،  شهید  دانشگاه  شاهد،  دانشگاه  )مانند  ها  مؤسسه  و  ها  دانشگاه  از  برخي 
دانشگاه علوم قضایي ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا ... "عج ا..." و بعضي دانشگاه هاي 
دانشگاه ها،  این  انتخاب  به  عالقه  صورت  در  مي باشند.  خاص  شرایط  داراي  دیگر( 

شرایط و مقررات خاص آنها را مطالعه نمایید. 
آزمایشي  هاي  گروه  در  ورزشي  علوم  رشته  در  دانشجو  پذیرش  اینکه  به  توجه  با 
انساني و  رشته هاي تحصیلي گروه آزمایشی هنر شامل )نقاشي،  ریاضي، تجربي و 
ارتباط تصویري، کارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه و طراحي لباس، طراحي 
صنعتي، ادبیات نمایشي، مجسمه سازي، موسیقي ایراني و جهاني، کتابت و نگارگري، 
آهنگسازي، بازیگري ، طراحي صحنه، نمایش عروسکي و عکاسي( در آزمون سراسري 
سال 14۰۰ بصورت متمرکز و با شرایط خاص صورت مي پذیرد، داوطلباني که قباًل براي 
شرکت در آزمون عملي این رشته ها در بازه زماني )14۰۰/4/6 لغایت 14۰۰/4/12( 
اعالم عالقه مندي کرده و در آزمون عملي آنها شرکت نموده اند، در صورت تمایل 
در هر  را  این رشته ها  انتخاب رشته،  فرم  در  انتخاب خود  بین 1۵۰  در  است  الزم 
اولویتي که عالقه دارند، قرار دهند. متقاضیاني که تمایل به پذیرش صرفاً با سوابق 
تحصیلي رشته های فوق دارند نیازي به شرکت در آزمون عملي این رشته ها ندارند.

يادآوری 1: آزمون عملي براي داوطلباني که هزینه برگزاري آزمون عملي در رشته هاي 
فوق )بند 34( را پرداخت نموده اند به شرح جدول برگزار شده و یا خواهد شد. 

داوطلباني که در آزمون عملي این رشته ها شرکت نموده یا مي نمایند الزم است کد 
رشته  محل هاي مربوط به رشته هاي فوق را در بین 1۵۰ انتخاب خود در فرم انتخاب 
رشته در هر اولویتي که تمایل دارند درج نمایند. الزم به توضیح است نتایج پذیرفته 
شدگان این رشته ها همزمان با اعالم نتایج نهایی آزمون سراسری و به همراه سایر 

رشته های متمرکز در موعد مقرر اعالم خواهد شد.
قبل از انتخاب رشته هاي تحصیلي پردیس های دانشگاه فرهنگیان و مناطق محروم، 
حتماً شرایط و نحوه پذیرش این رشته ها )مندرج در دفترچه( را مطالعه کنید. تغییر 
رشته و یا انتقال از رشته هاي دانشگاه فرهنگیان و مناطق محروم دانشگاه ها، به رشته 

ها و دوره هاي دیگر ممنوع مي باشد.
انتخاب رشتة آزمون سراسري، مراحل اجرایي مختلفي مانند اعالم نتایج، اعالم اسامي 
چند برابر ظرفیت )براي رشته هاي داراي شرایط خاص(، زمان برگزاري آزمون هاي 
عملي یا مصاحبه در اطالعیه هاي سازمان سنجش )در سایت سازمان و نشریه پیك 
این اطالعیه ها  قانوني، مسئولیت پیگیري  از نظر  به اطالع شما مي رسد.  سنجش( 
به عهده شماست. عدم اطالع از انتشار این اطالعیه ها و مفاد آنها حقي را براي شما 

ایجاد نمي کند. 
نهایي  نتایج  اعالم  فرآیند  پایان  تا  را  خود  پرونده  شماره  و  داوطلبي  شماره  حتماً 

نگهداري کنید. 
اطالعاتي از قبیل شماره داوطلبي، شماره پرونده و رسید 1۵ رقمي انتخاب رشته، 
اطالعات کاماًل شخصي بوده و مي بایست در حفظ و نگهداري آنها دقت نمود؛ چرا 
که مسؤلیت هرگونه تغییر در وضعیت رشته محل هاي انتخابي در مراحل بعدي و یا 

ویرایش در فرم انتخاب رشته مستقیماً به عهده خود داوطلب خواهد بود.
رشته  انتخاب  راهنماي  دفترچة  است  الزم  جزئیات،  از  آگاهي  براي   :2 يادآوري 
هاي تحصیلي )شماره2( و بخش پیوست ها که حاوی شرایط و ضوابط دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی می باشد. را مطالعه نمایید. در پایان توصیه مي شود به هیچ 
نیندازید و  تعویق  به  انتخاب رشته  تا لحظه هاي آخر مهلت  را  انتخاب رشته  وجه 
در فرصت تعیین شده با آرامش و تأمل و به دور از احساسات زودگذر با استفاده از 
اطالعات دقیق و با کمك افراد با تجربه و کساني که نسبت به شما احساس مسئولیت 
مي کنند، انتخاب رشتة خود را تکمیل نمایید. فراموش نکنید کسي که قرار است در 
دانشگاه تحصیل نماید و در آینده با تحصیالت خود زندگي کند شما هستید.                                                

توجه : با توجه به شرایط خاص حاکم بر جامعه ناشی از بیماری کرونا، داوطلبان الزم 
است در زمان انتخاب رشته ترجیحاً شهر و استان بومی خود را انتخاب نمایند و در 
فرم انتخاب رشته درج نمایند. چرا که اکثر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای 

قبولی های سال جاری از ارائه خوابگاه معذور خواهند بود.
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1-در اولویت بندی رشته های انتخابی دقت کنید.
یکی از بیشترین درخواست های داوطلبان از سازمان سنجش، جابجایی ترتیب رشته های 
انتخابی )اولویت ها( است. تقریباً برای هیچ کدام از این نوع درخواست ها در سازمان 
سنجش کاری نمی شود انجام داد، چرا که انتخاب رشته در رقابتی مانند کنکور، کاری 
جمعی است و در سرنوشت دیگران اثر دارد. این دسته از داوطلبان، بعد از مهلت انتخاب 
رشته و حتی خیلی از آنها بعد از اعالم نتیجه، تازه متوجه می شوند به بعضی از رشته های 
انتخابی یا رشته قبولی خود عالقه ای ندارند، بعضی از رشته ها را نمی شناسند و ای کاش 
فالن رشته را قبل از این رشته انتخاب می کردند و یا ای کاش این چند رشته را آخر سر 
انتخاب می کردند. این داوطلبان اول تصمیم گرفته اند و حاال دربارة تصمیم شان فکر 
میکنند. به هر حال این روش در همة تصمیم گیری ها از جمله در انتخاب رشته باعث 

دردسر برای خود و دیگران میشود و گاه پشیمانی به بار می آورد.
همان طور که می دانید قرار دادن یک رشته محل در انتخاب اول یا آخر هیچ تأثیری 
در افزایش شانس قبولی شما ندارد. ترتیب رشته ها فقط عالقة شما را نشان می دهد. 
بنابر این، با این فرض که اگر همة رشته های انتخابی را قبول شوید، رشته های انتخابی 
خود را با دقت و به ترتیب عالقه و موقعیت و امکانات شخصی خود برای تحصیل در 

آنها، مرتب کنید. 
2-به ضوابط و شرایط رشته های تحصیلی توجه کنید.

از  اطالعی  بی  یا  توجهی  بی  دلیل  به  رشته،  انتخاب  در  داوطلبان  اشتباهات  از  بعضی 
مشخصات، ضوابط و مقررات رشته هاست. خیلی از رشته ها ویژگی هایی دارند و با 
وجود اینکه در دفترچة انتخاب رشته آورده شده، اما بعضی ها به آنها توجهی نمی کنند. 
بعضی دانشگاه ها خوابگاه ندارند، بعضی رشته ها در واحدی دانشگاهی، غیر از واحد 
یا  اصلی دایر است، بعضی رشته ها شرط سنی دارند، بعضی رشته ها معاینه، مصاحبه 
آزمون عملی دارند، بعضی رشته ها به طور خاص از داوطلبان بومی دانشجو می پذیرند، 
بعضی رشته ها رایگان نیستند و خیلی از مقررات و مشخصات دیگر که اگر به آنها توجه 

نشود مشکالتی جدی به بار می آورد.
در  شرکت  محرومیت  باعث  تحصیلی  های  دوره  بعضی  در  قبولی   -3

کنکور سال آینده می شود.
منظور از دوره های تحصیلی روزانه، شبانه، پیام نور یا غیر دولتی بودن دوره هاست. 
از  باید دقت کنید. یکی  آنها  انتخاب  در  دارند که  مقرراتی  ها  این دوره  از  هر کدام 
درخواست هایی که به سازمان سنجش می رسد، درخواست مجوز شرکت در آزمون 
سال آینده است. در این موارد بعضی از داوطلبان، از رشته ای که قبول شده اند ناراضی اند و 
قصد دارند از رشته خود انصراف بدهند و در آزمون سال آینده شرکت کنند. اما باید 
توجه کنید که اگر کسی در رشته های روزانه قبول شود چه انصراف بدهد یا ندهد، 

حق شرکت در آزمون سال آینده را ندارد. نکتة خیلی مهم اینکه حتی اگر در رشته های 
روزانة بدون آزمون )با سوابق تحصیلی( هم پذیرفته شوید، این محرومیت برقرار است. 

البته رشته های غیر روزانه چنین محرومیتی ندارند. 
پسرها توجه کنند که اگر در رشته ای قبول شوند و قصد انصراف و شرکت در آزمون 
سال بعد را داشته باشند، با انصراف قطعی از دانشگاه، معافیت تحصیلی آنها هم باطل می شود 

و باید به سربازی بروند.
نکتة دیگر اینکه به هیچ وجه از رشته های شبانه به روزانه، و از رشته های پیام نور به 
روزانه و شبانه امکان انتقال نیست. از رشته های غیر دولتی )غیر انتفاعی( هم به هیچ دوره ای 

امکان انتقال نیست.  
4-روی تغییر رشته یا انتقالی حساب نکنید 

حجم زیادی از درخواست ها از سازمان سنجش مربوط به کسانی است که با این حساب 
انتخاب رشته کرده اند که بعداً شهر یا رشتة خود را تغییر می دهند. کمترین ضرری که 
به این دسته از داوطلبان وارد می شود تلف شدن وقت و عقب افتادن از همساالن خود 
است. پشیمانی، سرخوردگی و بی انگیزگی هم از خسارت های روحی آنهاست. این دسته از 
داوطلبان برای تغییر رشته یا دانشگاه خود ابتدا به سازمان سنجش مراجعه می کنند و تازه متوجه می 
شوند که بعد از قبولی در کنکور، دانشجو حساب می شوند و حساب و کتاب آنها با دانشگاه 
است و نه با سازمان سنجش. تغییر رشته در دانشگاه در رشته های پر طرفدار تقریباً نشدنی 
است و در مورد رشته های دیگر دست کم یک سال و حتی بیشتر، رفت و آمد نیاز دارد. 
جابجایی دانشگاه به شهرهای بزرگ بخصوص تهران تقریباً غیرممکن است و برای شهرهای 
دیگر، یکسال رفت و آمد بین دو دانشگاه الزم دارد که معموالً هم به سرانجامی نمی رسد. 
متأسفانه بعضی به اصطالح مشاوران انتخاب رشته نمی دانند با این جملة قصار "که فعاًل 
انتخاب رشته کنید بعداً می توانید رشته یا دانشگاه خود را تغییر دهید"، باعث چه دردسرهایی 

برای تازه دانشجویان و خانواده های آنها می شوند.  
انتخابی فردی و  به خودی خود  انتخاب رشته  این است که  اساسی  به هر حال حرف 
محسوب  فعالیتی جمعی  دانشگاه،  به  ورود  برای  رقابتی جمعی  در  اما  است،  شخصی 
می شود. دقت نکردن در این انتخاب، عالوه بر اینکه مشکالتی شخصی برای فرد به 
می  هم  آنها  و ضایع شدن حقوق  دیگران  برای  مشکالتی  ایجاد  باعث  آورد،  می  بار 
شود. انتخاب های نابجا می تواند افراد زیادی را از رسیدن به عالقة خود محروم کند، 
انصراف از یک رشته و خالی ماندن یک صندلی در دانشگاه هدر دادن هزینه ای است 
که برای آن صرف شده و در نهایت مجموع اشتباهات خسارت هایی جبران ناپذیر و 
هدر دادن سرمایه های ملی است. دقت در انتخاب رشته عالوه بر اینکه باعث افزایش 
موفقیت فردی می شود، می تواند از خسارت ها و هدر رفت سرمایه های بزرگ ملی 

جلوگیری کند.       

شام این اشتباهات را در انتخاب رشته تکرار نکنید
مروری بر مهمترین اشتباهات داوطلبان در انتخاب رشتة سال گذشته

سال گذشته هزاران درخواست به سازمان سنجش رسیده که موضوع آنها اشتباه در انتخاب رشته بوده است. بعضی 
از داوطلبان در مرحلة انتخاب رشته، به نکاتی دقت نکردند و حاال درخواست رسیدگی و کمک از سازمان سنجش 
داشتند. گذشته از اینکه تقریبًا در بیشتر موارد درخواستی، امکان کمکی وجود ندارد، این دسته از داوطلبان با انجام این 
اشتباهات، فرصت هایی را از دست داده اند و چه بسا زحمت هایی را که برای شرکت در کنکور کشیده اند با اشتباه 
در انتخاب خود هدر داده اند. در این روزها که در حال و هوای انتخاب رشته هستیم، بعضی از مهمترین این اشتباهات 

را با هم مرور می کنیم با این امید که اطالع از این اشتباهات باعث شود شما آنها را تکرار نکنید
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تصمیم گیری برای انتخاب بهرتین رشته

همین که به سراغ خواندن چنین مطلبی آمده اید، نشان می دهد قصد دارید در انتخاب رشته با آگاهی بیشتری عمل کنید و 
داشتن چنین روحیه ای احتمال موفقیت شما را بیشتر می کند. این مطلب چند یادآوری مهم است که می تواند هشیاری شما را 

در انتخاب رشته بیشتر کند.
هر نوع انتخاب، یک تصمیم گیری است که اهمیت خودش را دارد. انتخاب رشته برای تحصیل در دانشگاه هم تصمیم گیری 
نسبتاً مهمی است که اثرات مثبت یا منفی در زندگی آیندة شما خواهد داشت. هرچه درست تر تصمیم بگیرید. نتایج منفی 

کم تر و نتایج مثبت آن بیشتر خواهد بود.

انتخاب رشته چه نتایجی دارد؟
• در هر رشته ای که قبول شوید اولین نتیجه اش این است که از همین مهر ماه تا چهار سال )کمتر یا بیشتر( با یک سری درس سروکله می زنید. هرچه به 	

این درس ها عالقه بیشتری داشته باشید احتمال موفقیت شما در آن رشته بیشتر خواهد بود.
• انتخاِب رشته هایی که به آنها عالقه دارید. مثل راه میانبری است که شما را زودتر به مقصدتان می رساند. نداشتن عالقه به رشته دانشگاهی باعث می شود 	

سردرگمی بیشتری داشته باشید، وقت بیشتری از شما تلف شود و چه بسا مجبور شوید تغییر رشته یا حتی انصراف دهید که دردسرهای خودش را دارد 
و گاهی نشدنی است.

• وقتی از رشته ای فارغ التحصیل می شوید. شما مجبورید در شغل های مربوط به آن رشته مشغول شوید. اگر به این شغل ها عالقه نداشته باشید تازه اول 	
دردسر است یا مجبور می شوید وارد فضای کاری که عالقه ندارید شوید یا قید مدرک دانشگاهی تان را می زنید و به شغلی بی ربط به مدرک تان 

مشغول می شوید. 
• شما برای درس خواندن در دانشگاه، چند سال از بهترین سال های عمرتان را می گذارید. باید حساب کنید به جای آن، چه چیزی به دست می آورید. 	
• به نظر شما انتخاب رشته چه نتیجه های دیگری می تواند داشته باشد؟	

چرا نوجوانان در تصمیمگیری به مشورتهای بیشتری نیاز دارند؟
• بخشی از مغز که ناحیة اصلی کنترل تصمیم گیری است تا بیست سالگی و کمی بیشتر، در حال رشد است.	
• از آنجا که رشد این بخش از مغز در نوجوانان و افراد خیلی جوان، کامل نشده است، افراد در این سنین هنوز توانایی کامل برای تصمیم گیری را به 	

دست نیاورده اند.
• خیلی از رفتارهای خطرناک نوجوانان و جوانان هم به این علت است که رشد مغزی آنها کامل نشده است و ممکن است بعضی از خطرها را پیش بینی 	

نکنند، رفتارهای دیگران را به طور کامل درک نکنند و به نتیجة تصمیم ها و رفتارهای خود توجه نداشته باشند.
• نوجوانان حرف ها و نظرات دوستان شان را بیشتر از همه قبول دارند و بدون اینکه بدانند، در تمام رفتارها از لباس پوشیدن تا نوع حرف زدن و حتی فکر 	

کردن، بیشتر از همه تحث تأثیر دوستان خود هستند.
•  در نوجوانی، گروه دوستان می توانند تأثیر منفی یا مثبت زیادی روی تصمیم گیری های ما داشته باشند. یکی از بهترین راه ها برای کم کردن اثر منفی 	

گروه دوستان، مشورت گرفتن از افرادی مطمئن، غیر از دوستان است.    
• کمک گرفتن از دیگران در تصمیم گیری ها، برای همه الزم است، اما به دالیل باال، مشورت برای نوجوانان و جوانان ضروری تر است.	
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برای تصمیم گیری خوب به سه چیز نیاز داریم: اطالعات، تعهد )مسئولیت( و زمان
اطالعات کافی

• تا می توانید دربارة رشته ها و دانشگاه ها اطالعات جمع آوری کنید.	
• منابع اطالعات خود را محدود نکنید و از منابع و افراد مختلف اطالعات بگیرید.	
• اطالعات بیشتر، باعث می شود انتخاب های متنوع تری داشته باشید.	
• بخشی از ضروری ترین اطالعات درباره خود شماست: 	
o  .توانایی ها و عالقه های واقعی خود را بشناسید
o .هدف های خود و راه های رسیدن به آنها را مشخص کنید

به عهده گرفتن مسئولیت
• بخواهید یا نخواهید، هر انتخاب و تصمیم گیری برای شما مسئولیتی به دنبال دارد.	
• فراموش نکنید دست آخر این شما هستید که باید در رشته و دانشگاهی که قبول می شوید با همة خوبی ها و مشکالت احتمالی آن تحصیل کنید.	
• انتخاب رشته فقط تصمیمی برای امروز نیست، آیندة شما نیز تحت تأثیر این انتخاب خواهد بود.	
• انتخاب شما کم و بیش در خانوادة شما هم اثر دارد، مسئولیت خود در برابر آنها را فراموش نکنید.   	

زمانی برای تأمل 
• بعد از اینکه رشته ها و دانشگاه هایی را انتخاب کردید، زمانی را صرف بررسی انتخاب های تان کنید. 	
• از انتخاب های خود انتقاد کنید و از خودتان ایراد بگیرید.	
• سعی کنید نتیجة تصمیم های خود را پیش بینی کنید.	

بهترین رشتة تحصیلی
• فراموش نکنید که پر طرفدار بودن یک رشته، به این معنی نیست که آن رشته برای شما هم مناسب است. 	
• اگر در رشته ای بتوانید نفر اول باشید، آن رشته نسبت به رشته هایی که در آنها دانشجوی متوسطی خواهید بود، اولویت دارد.	
• هیچ رشته ای در دانشگاه، به خودی خود رشته ای خوب یا بد نیست، بهترین رشتة تحصیلی، رشته ای است که بتوانید در آن با عالقه ترین و 	

بهترین دانشجو باشید.   
• توجه به بازار کار، درآمد و شهرت رشته ها الزم است اما تصمیم گیری فقط بر اساس این مالک ها لزوماً تصمیم گیری خوبی نخواهد بود. 	

تصمیم خوب، تصمیمی است که قبل از هر چیز به احساسات درونی، عالقه ها و استعدادهای تان توجه کنید.     
•   این طبیعی است که در حال حاضر فرصت های شغلی بیشتر، درآمد زیاد و اسم و رسم رشته برای شما بیشتر از هر چیزی اهمیت داشته باشد. 	

اما به خاطر داشته باشید که در آینده، توانایی ها و مهارت هایی که در رشته تان به دست می آورید و رضایت شغلی، مهم ترین عامل پیشرفت و 
آرامش درونی شما  خواهد بود.

مشاور خوب
به شما در یک تصمیم گیری  نظر گرفتن ویژگی های شما،  با در  مشاور خوب کسی است که 

خوب کمک کند، نه اینکه به جای شما تصمیم بگیرد.
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      نگاهی به رشته هاي علوم ریاضى و فنى

      وضعیت پذیرش در آزمون امسال (1400)

   نگاهى به وضعیت پذیرش با آزمون در گروه علوم ریاضى و فنى

در گروه علوم ریاضی و فنی  192 رشتة تحصیلی وجود دارد که در بیشتر دانشگاه ها دایر است. 	•
هر رشته یک فرصت است، لطفاً به همة فرصت هایی که در اختیار دارید به طور جدي تري فکر کنید.	•

در آزمون امسال 126740 نفر)36 درصد زن و 64 درصد مرد( در گروه ریاضی شرکت کرده اند.	•
امسال در مجموع ظرفیت پذیرش در این گروه با احتساب دانشگاه فرهنگیان و مناطق محروم 58785 نفر است.	•

سال گذشته)1399(، درصد قبولی در گروه علوم ریاضی و فنی  	•
نزدیک به 46 درصد بوده است.

درصد قبولی دختران در گروه علوم ریاضی و فنی کمی بیشتر از 	•
پسران بوده است. 

                  وضعیت پذیرش در آزمون سال گذشته(1399)

 ٪ 46 ٪ 45  ٪ 49

پرطرفدارترین رشته هاي 
گروه ریاضی در سال گذشته

ظرفیت روزانه 41309 نفر 

ظرفیت غیر انتفاعى  5208  نفر ظرفیت پیام نور  1413 نفر 

ظرفیت نوبت دوم (شبانه) 6286 نفر 

رشته هاي برق، الکترونیک و مخابرات
مهندسی برق

مهندسی کامپیوتر
الکترونیک  و مخابرات دریایی

کاردان فنی برق
کاردان مخابرات

رشته هاي مرتبط با مکانیک
مهندسی مکانیک

مهندسی ماشین های صنایع غذایی
مهندسی دریا

مهندسی ساخت و تولید
کاردان فنی مکانیک

کاردان فنی جوشکاری

ارتباطات و اطالعات
هنرهای چند رسانه ای

علم اطالعات و دانش شناسی

پزشکی و بهداشتی
مهندسی پزشکی

مهندسی مکانیک بیوسیستم
مهندسی بهداشت حرفه ای و 

ایمنی کار
مهندسی صنایع غذایی

رشته های مرتبط با حمل و نقل
مهندسی هوافضا

مهندسی الکترونیک هواپیمایی
مهندسی دریانوردی

مهندسی ماشین آالت دریایی
مهندسی راه آهن

مهندسی ماشین های ریلی
مهندسی حمل و نقل ریلی

مهندسی خط و سازه های ریلی
مهندسی بهربرداری راه آهن

کاردان فنی خط و ابنیه 

شیمی، نفت و مواد
مهندسی نفت

مهندسی شیمی
مهندسی پلیمر

مهندسی مواد و متالوژی
مهندسی نساجی

کاردان فنی عملیات 
پتروشیمی

کاردانی پاالیش گاز
کاردانی فنی معدن

علوم پایه
دکتراي پیوسته بیوتکنولوژي

ریاضیات و کاربردها
علوم کامپیوتر
علوم مهندسی

مهندسی اپتیک ولیزر
کاردانی شیمی آزمایشگاهی

فیزیک
فیزیک مهندسی

شیمی کاربردی و محض
آمار

آمار سنجش آموزشی
کاردانی آمار

منابع طبیعی، کشاورزي و محیط زیست

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

مهندسی انرژی

مهندسی معدن

علوم و مهندسی آب

کاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی

علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی(

علوم اجتماعی
روانشناسی

علوم تربیتی
مددکاری اجتماعی

باستان شناسی
برنامه ریزی اجتماعی و تعاون

تاریخ
تاریخ تمدن ملل اسالمی

علوم سیاسی
مشاوره

رشته هایی مربوط به امنیت و قضایی
امنیت اطالعات
امنیت اقتصادی
امنیت بین الملل

امنیت نرم
پژوهشگری امنیت

حفاظت اطالعات
علوم فنی امنیت

ضد تروریسم
علوم قضایی

کاردانی حقوق قضایی

صنعت چوب
مهندسی صنایع چوب و 

فراورده های سلولوزی
مهندسی صنایع مبلمان

 

علوم اطالع رسانی
فناوری اطالعات و ارتباطات
علم اطالعات و دانش شناسی

رشته هاي با زمینه هاي آموزشی
آموزش فیزیک
آموزش ریاضی

کارشناسی ارشدپیوسته معارف اسالمی وارشاد
کاردانی تربیت معلم قرآن مجید
کاردانی تربیت مبلغ قرآن مجید

آموزش ابتدایی

آموزش کودکان استثنایی
مربیگری عقیدتی

کاردانی آموزش وپرورش ابتدایی
تربیت مروج سیاسی

کاردانی امورفرهنگی
مترجمی زبان عربی 

علوم اسالمی 
تاریخ اسالم فقه و حقوق اسالمی

شیعه شناسی
ادیان و مذهب اقتصاد اسالمی

علوم قرآن و حدیث
فقه و حقوق امامی
فقه و حقوق حنفی
فقه و حقوق شافعی

فقه ومبانی حقوق اسالمی
فلسفه 

ادیان و عرفان
فلسفه و عرفان اسالمی 
فلسفه و کالم اسالمی 

معارف اسالمی وعلوم تربیتی
زبان و ادبیات عرب

فلسفه و حکمت اسالمی

معارف اسالمی
معارف اسالمی- تبلیغ و ارتباطات

معارف اسالمی و اخالق
معارف اسالمی و ادیان
معارف اسالمی و تاریخ

معارف اسالمی و علوم قرآنی
معارف اسالمی و کالم

فرهنگ و معارف اسالمی

مجموعة مدیریت
مهندسی صنایع

کاردان فنی صنایع
مدیریت امور بانکی

مدیریت امور گمرکی
مدیریت بازرگانی

مدیریت بیمه

مدیریت بیمه اکو
مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی
مدیریت فرهنگی هنري

مدیریت کسب وکارهاي 
کوچک

مدیریت مالی

مدیریت و بازرگانی دریایی
مهندسی ایمنی)ایمنی صنعتی(

گردشگری
کاردانی مدیریت بازرگانی

کاردانی گردشگری
کاردانی مدیریت صنعتی 

گردشگري
هتلداري

کاردانی گردشگری
کاردانی هتلداري

عمران، ساختمان و شهرسازي
مهندسی عمران

مهندسی معماری
مهندسی شهرسازی

معماری داخلی
کاردانی نقشه برداری

کاردان فنی عمران
کاردانی معماری

کاردانی شهرسازی
کاردان معماری سنتی
مهندسی نقشه برداری 

رشته هاي اقتصادي و مالی
اقتصاد

اقتصاد کشاورزی
حسابداری

کاردانی حسابداری
کاردانی اشتغال

کاردانی امور بانکی

کاردانی بیمه
کاردانی امور دولتی

کاردان امور مالی و مالیاتی
کاردانی اقتصاد کار و بهره وری

کاردانی روابط کار

ورزش
آموزش تربیت بدنی

علوم ورزشی
کاردانی علوم ورزشی
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      نگاهی به رشته هاي علوم تجربى

      وضعیت پذیرش در آزمون امسال (1400)

در گروه تجربی 222 رشتة تحصیلی وجود دارد که در بیشتر دانشگاه ها دایر هستند. 	•
هر رشته یک فرصت است، لطفاً به همة فرصت هایی که در اختیار دارید به طور جدي تري فکر کنید.	•

                  وضعیت پذیرش در آزمون سال گذشته(1399)

 ٪ 11

پرطرفدارترین رشته هاي 
گروه تجربى در سال گذشته

   نگاهى به وضعیت پذیرش با آزمون در گروه علوم  تجربی

در آزمون امسال 485383 نفر)65 درصد زن و 35 درصد مرد( در گروه تجربی شرکت کرده اند.	•
امسال در مجموع ظرفیت پذیرش در این گروه با احتساب دانشگاه فرهنگیان و مناطق محروم  60968 نفر است.	•

ظرفیت روزانه 36171 نفر 

ظرفیت غیر انتفاعى و شهریه پردازى ظرفیت پیام نور  6779  نفر 
8635  نفر 

ظرفیت نوبت دوم (شبانه) 2432 نفر 

 ٪ 12
 ٪ 14

رشته هاي پزشکی در مقطع  دکتري
پزشکی

دندانپزشکی
داروسازي

علوم اجتماعی
روانشناسی

علوم تربیتی
برنامه ریزی اجتماعی 

و تعاون 
جامعه شناسی

علوم سیاسی
مشاوره
حقوق

روابط عمومی
روزنامه نگاری

رشته هاي دامپزشکی
دامپزشکی)دکتراي عمومی(

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
کاردانی دامپزشکی

بهداشت
بهداشت عمومی

مهندسی بهداشت حرفه اي و ایمنی کار
مهندسی بهداشت محیط

بهداشت مواد غذایی
بهداشت و بازرسی گوشت

بیولوژي وکنترل ناقلین بیماریها
مددکاری اجتماعی

پیراپزشکی)لیسانس(
اتاق عمل

اعضای مصنوعی
بینایی سنجی

تکنولوژي پرتودرمانی
تکنولوژي پرتوشناسی

تکنولوژي پزشکی هسته اي

هوشبري
شنوایی شناسی

علوم تغذیه
علوم آزمایشگاهی

فیزیوتراپی
کار درمانی

گفتار درمانی

علوم پایه
دکتراي پیوسته بیوتکنولوژي

زمین شناسی
زیست شناسی جانوری

زیست شناسی دریا
زیست شناسی سلولی ومولکولی

زیست شناسی گیاهی
میکرو بیولوژی

زیست فناوری
اقیانوس شناسی

شیمی محض و کاربردی 
علوم و مهندسی خاک

آمار آمار و سنجش آموزشی
ریاضیات و کاربردها

فیزیک

علوم اطالع رسانی
فناوری اطالعات و ارتباطات

فناوری اطالعات سالمت
علم اطالعات ودانش شناسی

کتابداري درشاخه پزشکی

کاردانی بهداشت حرفه ای
کاردانی بهداشت عمومی
کاردانی بهداشت محیط

علوم و صنایع غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی

کاردانی بهداشت حرفه ای)کشاورزی(
کاردانی بهداشت حرفه ای

رشته هاي مربوط به امنیت و قضایی
امنیت اطالعات       امنیت اقتصادی

امنیت بین الملل       امنیت نرم
علوم فنی امنیت       ضد تروریسم
پژوهشگری امنیت   علوم قضایی

حفاظت اطالعات

پیراپزشکی)فوق دیپلم(
کاردانی تکنسین پروتزهاي 

دندانی
کاردانی تکنسین سالمت دهان
کاردانی فوریت هاي پزشکی

کاردانی هوشبري
کاردانی شیمی ازمایشگاهی
کاردانی علوم آزمایشگاهی

محیط  و  کشاورزي  طبیعی،  منابع 
زیست

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
علوم و مهندسی جنگل

وفراورده های  چوب  صنایع  مهندسی 
سلولوزی

علوم  و مهندسی شیالت

ترویج وآموزش کشاورزي پایدار
علوم  و مهندسی باغبانی

مهندسی علوم دامی
مهندسی فضاي سبز

مهندسی گیاه پزشکی
علوم و مهندسی محیط زیست

مهندسی طبیعت
کاردانی تولید و بهربرداری از گیاهان 

دارویی و معطر
کاردانی تکنولوژي تولیدات گیاهی

کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی
کاردانی تکنولوژي محیط زیست

کاردانی تکنولوژي مرتع وابخیزداري
کاردانی تکنولوژي موادغذایی
کاردانی تولید و فراوري خرما

کاردانی امور اراضی
کاردانی امور زراعی و باغی

علوم اسالمی و فلسفه
تاریخ اسالم

فقه و حقوق اسالمی
شیعه شناسی

ادیان و مذهب
اقتصاد اسالمی

علوم قرآن و حدیث
فقه و فلسفه امامی

معارف اسالمی
فقه و حقوق حنفی
فقه و حقوق شافعی

فقه ومبانی حقوق اسالمی
فلسفه و عرفان اسالمی
فلسفه و کالم اسالمی

معارف اسالمی وعلوم تربیتی
زبان و ادبیات عرب

معارف اسالمی و ادیان
ادیان و عرفان

فلسفه و حکمت اسالمی
معارف اسالمی تبلیغ و ارتباطات

معارف اسالمی و تاریخ
معارف اسالمی و کالم

معارف اسالمی و مدیریت
معارف اسالمی و اخالق

مجموعة مدیریت
مدیریت امور بانکی

مدیریت امور گمرکی
مدیریت بازرگانی

مدیریت بیمه
مدیریت بیمه اکو

گردشگری

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی
مدیریت فرهنگی هنري

مدیریت کسب وکارهاي کوچک
مدیریت مالی

مدیریت و بازرگانی دریایی

هتلداري
کاردانی مدیریت بازرگانی

کاردانی مدیریت صنعتی
کاردانی گردشگری

کاردانی هتلداری

ورزش
مربی گري ورزشی

مهندسی ورزش
آموزش تربیت بدنی

علوم ورزشی
کاردانی علوم ورزشی

زمینه هاي آموزشی
آموزش زیست شناسی

آموزش شیمی
کارشناسی ارشدپیوسته معارف 

اسالمی و ارشاد
کاردانی تربیت معلم قرآن مجید

اموزش ابتدایی

مترجمی زبان عربی
اموزش کودکان استثنایی

 مربیگری عقیدتی
کاردانی اموزش وپرورش ابتدایی

تربیت مروج سیایی
کاردانی امورفرهنگی

کاردانی تربیت مبلغ قرآن مجید

رشته هاي اقتصادي و مالی
اقتصاد

اقتصاد کشاورزی
حسابداری

کاردانی حسابداری

کاردانی امور بانکی
کاردانی بیمه

کاردانی امور دولتی
کاردان امور مالی و مالیاتی

صنعت چوب
مهندسی صنایع 

مبلمان

پرستاری و مامایی
پرستاری

مامایی

علوم انسانی 
تاریخ 

تاریخ تمدن ملل اسالمی 
جغرافیا

باستان شناسی
زبان و ادبیات فارسی

رشته های فنی و مهندسی
علوم کامپیوتر

علوم مهندسی 
علوم و مهندسی آب

فرهنگ و معارف اسالمی 
فیزیک مهندسی
معماری داخلی

مهندسی اپتیک و لیزر
مهندسی انرژی

مهندسی ایمنی صنعتی
مهندسی برق

مهندسی پزشکی
مهندسی پلیمر

مهندسی خط و سازه  های 
ریلی

مهندسی راه  آهن
مهندسی ساخت و تولید

مهندسی شهرسازی
مهندسی شیمی 
مهندسی صنایع
مهندسی عمران

مهندسی کامپیوتر

مهندسی ماشین  های ریلی
مهندسی ماشین  های صنایع 

غذایی
مهندسی معدن 

مهندسی معماری
مهندسی مکانیزاسیون 

کشاورزی
مهندسی مکانیک 
مهندسی بیوسیستم 

)کشاورزی(
مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی نساجی
مهندسی نفت

مهندسی نقشه  برداری
مهندسی هوا فضا

کاردانی آمار 
کاردانی ارتباطات و فناوری 

اطالعات
کاردانی اشتغال

کاردانی اقتصاد کار و بهره 
 وری

کاردانی بهینه  سازی مصرف 

انرژی
کاردانی پاالیش گاز

کاردانی تکنولوژی ماشین  های 
کشاورزی

کاردانی حقوق قضایی
کاردانی روابط کار
کاردانی شهرسازی

کاردانی فناوری اطالعات و 
ارتباطات 

کاردانی فنی برق
کاردانی فنی جوشکاری

کاردانی فنی خط و ابنیه
کاردانی فنی صنایع
کاردانی فنی عمران

کاردانی فنی عملیات 
پتروشیمی 

کاردانی فنی معدن
کاردانی فنی مکانیک

کاردانی مخابرات 
کاردانی معماری

کاردانی معماری سنتی 
کاردانی نقشه  برداری

تقریباً نیمی از شرکت کنندگان آزمون سراسري سال 99 در گروه 	•
تجربی بودند.

تقریباً از هر ده نفر یک نفر پذیرفته	•
 شده است. 

درصد قبولی دختران و پسران در گروه علوم تجربی کمی بیشتر از 	•
دختران بوده است.
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      نگاهی به رشته هاي علوم انسانى

      وضعیت پذیرش در آزمون امسال (1400)

در گروه علوم انسانی 112 رشتة تحصیلی وجود دارد که در بیشتر دانشگاه ها دایر است. 	•
هر رشته یک فرصت است، لطفاً به همة فرصت هایی که در اختیار دارید به طور جدي تري فکر کنید.	•

سال گذشته)1399(، درصد قبولی در گروه علوم انسانی کمتر از 	•
20 درصد بوده است.

درصد قبولی دختران بیشتر از پسران  بوده است. 	•

                  وضعیت پذیرش در آزمون سال گذشته(1399)

 ٪ 18
 ٪ 15  ٪ 19

پرطرفدارترین رشته هاي 
گروه انسانى در سال گذشته

   نگاهى به وضعیت پذیرش با آزمون در گروه علوم انسانى

زبان و ادبیات
زبان شناسی

زبان وادبیات ترکی آذري
زبان وادبیات عربی

زبان وادبیات فارسی
زبان و ادبیات کردی

مترجمی زبان عربی
زبان و فرهنگ عربی

علوم اطالع رسانی و ارتباطات
فناوری اطالعات و ارتباطات
علم اطالعات ودانش شناسی

مطالعات ارتباطی وفناوري اطالعات
معارف اسالمی -تبلیغ وارتباطات

علوم اجتماعی
روانشناسی

علوم تربیتی
علوم سیاسی

برنامه ریزی اجتماعی و 
تعاون

مددکاري اجتماعی
مردم شناسی

مطالعات خانواده
مشاوره

جامعه شناسی 

فلسفه، عرفان و ادیان
فلسفه و حکمت اسالمی

فلسفه و عرفان اسالمی
فلسفه و کالم اسالمی

ادیان و عرفان
ادیان و مذاهب

شیعه شناسی
فلسفه

فرهنگ ومعارف اسالمی
معارف اسالمی و کالم
معارف اسالمی و تاریخ

معارف اسالمی و علوم تربیتی
معارف اسالمی و مدیریت

علوم قرآن و حدیث
فقه شافعی

معارف اسالمی
معارف اسالمی و اخالق

معارف اسالمی وادیان 
معارف اسالمی و علوم قرآنی

تاریخ، باستان شناسی و جغرافیا
تاریخ اسالم

تاریخ وتمدن ملل اسالمی
ایران شناسی

باستان شناسی
جغرافیا

تاریخ

مجموعة مدیریت
مدیریت امور بانکی

مدیریت امور گمرکی
مدیریت بازرگانی

مدیریت بیمه
مدیریت بیمه اکو

مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی

مدیریت فرهنگی هنري
مدیریت کسب وکارهاي کوچک

مدیریت مالی
مدیریت و بازرگانی دریایی

هتلداري
کاردانی مدیریت بازرگانی

کاردانی مدیریت صنعتی

کاردانی هتلداري
کاردانی اشتغال

کاردانی روابط کار
گردشگری 

کاردانی گردشگری

رشته هاي اقتصادي و مالی
اقتصادی

حسابداری
کاردانی حسابداری
کاردانی امور بانکی

کاردانی بیمه

کاردانی امور دولتی
کاردان امور مالی و مالیاتی
کاردانی اقتصاد و بهره وری

زمینه هاي آموزشی
کارشناســی ارشد پیوسته معارف 

اسالمی و ارشاد
کاردانی تربیت معلم قرآن مجید

اموزش ابتدایی
اموزش کودکان استثنایی

تربیت مروج سیاسی

کاردانی تربیت مبلغ قرآن مجید
کاردانی اموزش وپرورش ابتدایی

آموزش جغرافیا
آموزش زبان و ادبیات فارسی

آموزش کودکان استثنایی
آموزش تاریخ

آموزش علوم اجتماعی

آموزش الهیات ومعارف اسالمی
آموزش زبان و ادبیات عربی
آموزش راهنمایی و مشاوره

کاردان امور تربیتی
کاردان امور فرهنگی

مربیگری عقیدتی

فقه و حقوق اسالمی
فقه و حقوق اسالمی

فقه و حقوق امامی
فقه و حقوق حنفی

فقه و حقوق شافعی
فقه ومبانی حقوق اسالمی

رشته هاي مربوط به امنیت
امنیت اطالعات
امنیت اقتصادی
امنیت بین الملل

امنیت نرم
پژوهشگری امنیت
حفاظت اطالعات

علوم فنی امنیت
ضد تروریسم

حقوق، علوم قضایی و انتظامی
حقوق

کارشناسی ارشدپیوسته علوم قضایی
کارشناسی ارشدپیوسته معارف اسالمی وحقوق

کاردانی حقوق قضایی
کاردانی علوم قضایی

ارتباطات و روابط عمومی
روابط عمومی

روزنامه نگاری
علوم و ارتباطات اجتماعی

در آزمون امسال 332181 نفر)تقریباً 60 درصد زن و 40 درصد مرد( در گروه انسانی شرکت کرده اند.	•
امسال در مجموع ظرفیت پذیرش در این گروه  با احتساب دانشگاه فرهنگیان و مناطق محروم 51425  نفر است.	•

ظرفیت روزانه 22468 نفر 

ظرفیت غیر انتفاعى  4642  نفر ظرفیت پیام نور  6718  نفر 

ظرفیت نوبت دوم (شبانه) 4107 نفر 

ورزش
مربی گري ورزشی

مهندسی ورزش
آموزش تربیت بدنی

علوم ورزشی
کاردانی علوم ورزشی
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      نگاهی به رشته هاي هنر

      وضعیت پذیرش در آزمون امسال (1400)

در گروه هنر بیش از 39 رشتة تحصیلی وجود دارد که در خیلی از دانشگاه ها دایر است. 	•
هر رشته یک فرصت است، لطفاً به همة فرصت هایی که در اختیار دارید به طور جدي تري فکر کنید.	•

سال گذشته)1399(، درصد قبولی در گروه هنر هشت درصد بوده 	•
است.

در آزمون سراسري سال گذشته، در گروه هنر درصد قبولی خانم ها 	•
کمی بیشتر ازآقایان  بود.

                  وضعیت پذیرش در آزمون سال گذشته(1399)

٪ 5  ٪ 9

پرطرفدارترین رشته هاي 
گروه هنر در سال گذشته

   نگاهى به وضعیت پذیرش با آزمون در گروه هنر

موسیقی
موسیقی نظامی

نوازندگی موسیقی ایرانی
نوازندگی موسیقی جهانی

آهنگسازی

مرمت و باستان شناسی
مرمت آثار تاریخی

مرمت بناهای تاریخی
باستان شناسی

موزه

کاردانی باستان شناسی
کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی

هنرهاي کاربردي
طراحی صنعتی

فرش
صنایع دستی
طراحی لباس

طراحی پارچه
هنرهاي صناعی

چاپ
آموزش ارتباط تصویری

سینما و تلویزیون
سینما

تلویزیون و هنرهای دیجیتالی
کاردانی انمیشن

کارگردانی تلویزیون
طراحی صحنه

هنرهاي تجسمی
ارتباط تصویري

نقاشی
کتابت و نگارگری

عکاسی
مجسمه سازی

کاردانی گرافیک

هنرهاي نمایشی
نمایش عروسکی

ادبیات نمایشی
بازیگری

در آزمون امسال 99652 نفر)تقریباً 71 درصد زن و 29 درصد مرد( در گروه هنر شرکت کرده اند.	•
امسال در مجموع ظرفیت پذیرش در این گروه با احتساب ظرفیت پذیرش مناطق محروم  15797  نفر است.	•

ظرفیت روزانه 4910 نفر 

ظرفیت غیر انتفاعى  7082  نفر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان  505  نفر 

ظرفیت نوبت دوم (شبانه) 1143 نفر 

 ٪ 8

هنر اسالمی
کاردانی هنر سفالگری

طراحی و ساخت طال و جواهر
کاردانی طراحی پوشاک
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      نگاهی به رشته هاي زبان

      وضعیت پذیرش در آزمون امسال (1400)

در گروه زبان 17 رشتة تحصیلی وجود دارد.	•
هر رشته یک فرصت است، لطفاً به همة فرصت هایی که در اختیار دارید به طور جدي تري فکر کنید.	•

سال گذشته)1399(، به دلیل ظرفیت کم، درصد قبولی در گروه 	•
زبان تقریباً سه درصد بوده است.

در آزمون سراسري سال گذشته در گروه زبان درصد قبولی آقایان 	•
کمی بیشتر از خانم ها بود.

                  وضعیت پذیرش در آزمون سال گذشته(1399)

٪ 4  ٪ 3

پرطرفدارترین رشته هاي 
گروه زبان در سال گذشته

   نگاهى به وضعیت پذیرش با آزمون در گروه زبان

در آزمون امسال 140174 نفر)تقریباً 65 درصد زن و 35 درصد مرد( در گروه زبان شرکت کرده اند.	•
امسال در مجموع ظرفیت پذیرش در این گروه با احتساب دانشگاه فرهنگیان و مناطق محروم  4184  نفر است.	•

ظرفیت روزانه 3701 نفر 

ظرفیت غیر انتفاعى  4770  نفر ظرفیت پیام نور  8480  نفر 

ظرفیت نوبت دوم (شبانه) 690 نفر 

 ٪ 3

مترجمی زبان
مترجمی زبان انگلیسی

مترجمی زبان آلمانی
کاردانی مترجمی زبان انگلیسی

مترجمی زبان فرانسه

زبان و ادبیات خارجی
زبان و ادبیات اسپانیایی

زبان و ادبیات فرانسه
زبان و ادبیات آلمانی
زبان و ادبیات ارمنی

زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات اردو

زبان و ادبیات ژاپنی
زبان و ادبیات ترکی

 استانبولی
زبان ایتالیایی
زبان روسی
زبان چینی

آموزش زبان
آموزش زبان انگلیسی

کاردانی آموزش زبان انگلیسی
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مقدمه
در راستاي اجراي تبصره 4 ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالي کشور مصوب 92/6/1۰ مجلس شوراي اسالمي مبني بر اینکه 
بایستي پس از پنج سال )از تاریخ اجراي قانون یعني سال 1393( حداقل 8۵ درصد 
ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبناي سوابق تحصیلي باشد، از پذیرش سال 
1397  این امر محقق شده و پذیرش دانشجو براي حداقل 8۵ درصد ظرفیت کل 
آموزش عالي )وزارت علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسالمي و سایر زیر نظام 

ها( به روش »صرفاً با سوابق تحصیلي« انجام مي شود. 
بر این اساس، در آزمون سراسری 14۰۰، پذیرش در تعدادي از کدرشته محل هاي 
دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالي کشور در دوره هاي مختلف اعم از روزانه، 
با سوابق تحصیلي، و در تعدادی  ... صرفاً  نوبت دوم )شبانه(، پیام نور، غیرانتفاعي و 

دیگری از کدرشته محل ها بصورت باآزمون خواهد بود.
نکته مهم1: در آزمون سراسری سال 14۰۰، انتخاب رشته کدرشته محلهای صرفاً با 
سوابق تحصیلی و باآزمون در یك فرم انتخاب رشته انجام می شود. باید توجه داشت 
که کدرشته محل های با آزمون را فقط متقاضیانی که در جلسه آزمون حضور داشته اند 
با توجه به دوره ها و گروه هایی که در آن مجاز به انتخاب رشته شده اند، می توانند 
متقاضیان  همه  را  تحصیلی  سوابق  با  صرفاً  کدرشته محل های  اما  کنند.  انتخاب 

می توانند انتخاب کنند.
همه  برای  بندی  سهمیه  یا  و  پذیری  بومی  همچون  گزینش  ضوابط  مهم2:  نکته 
بر اساس آنچه که در  باآزمون،  یا  با سوابق تحصیلی  از صرفاً  کدرشته محل ها، اعم 
بخش های مربوطه توضیح داده شده است، یکسان است اما مالک علمی پذیرش این 

دو نوع متفاوت و به شرح ذیل است:
مالک علمی در پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلي، معدل کتبي دیپلم است. 

مالک علمی در پذیرش با آزمون سراسري، نمرات ترکیبي حاصل از آزمون و تأثیر 
برای  پیش دانشگاهي  تحصیلي  مثبت سوابق  تأثیر  )و  دیپلم  تحصیلي  مثبت سوابق 

دیپلمه های نظام سالی واحدی و ترمی واحدی( است.

در ادامه هریك به صورت کاملتر توضیح داده می شود.

1- پذیرش صرفًا با سوابق تحصیلي
مورخ  دانشجو  پذیرش  و  و ششمین جلسه شوراي سنجش  بیست  مصوبات  مطابق 
1399/11/2۵ ، براي سال 14۰۰  گزینش کدرشته محل های پذیرش صرفاً با سوابق 
تحصیلی و کدرشته محل های با آزمون به صورت یکجا انجام و در صورت احراز شرایط 

و ضوابط و نمره علمی الزم، یك کدرشته محل قبولی برای داوطلب اعالم می شود. 
همه متقاضیان، چه داوطلباني که در جلسه آزمون سراسري سال 14۰۰ حاضر بوده 
و چه غایب آزمون و یا افرادي که اصاًل در آزمون فوق ثبت نام نکرده اند، می توانند این 

کدرشته  محل ها را انتخاب نمایند. 
پذیرش در تمامی کدرشته محل  هاي تحصیلي صرفاً با سوابق تحصیلی به روش متمرکز 
انجام مي شود. اگر رشته ای داراي شرایط خاصي باشد )مانند رشته تربیت بدنی و ...( آزمون 

عملی نخواهد داشت. ضوابط مربوط در دفترچه درج مي شود و باید رعایت شود.
 نظر به اینکه دروس امتحاني داوطلبان دیپلمه با توجه به نوع دیپلم آنان )ریاضي، 
تجربي، انساني، فنی و حرفه ای و ....( متفاوت است، چنانچه نوع دیپلم داوطلب با 
گروه تحصیلی کدرشته ای که متقاضي آن است، متفاوت باشد، درصد اعمال معدل 
کتبي متفاوت بوده و میزان تأثیر آن، بر اساس نوع دیپلم داوطلب و گروه مورد تقاضا 
براساس جدول ذیل)جدول شماره 1( است. داوطلبان مجاز هستند بدون توجه به نوع 
مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهي، نسبت به انتخاب کدرشته محل  هاي صرفاً با سوابق 
تحصیلی مورد عالقه خود از تمامی گروه هاي تحصیلي )اعم از علوم ریاضي و فني، 
زبان هاي خارجي( مندرج  و  و همچنین گروه هاي هنر  انساني  علوم  و  تجربي  علوم 
انتخاب رشته سراسری سال 14۰۰ و اصالحیه هاي بعدي آن  در دفترچه راهنماي 
اقدام نمایند. بدیهي است نحوه گزینش رشته های پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی با 
توجه به نوع مدرک دیپلم و همچنین رشته انتخابي بر اساس جدول شماره 1 صورت 

خواهد پذیرفت.

شيوه های پذيرش دانشجو در 

آزمون رسارسی سال 1400
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براي  تجربي  علوم  یا  فیزیك  ریاضي  دیپلم  داراي  داوطلبان  معدل  تاثیر  *ضریب 
پذیرش در مقاطع کارداني و کارشناسي رشته هاي حسابداري، اقتصاد، روانشناسي، 
علوم ورزشي، مدیریت اموربانکي، مدیریت صنعتي، مدیریت مالي، مدیریت بازرگاني، 
مدیریت بیمه، مدیریت دولتي، مدیریت امورگمرکي،مدیریت فرهنگي هنري، مدیریت 
هتلداري،علم  و  جهانگردي  دریایي،  وبازرگاني  مدیریت  کوچك،  وکارهاي  کسب 
کارداني  بیمه،  کارداني  بانکي،  امور  کارداني  گردشگري،  دانش شناسي،  و  اطالعات 

امور دولتي و کارداني امور مالي و مالیاتي گروه علوم انساني 1۰۰ مي باشد.
برای وضوح بیشتر  به مثال ذيل توجه کنید:

 اگر داوطلب داراي دیپلم ادبیات و علوم انساني باشد، مي تواند از کدرشته محل های 
تجربي،  علوم  از گروه تحصیلي  با سوابق تحصیلی رشته گیاه شناسي  پذیرش صرفاً 
ادبیات  و  زبان  رشته  فني،  و  ریاضي  علوم  تحصیلي  گروه  از  برق  مهندسي  رشته 
انگلیسي از گروه تحصیلي زبان هاي خارجي، رشته صنایع دستي از  گروه تحصیلي  
انتخاب  را  انساني  علوم  تحصیلي  گروه  از  اسالمي  مباني حقوق  و  فقه  رشته  و  هنر 
و  ریاضي  علوم  تحصیلي  گروه  رشته هاي  براي  وي  دیپلم  کتبي  معدل  تأثیر  نماید. 
فني و علوم تجربي ۵7/1 درصد و براي سایر گروه ها 1۰۰ درصد است. به عبارت دیگر 
چنانچه معدل کتبي دیپلم داوطلب 18 باشد، معدل نهایي  اعمال شده ایشان براي 
گزینش در گروه علوم ریاضي و فني و علوم تجربي   1۰/278  =۰/۵71×18 و براي 

سایر گروه هاي تحصیلي 18 است.

همه متقاضیان، چه داوطلباني که در جلسه آزمون سراسري سال 14۰۰ حاضر بوده 
و چه غایب آزمون و یا افرادي که اصاًل در آزمون فوق ثبت نام نکرده اند، می توانند با 

توجه به موارد ذیل این کدرشته محلها را انتخاب نمایند. 
الف-متقاضیانی که در آزمون سراسری سال 14۰۰ ثبت نام نکرده اند، درصورت تمایل 
به انتخاب رشته محل های پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، بایستی طبق مفاد دفترچه 
راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری 
سال 14۰۰ ثبت نام و انتخاب رشته کنند. این دسته از متقاضیان منحصراً مجاز به 

انتخاب رشته محل های صرفاً با سوابق تحصیلی هستند و اجازه انتخاب رشته محل های 
پذیرش با آزمون را ندارند.

 ب- اگر متقاضی در آزمون سراسری سال 14۰۰ ثبت نام نموده اما در جلسه آزمون حاضر 
نشده است درصورت تمایل به انتخاب رشته محل های پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، 
نیازی به ثبت نام مجدد ندارد و می تواند منحصراً نسبت به انتخاب رشته محل های پذیرش 
با سوابق تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش  صرفاً 

دانشجو صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری سال 14۰۰ اقدام کند.
ج- اگر متقاضی در آزمون سراسری سال 14۰۰ ثبت نام و در جلسه آزمون حضور 
یافته است درصورت تمایل به انتخاب رشته محل های پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، 
نیازی به ثبت نام مجدد ندارد، این داوطلب می تواند عالوه بر انتخاب کدرشته های با 
آزمون در گروه و دوره هایی که مجاز به انتخاب رشته شده است، کدرشته محل های 
صرفاً با سوابق تحصیلی را نیز انتخاب نماید. به عبارت دیگر هر داوطلبی که در آزمون 
سراسری شرکت نموده، می تواند در فرم انتخاب رشته خود که شامل 1۵۰ کدرشته 
محل است، بر اساس عالقمندی کدرشته محل های با آزمون )درصورتی که مجاز به 
نماید.  انتخاب  را   تحصیلی  سوابق  با  یا صرفاً  و  باشد(  آزمون  با  رشته های  انتخاب 

فرايند انتخاب رشته اين دو جداگانه نخواهد بود. 
تذکر مهم1: کدرشته محل های صرفاً با سوابق تحصیلی هر دانشگاه، در تمامی دفترچه 
در  مندرج  ظرفیت  شود.  می  درج   14۰۰ سراسری  آزمون  رشته  انتخاب  راهنمای 
مقابل این کدرشته محل ها در هر یك از دفترچه ها مختص تمامی متقاضیان بدون 

توجه به گروه آزمایشی است و در تمامی دفترچه ها تکرار شده است.
تذکر مهم2: مطابق با مصوبه دومین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 
93/4/31 ، در مدرک تحصیلي فارغ التحصیالن این قبیل رشته ها، شیوه پذیرش صرفاً 
با سوابق تحصیلي درج نمي شود و مدرک فارغ التحصیلی این گونه پذیرفته شدگان 

مشابه داوطلبان پذیرفته شده با آزمون است.

سوابق  مثبت  تأثیر  و  آزمون  از  حاصل  )نمرات  آزمون  با  پذیرش   -2
تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهی(

پذیرش براي تعدادي از کدرشته محل های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور در 
دوره هاي روزانه، نوبت دوم )شبانه(، نیمه حضوري، مجازي، پردیس خودگردان، پیام نور، 
غیرانتفاعي، شهریه پرداز و برخی از رشته های دانشگاه آزاد اسالمی، بر اساس آزمون 
سراسري )نمره حاصل از آزمون و سوابق تحصیلي؛ چنانچه داوطلب مشمول اعمال 
سوابق تحصیلي باشد( صورت مي پذیرد. )بديهي است که اين کدرشته محل ها را 
تنها داوطلباني مي توانند انتخاب نمايند که در جلسه آزمون سراسري سال 
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آزمون  شده اند.(  با  پذيرش  انتخاب رشته هاي  به  و مجاز  بوده  1400 حاضر 
پذیرش در این قبیل کدرشته هاي تحصیلي به روش متمرکز یا شرایط خاص انجام 
مي شود. مالک پذیرش با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط آزمون )ازنظر گزینش بومي، 
سهمیه  بندي و .. ( در این کدرشته محل ها نمره کل نهايي  زيرگروه  مربوط به رشته 

موردنظر است که این نمره در کارنامه نتایج علمي داوطلب درج گردیده است.
مطابق مصوبات بیست و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 

99/۰7/22  میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلي و نحوه پذیرش به شرح ذیل است:
در آزمون سراسري سال 14۰۰، میزان تاثیر سوابق تحصیلی، حداکثر 3۰ درصد و با 

تاثیر مثبت اعمال مي شود به  طوري که:
الف- آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي و فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و 
از آن در نظام آموزشي جدید  معارف اسالمي که دیپلم خود را سال 1398 و بعد 
)3-3-6( اخذ نموده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آن ها به صورت نهایي، سراسري 
و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي 
به   )6-3-3 جدید  نظام  متوسطه  آموزش  سوم  سال  دوازدهم-  )پایه  دیپلم  موجود 
میزان حداکثر 3۰ درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلبان و به صورت تأثیر 

مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود.
ب- آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي و فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و 
معارف اسالمي که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد در نظام آموزشي سالي واحدي 
یا ترمي واحدي اخذ و امتحانات یك  یا چند درس آنها به صورت نهایي، سراسري 
و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي 
موجود دیپلم )پایه یازدهم-سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم( به میزان حداکثر 
2۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و با تاثیر مثبت و داوطلبان داراي 
انساني، علوم و معارف  مدرک پیش دانشگاهي ریاضي و فیزیك، علوم تجربي، علوم 
اسالمي و هنر که مدرک دوره پیش دانشگاهي خود را از سال تحصیلي 139۰-91 
اخذ نموده اند و امتحانات یك یا چند درس آنها به صورت نهایي، سراسري و کشوری 
موجود  تحصیلي  سوابق  و  بوده  تحصیلي  سوابق  اعمال  مشمول  است،  شده  برگزار 
دوره پیش دانشگاهي )پایه دوازدهم-سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم( به میزان 
حداکثر ۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و با تاثیر مثبت اعمال 
مي شود. در مجموع میزان تاثیر سوابق تحصیلي حداکثر 3۰ درصد است و به صورت 

تأثیر مثبت در نمره کل نهایي داوطلبان لحاظ مي شود.
ج- سایر دیپلمه ها )غیر از بندهاي الف و ب( مشمول اعمال سوابق تحصیلي نیستند.

براي اطالع بیشتر در این خصوص به  گزارش های مربوط به روش نمره کل سازي در 
آزمون سراسري سال 14۰۰ و آشنایي با محتواي کارنامه نتایج علمي آزمون سراسري 

در همین ویژه نامه مراجعه نمایند.

نكات مهم:
در آزمون سراسری سال 14۰۰ گزینش چهار رشته پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی و 
داروسازی دانشگاه آزاد اسالمی توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود و 
درج   )2 شماره  )دفترچه  رشته  انتخاب  راهنمای  دفترچه  در  آن  کدرشته محل های 
خواهد شد و داوطلبان بایستی در صورت تمایل به تحصیل در این رشته های دانشگاه 
فرم  در  انتخابي  کدرشته محل هاي  سایر  همراه  به  را  مربوطه  کدهای  اسالمی،  آزاد 

انتخاب رشته با توجه به اولویت دلخواه درج نمایند.
آزمایشي اصلي  با آزمون هر داوطلب مي تواند متقاضي یك گروه  در روش پذیرش 
)علوم ریاضی و فني، علوم تجربي و علوم انساني( و دو گروه آزمایشی هنر و زبان های 
خارجی باشد. بدیهي است یك داوطلب نمي تواند هم زمان متقاضي دو گروه آزمایشي 
از گروه های آزمایشي اصلي یعني گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي 
از  اعم  کدرشته محل   1۵۰ انتخاب  امکان  فقط  درهرصورت  باشد.  انساني  علوم  و 

رشته محل های با آزمون یا کدرشته محلهای صرفاً با سوابق تحصیلی، را دارا است. 
در روش پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلي، داوطلب مي تواند بدون توجه به نوع مدرک 
دیپلم یا پیش دانشگاهي از کلیه گروه هاي تحصیلي )اعم از علوم ریاضي و فني، علوم 
به  نسبت  خارجي(  هاي  زبان  و  هنر  هاي  گروه  همچنین  و  انساني  علوم  و  تجربي 

انتخاب کدرشته هاي مورد عالقه خود اقدام نماید.
محل های  کدرشته  انتخاب  برای  است  کرده  شرکت  آزمون  در  داوطلبی  چنانچه 
باآزمون، در صورت مجاز به انتخاب رشته شدن در دوره های مجاز، فقط می تواند 
کدرشته محل های با آزمون گروه یا گروه هایی که در آن شرکت کرده است، انتخاب 
نماید ولی برای انتخاب کدرشته محل های صرفاً با سوابق تحصیلی همه متقاضیان، 
مجاز به انتخاب تمامی این کدرشته ها فارغ از گروهی که شرکت کرده اند و یا اصاًل 

غایب آزمون بوده اند، می باشند.
انتقال و تغییر رشته از رشته محل هاي پذیرش دانشجو صرفاً با سوابق تحصیلي به 
رشته محل هاي با آزمون )که پذیرش آنها با نمرات آزمون سراسري  صورت مي گیرد(، 

ممنوع است.
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سازمان سنجش آموزش کشور در راستاي ماموریت سنجش علمي داوطلبان متقاضي ورود 
به آموزش عالي، اطالع رساني و راهنمایي داوطلبان را سرلوحه فعالیت  هاي خود قرار داده 
است. لذا عالوه بر فعالیت  هاي موظف شامل طراحي و اجراي آزمون هاي مختلف و ارزیابي 
علمي داوطلبان آزمون سراسري، ضمن اهمیت دادن به دغدغه داوطلبان و خانواده هاي آنها 
در رابطه با انتخاب رشته بهینه، و انتشار مستنداتي مانند ویژه  نامه انتخاب رشته نسبت 
به طراحي و اجراي نرم  افزار انتخاب رشته مجازي در آزمون سراسري سال 14۰۰ اقدام 

نموده است.
انتظار مي رود داوطلبان عزیز، رشته دانشگاهي خود را براساس عالیق، توانمندي ها و شرایط 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود انتخاب کنند؛ زیرا بي شك در این صورت مي توانند 
دانشجویاني موفق و درنهایت افراد موفقي در اجتماع باشند. اما بسیاري از داوطلبان به 
دلیل شرایط خاص اجتماعي، خانوادگي یا تحصیلي مایل هستند در همین سال در مراکز 
آموزش عالي پذیرفته شوند یا حداقل از احتمال قبولي در رشته هاي موردنظرشان مطلع 
گردند. از این رو این دسته از داوطلبان به موسسات و مراکز مشاوره متعددي مراجعه 
مي کنند که به طور احتمالي و براساس رتبه تعداد محدودي از داوطلبان سال هاي گذشته 
که با آن ها آشنایي داشته اند و از وضعیت شان با خبر هستند - و نه همه داوطلبان - براي 
داوطلبان امسال انتخاب رشته مي کنند، که این انتخاب رشته با ضریب خطا و اشتباه 
بسیاري همراه مي باشد. زیرا فرایند گزینش آزمون سراسري، فرایندي علمي و مبتني بر 
داده و اطالعات مستند و معتبر است و مواردي مانند نوع گزینش  هاي متفاوت)کشوري، 
قطبي، ناحیه اي، استاني و ...( و سهمیه  هاي متفاوت )مناطق یك، دو، سه، ایثارگران( در 
نوع دوره هاي مختلف )روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعي، مجازي، بین الملل و ...( و 

سایر شرایط و ضوابط در قبولي داوطلبان تاثیر دارد.
همچنین مشکل اساسي دیگري که داوطلبان با آن روبرو هستند این است که مشاوران 
به دلیل عدم درک و شناخت جامع از ویژگي  و شرایط دانشگاه ها و رشته هاي تحصیلي 
در معرفي رشته محل ها و اولویت بندي آنها پیشنهادهایي دور از واقعیت ارائه مي کنند یا 
دوره هاي روزانه را پس از دوره هاي غیرانتفاعي و پیام نور پیشنهاد مي کنند که این باعث 
مي شود حتي اگر داوطلب نمره قبولي در رشته هاي روزانه یا رشته محل هاي بهتر را داشته 
باشد در رشته هاي ضعیف تر که در الویت باالتري در انتخاب رشته داوطلب وارد شده است، 

قبول شوند.
اطالعات  از  استفاده  با  مجازي،  رشته  انتخاب  راهنماي  افزار  نرم  در  راستا،  همین  در 
داوطلبان سال جاري و اطالعات رشته محل هاي سال گذشته و با رعایت تمامي شرایط 
و ضوابط، رشته هایي که داوطلب در صورت انتخاب رشته در سال گذشته، شانس قبولي 
در آن ها داشت را به وي معرفي مي کند. بنابراين اگر نگوئیم نرم افزار مذکور، بهترين 
و منحصربه فردترين نرم افزار کمکي انتخاب رشته است، اما مي توان ادعا کرد که 
مناسب ترين نرم افزار مبتني بر داده و اطالعات معتبر و مستند است. با تمام این 
شرایط، تصمیم نهایي را داوطلب گرامي براساس عوامل مؤثر در انتخاب رشته و دانشگاه 

محل تحصیل باید اخذ کند.

نكات مهم و قابل توجه داوطلبان قبل از استفاده از نرم افزار انتخاب رشته 
مجازي:

1- نرم افزار انتخاب رشته مجازي براساس رشته محل هاي سال گذشته تنظیم شده است 
و با توجه به اینکه ممکن است رشته محلي نسبت به رشته محل  هاي سال گذشته اضافه، 
حذف یا اصالح شده باشد توصیه مي شود حتماً اطالعات رشته محل  ها و شرایط و ضوابط 
خاص هر رشته محل، مطابق دفترچه راهنماي انتخاب رشته سال جاري )دفترچه شماره 
2( و سایر اطالعیه  هایي که براي انتخاب رشته سال جاري منتشر مي شود، مورد توجه 

قرار گیرد.
2- در نرم افزار انتخاب رشته مجازي، رشته  هاي تحصیلي نیمه متمرکز، بورسیه، داراي 
شرایط خاص )مانند دانشگاه شهید مطهري تهران و ...( و دانشگاه فرهنگیان )مراکز تربیت 
معلم سابق( پیشنهاد نمي  شود و داوطلبان در صورت تمایل به انتخاب رشته محل  هاي 
مذکور بایستي مطابق با ضوابط و شرایط موسسات مذکور و با توجه عالقه خود و اولویتي 

که مدنظرشان مي باشد، این رشته محل  ها را در فرم انتخاب رشته اصلي وارد نمایند.
3- با توجه به اینکه براي انتخاب رشته، عوامل متعددي از جمله میزان عالقه به رشته و 
دانشگاه، در نظر داشتن نوع دوره، مقطع تحصیلي، شرایط و امکانات دانشگاه و شهر محل 
تحصیل، شرایط و ضوابط خاص هر رشته، تعهدات پس از اتمام تحصیل و ... مهم مي باشد 
و نرم افزار انتخاب رشته مجازي قادر به اولویت دادن رشته محل ها مطابق کلیه عوامل 
مذکور و از جمله عالقه و سلیقه داوطلب نمي باشد، به همین دلیل این سیستم مي تواند 
صرفاً به عنوان یك راهنما که معرفي کننده رشته هایي است که داوطلب شانس قبولي در 

آنها دارد، مورد استفاده قرار گیرد.
4- سیستم راهنماي انتخاب رشته مجازي فقط و فقط به عنوان ابزاري جهت راهنمایي 
بیشتر داوطلب تهیه شده است و استفاده یا عدم استفاده از آن کاماًل اختیاري است و 
مالک هاي اصلي براي انتخاب رشته، دفترچه راهنما و اطالعیه هاي سازمان سنجش، نمره 
آزمون و سوابق تحصیلي داوطلب مي باشد. از این رو درخصوص نرم افزار مذکور مسئولیتي 

متوجه سازمان نمي باشد.
۵- ممکن است این سیستم به برخي از داوطلبان که مجاز به انتخاب رشته شده اند، هیچ 
رشته اي پیشنهاد نکند یا رشته محل هاي محدودي پیشنهاد کند؛ به این دسته از داوطلبان 
توصیه مي شود با در نظر گرفتن دوره اي که مجاز شده اند و رشته محل هاي معرفي شده در 
دفترچه راهنماي انتخاب رشته و همچنین اطالعیه هاي سازمان سنجش و بر اساس عالقه 

خود و اولویتي که مدنظرشان مي باشد نسبت به انتخاب رشته اصلي اقدام کنند.
6- به ازاي هر گروه آزمایشي، نرم افزار انتخاب رشته مجازي جداگانه اي طراحي شده است و 
رشته هاي پیشنهادي در سیستم بصورت مجزا ارائه مي  شود. بنابراین اگر در آزمون سراسري 
سال 14۰۰ در دو گروه آزمایشي شرکت کرده باشید و در آنها مجاز به انتخاب رشته شده  اید 
براي آگاهي از رشته  هاي پیشنهادي باید به سیستم انتخاب رشته مجازي مربوطه مراجعه 
کنید و ممکن است نرم افزار به ازاي هر گروه حداکثر 3۰۰ رشته محل به شما پیشنهاد کند. 
اما در نظر داشته باشید که در سیستم انتخاب رشته اصلي صرفاً یك فرم انتخاب رشته در 
اختیار هر داوطلب قرار مي گیرد که باید حداکثر 1۵۰ رشته محل از تمامي رشته محل  هاي 

راهنامی انتخاب رشته مجازی 
آزمون رسارسی سال 1400
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پیشنهادي 
اعم از یك یا دو گروه آزمایشي را فقط در 

همان یك فرم براساس عالقه و الویت وارد کند.
7- صرفاً داوطلبان آزمون سراسري سال 14۰۰ که براساس کارنامه علمی مرحله اول مجاز 

به انتخاب رشته )دررشته های با آزمون شده اند مي توانند از این سیستم استفاده کنند. 

روش استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مجازي:
اول)کارنامه  نتیجه مرحله  اعالم  از  روز پس  انتخاب رشته مجازي، 3  نرم  افزار  لینك 
علمي( بر روي سایت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org فعال مي گردد 
و داوطلبان عالقه مند به استفاده از این نرم افزار، مي توانند با انجام اقدامات زیر از این 

نرم افزار استفاده کنند:
1- داوطلب به ازاي هر گروه آزمایشي که تمایل به آگاهي از رشته هاي معرفي شده 
نرم  افزار در آن گروه را دارد، مي بایست شماره سریال انتخاب رشته مجازي به مبلغ 

14۰.۰۰۰ ریال خریداري کند.
2- براي خرید سریال انتخاب رشته مجازي مي توانید از لینك »خرید سریال انتخاب رشته 

مجازي« که در منوي نرم افزار انتخاب رشته مجازي وجود دارد، اقدام کنید.
3- پس از پرداخت اینترنتي در نرم  افزار فروش سریال انتخاب رشته مجازي سازمان 
سنجش، یك شماره سریال 1۰ رقمي در اختیار داوطلب قرار مي  گیرد که فقط و فقط 

مخصوص استفاده از نرم  افزار انتخاب رشته مجازي مي  باشد.
4- پس از خرید سریال انتخاب رشته مجازي، داوطلب باید اطالعات درخواست شده را 
در سیستم انتخاب رشته مجازي در گروه آزمایشي مورد نظر وارد کند و در صورت صحت 

اطالعات به وي اجازه استفاده از سیستم داده مي شود.

۵- در گام بعدي اطالعات سریال 
انتخاب رشته مجازي از داوطلب درخواست 
در  و  شود  وارد  اطالعات  این  است  الزم  که  مي شود 
صورت صحت اطالعات، این سریال به اطالعات داوطلب در گروه 
آزمایشي موردنظر اختصاص مي یابد و در مراجعات بعدي دیگر نیازي به 

ورود اطالعات سریال انتخاب رشته مجازي براي گروه آزمایشي مربوطه نیست.

امكانات نرم افزار انتخاب رشته مجازي:
1- نرم افزار انتخاب رشته در اولین گام پس از ورود داوطلب اطالعات کلي و اصول و  
مباني استفاده از سیستم را نمایش مي دهد و پس از آن حداکثر تا 3۰۰ رشته محل را 
به داوطلب نمایش مي  دهد. الزم به ذکر است در رشته هاي ارائه شده تا حدودي از باال به 
پایین شانس قبولي افزایش مي یابد، ولي ممکن است رشته تحصیلي مورد توجه، عالقه و 

انتخاب فرد واقع نشود.
2- نرم افزار قابلیت جستجو و محدود کردن اطالعات رشته محل  ها براساس شرایط  

موردنظر داوطلب و به شرح زیر را دارد:
1-2- نوع دوره )روزانه – نوبت دوم – پیام نور – غیرانتفاعي و ...(،

2-2- مقطع دوره )دکتري حرفه اي– کارشناسي ارشد پیوسته – کارشناسي - کارداني( ،
3-2- انتخاب حداکثر تا سه استان به عنوان محل تحصیل،

4-2- حداکثر تا سه رشته تحصیلي مورد عالقه.
۵-2- امکان قبولی

یادآوري بسیار مهم:
داوطلبان به این مساله توجه داشته باشند که اگر رشته محل  هاي انتخابي خود را 
در نرم  افزار انتخاب رشته اصلي ثبت نکنند، از چرخه گزينش آزمون سراسري 
حذف خواهند شد. به عبارت بهتر نرم افزار انتخاب رشته مجازي صرفاً نقش راهنمایي 
و هدایت داوطلبان بر اساس گزینه هاي انتخابي و نیز آمادگي براي انتخاب رشته اصلي را 

دارد. 
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چندیـن سـال اسـت کـه انتخـاب رشـته آزمـون سراسـري به 
صـورت اینترنتـي انجـام مي گیـرد. بـا توجـه بـه اهمیـت ثبت 
بـه صـورت  ادامـه  اینترنتـي در  انتخـاب رشـته  انتخاب هـا در 
خالصـه و سـاده مراحل آن بیان شـده اسـت تا داوطلبـان بتوانند 
بـدون مشـکل انتخاب هـاي خـود را در سیسـتم انتخـاب رشـته 

آزمـون سراسـري سـال 14۰۰ ثبـت کننـد.
1- دفترچـه راهنمـاي انتخـاب رشـته و اطالعیه هـاي مربـوط بـه 

انتخـاب رشـته را بـه دقـت مطالعـه کنیـد :
- دفترچـه راهنمـاي انتخـاب رشـته بـه صـورت الکترونیکـي قبـل از 
www. آغـاز انتخـاب رشـته در سـایت سـازمان سـنجش بـه نشـاني

sanjesh.org منتشـر خواهـد شـد. داوطلـب بـا مراجعـه بـه سـایت 
سـازمان و از طریـق لینـك مربـوط مي توانـد ایـن دفترچـه راهنمـا را 

دانلـود و ذخیـره کنـد. 
- بـه دلیـل اینکـه ممکن اسـت بعـد از انتشـار دفترچـه راهنمـا، برخي 
از کـد رشـته محل هـا حـذف، اضافـه یـا اصالح شـوند، لذا ضـرورت دارد 
کـه داوطلبـان، پي گیـر اطالعیه هـاي اصالحیـه دفترچه از طریق سـایت 
سـازمان یـا هفتـه نامـه پیـك سـنجش بـوده و آنهـا را بـه دقـت مطالعه 

. کنند
2- اطالعات مورد نیاز براي انتخاب رشته اینترنتي را آماده کنید:

2-1- بـراي اسـتفاده از نـرم افـزار انتخـاب رشـته، سـه شـیوه ورود بـه 
نرم افـزار پیش بینـي شـده اسـت کـه داوطلـب بایسـتي از طریـق یکي از 
ایـن شـیوه ها اقـدام کنـد؛ لـذا آمـاده داشـتن اطالعات مـورد نیـاز براي 

ورود الزامـي اسـت:
شیوه اول: اطالعات سریال ثبت نام، شماره شناسنامه.

شـیوه دوم: شـماره پرونـده، کـد ملـي، شـماره سـریال 
شناسـنامه.

شـیوه سـوم: شـماره پیگیري ثبـت نام، 
کـد ملي.

2-2- معـدل کتبي 

دیپلـم، کـد و عنـوان دیپلـم جـزو مـواردي اسـت کـه در زمـان انتخـاب رشـته بـه 
داوطلـب نمایـش داده مي شـود تـا در صـورت مغایـرت، اطالعـات صحیـح را وارد 
نمایـد؛ لـذا آمـاده داشـتن ایـن اطالعـات نیـز بـه منظـور مقایسـه و اصـالح، الزامي 

ست. ا
2-3- کـد رشـته محل هـاي انتخـاب شـده نهایي خود را بـه همراه نام رشـته، عنوان 
دانشـگاه، نـوع دوره )روزانـه، نوبـت دوم و ...(، مقطع تحصیلي )کارداني، کارشناسـي، 

کارشناسـي ارشـد و ...( و سـایر اطالعات مهم روي برگه اي یادداشـت کنید.
يـادآوري 1 : انتخـاب رشـته بـرای همـه متقاضیـان )بـرای انتخـاب رشـته محل با 
آزمـون و پذیـرش صرفـاً براسـاس سـوابق تحصیلـی» بـدون آزمـون«( دریـك فرم و 
حداکثرتـا 1۵۰ رشـته محـل در نـرم افزارانتخـاب رشـته اینترنتـی انجام می شـود . 

بـه عبـارت دیگـر فراینـد انتخـاب رشـته ایـن دو جداگانه نخواهـد بود .   
يادآوري 2: هر داوطلب مي تواند حداکثر 1۵۰ کد رشته محل را در نرم افزار انتخاب 
رشـته ثبـت کنـد؛ ولـي ممکن اسـت تعـدادي از کد رشـته محل هایي را کـه انتخاب 
مي کنیـد بـه دلیـل عدم رعایت شـرایط و ضوابط، از سـوي نرم افزار ثبت نشـود که با 
اعـالم خطـا بـه داوطلب اعالم خواهد شـد؛ لـذا توصیه مي شـود که رشـته محل هاي 
بیشـتري را در نظـر بگیریـد تـا بتوانیـد جایگزیـن رشـته محل هـاي اشـتباه کنیـد.
يـادآوري 3: هـر چنـد الزامـي بـه وارد کردن تمامـي 1۵۰ انتخـاب نیسـت، اما در 
سـال هاي گذشـته داوطلبانـي بوده انـد کـه با در نظـر گرفتن شـرایط خـوش بینانه، 
صرفـاً چنـد انتخـاب محدود را در فـرم انتخاب رشـته وارد کرده انـد و در نهایت پس 
از گزینـش علمـي بـا اختالف یك یـا دو نفر، جزو قبول شـدگان در رشـته محل هاي 

وارد شـده، نبودند.
3- وارد نرم افزار انتخاب رشته آزمون سراسري شوید:

3-1- از طریـق لینـك مربـوط در سـایت سـازمان سـنجش، وارد نـرم افـزار انتخاب 
رشـته آزمون سراسـري شـوید.

3-2- در نـرم افـزار انتخـاب رشـته آزمون سراسـري، اطالعاتي درخصوص شـرایط و 
ضوابـط اسـتفاده از نـرم افـزار، مهلت انتخاب رشـته و ... نمایش داده شـده اسـت که 

مهمترین آنهـا عبارتند از:
3-2-1- مهلت انتخاب رشته 

3-2-2- داوطلبـان پـس از ثبـت اطالعـات، رسـید انتخـاب رشـته را کـه عددي 1۵ 

مراحل انتخاب رشته اينرتنتی 
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رقمـي اسـت، دریافـت مي کنند.
3-2-3- داوطلبانـي کـه انتخـاب رشـته خـود را ثبـت کرده انـد تـا آخریـن مهلـت 
طریـق  از  اطالعـات  ویرایـش  یـا  مشـاهده  بـه  نسـبت  مي تواننـد  رشـته  انتخـاب 

اقـدام کننـد. لینك هـاي مربـوط در سـایت 
3-2-4- محدودیـت زمانـي بـراي تکمیـل فرم انتخاب رشـته وجود نـدارد و صرفاً تا 
زمانـي کـه کاربـر بـه اینترنـت متصل اسـت یا پنجـره مرورگر خود را نبسـته اسـت، 
مي توانـد نسـبت بـه انتخـاب رشـته اقدام کنـد )حتماً پـس از پایان انتخاب رشـته با 

کلیـك روي دکمـه »خروج« از سیسـتم خارج شـوید(.
4- اطالعات ثبت نامي را مشاهده و در صورت مغایرت اصالح کنید:

از طریـق یکـي از شـیوه هـاي اعـالم شـده در بنـد 2-1 بـه نـرم افـزار وارد شـوید و 
اطالعاتـي را کـه نمایـش داده مي شـود، بررسـي کنیـد و نسـبت بـه تأیید یـا اصالح 

آنهـا اقـدام کنیـد. اطالعاتـي کـه نمایـش داده مي شـود به شـرح ذیل اسـت:
4-1- معـدل کتبـي دیپلـم و کـد دیپلـم: در صـورت صحیـح بودن، بایسـتي صحت 
اطالعـات را اعـالم کنیـد و در غیـر اینصـورت، اطالعـات صحیـح را در محـل مربوط 

کنید. وارد 
4-2- اگـر داوطلـب تمایـل بـه انتخاب رشـته هاي مؤسسـات غیرانتفاعي یا دانشـگاه 
پیـام نـور یـا دانشـگاه فرهنگیان داشـته باشـد، ولي در زمـان ثبت نـام، عالقه مندي 
خـود را اعـالم نکـرده باشـد، مي توانـد بـا خرید سـریال عالقه منـدي مربـوط و وارد 
کـردن اطالعـات در صفحـه آغازیـن انتخـاب رشـته، عالقـه منـدي خـود را نسـبت 
بـه انتخـاب رشـته هاي دانشـگاه هاي یـاد شـده اعـالم کنـد. الزم بـه ذکـر اسـت که 
بـراي مؤسسـات غیرانتفاعـي خريد يك سـريال عالقه  مندي و بـرای پیام  
نـور، خريـد يك سـريال عالقـه  مندي ديگـر الزم اسـت و براي دانشـگاه 

فرهنگیـان نیـز کارت جداگانـه اي مورد نیاز اسـت.
۵- اطالعـات کـد رشـته محل هـا را بـا توجـه بـه مـواردي کـه در پیش نویـس وارد 

کـرده بودیـد به شـرح زیـر در نـرم افـزار وارد کنید:
۵-1- پـس از وارد کـردن هـر کـد رشـته محـل، در کنـار کـد، عنـوان رشـته محل 
نمایـش داده مي شـود کـه توصیـه مي شـود حتمـاً آن را بـا اطالعاتـي کـه قبـاًل بـه 

صـورت پیـش نویـس آمـاده کـرده بودیـد مقایسـه کنید.
۵-2- پـس از وارد کـردن کـد رشـته محل هـا و کلیـك روي دکمـه »تأییـد و 

ادامـه«، نـرم افـزار، اطالعـات رشـته محل هـا را مـورد ارزیابي قـرار مي دهـد و موارد 
اشـکال ماننـد »عـدم تطابـق جنسـیت داوطلـب بـا جنـس پذیـرش رشـته محـل«، 
»عـدم تطابـق گروه آزمایشـي داوطلب با گروه آزمایشـي رشـته محل در رشـته های 

بـا آزمـون « و ... را اعـالم مي کنـد.
۵-3- برخـي از مـوارد برخـالف مـورد قبـل از سـوي نـرم افزار قابل بررسـي نیسـت 
و شـخص داوطلـب بـا توجـه بـه شـرایط و عالیـق مي بایسـت آنهـا را بررسـي کنـد 
و درخصـوص آنهـا تصمیـم گیـري کنـد. برخـي از ایـن مـوارد شـامل تغییـر مقطع 
یـا تغییـر دوره در رشـته هاي انتخابـي، درج رشـته اي در مقطـع کاردانـي در بیـن 
رشـته هاي مقطـع کارشناسـي یـا درج دوره غیرانتفاعي بین دوره هـاي روزانه یا درج 
رشـته هـای بـدون آزمون دربین رشـته های بـا آزمون  و ... هسـتند؛ البتـه نرم افزار 
هـر دوره یـا مقطعـي را بـه یـك رنـگ نمایـش مي دهـد و بدین صـورت بـه داوطلب 

بـراي شناسـایي ایـن تغییرهـا کمـك مي کند.
6- اطالعـات ثبـت شـده بـه همـراه رسـید انتخـاب رشـته بـه داوطلب به شـرح زیر 

نمایـش داده مي شـود:
6-1- پس از تأیید، اطالعات در پایگاه سـازمان سـنجش ثبت خواهد شـد و رسـید 
انتخـاب رشـته 15 رقمـي صـادر خواهـد شـد و نسـخه قابـل چـاپ بـه داوطلب 

نمایـش داده مي شـود.
6-2- توصیـه مي شـود کـه داوطلبـان، از اطالعات نمایش داده شـده نسـخه چاپي 
تهیـه کننـد و در پایـان بـا کلیـك روي دکمـه »خـروج« از نـرم افزار انتخاب رشـته 

خارج شـوند.
يـادآوري: داوطلـب موظـف اسـت کـه از اطالعـات شـخصي و فـرم انتخاب رشـته 
خـود و نسـخه چـاپ شـده تأییدیـه انتخاب رشـته محافظت کنـد. الزم به یـادآوري 
اسـت که سـازمان سـنجش، هیچگونه مسـؤلیتي در قبال مشکالت ناشـي از لو رفتن 

اطالعـات داوطلـب نخواهـد داشـت. براین اسـاس تقاضا مي شـود اطالعات 
شـخصي و آزمونـي خـود را در اختیـار افـراد متفرقـه قـرار 

ندهید.
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ضمن آرزوي توفیق روزافزون براي داوطلبان آزمون سراسري، در این قسمت به روش 
نمره کل سازي در آزمون سراسري و انواع نمرات از قبیل نمره خام، نمره کل حاصل 
از دروس امتحاني آزمون سراسري، نمره کل حاصل از دروس مؤثر سوابق تحصیلي 
دیپلم )برای دیپلمه های نظام سالی واحدی یا ترمي واحدي و دیپلمه های نظام جدید 
آموزشی )3-3-6((، نمره کل حاصل از دروس مؤثر سوابق تحصیلي پیش دانشگاهي 
برای داوطلبانی که دارای دیپلم نظام سالی واحدی یا ترمي واحدي هستند و درنهایت 
اولیه داوطلبان درج مي شود، پرداخته  نمره کل نهایی در هر زیرگروه که در کارنامه 

مي شود.
بر اساس مصوبه بیست و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 
براي   14۰۰ سال  سراسري  آزمون  در  تحصیلي  سوابق  تأثیر  میزان   1399/7/22
پذیرش در رشته محل هایي که پذیرش آن ها به روش با آزمون انجام مي شود، حداکثر 

30 درصد و با تاثیرمثبت به صورت زیر اعمال مي شود:
الف( آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي و فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و 
معارف اسالمي که دیپلم خود را از سال 1398 به بعد در نظام آموزشي جدید )3- 
3- 6( اخذ نموده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آنها به صورت نهایي، سراسري و 
کشوری برگزار شده، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود 
دیپلم )پایه دوازدهم -سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3- 3- 6( به میزان 
حداکثر 3۰ درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثیرمثبت 

در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود.
ب( آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد در نظام آموزشي سالي واحدي یا ترمي 
واحدي دریافت نموده اند و امتحانات یك یا چند درس آنها به صورت نهایي، سراسري 
و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي 
موجود دیپلم )پایه یازدهم-سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم( به میزان حداکثر 
2۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره 

کل نهایي آنان لحاظ مي شود.
ج( داوطلبان داراي مدرک پیش دانشگاهي ریاضي فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني، 
علوم و معارف اسالمي و هنر که مدرک دوره پیش دانشگاهي خود را از سال تحصیلي 
91 - 139۰ به بعد دریافت کرده اند و امتحانات یك یا چند درس آنها به صورت نهایي، 
سراسري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق 
نسبت سوابق  به  میزان حداکثر ۵ درصد  به  پیش دانشگاهي  دوره  تحصیلي موجود 
تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود.
د(سایر دیپلمه ها )غیر از بندهاي الف، ب و ج( مشمول اعمال سوابق تحصیلي نیستند.
 *دانش آموزان دیپلم فني و حرفه اي و کارودانش مي توانند در آزمون سراسري شرکت 
کنند. این دانش آموزان در صورت تمایل به اعمال سوابق تحصیلي بایستی در امتحان 
غیراینصورت  در  کنند،  شرکت  مربوط  آزمایشي  گروه  نظري  شاخه  دروس  نهایي 

مشمول اعمال سوابق تحصیلي نیستند و نمره آزمون سراسري مالک عمل است.
از تأثیر قطعي سوابق  ** الزم به ذکر است، تأثیر مثبت سوابق تحصیلي، متفاوت 

تحصیلي است و بدان معناست که اگر سوابق تحصیلي باعث افزایش نمره کل آزمون 
بهبود وضعیت علمی داوطلب شود در آن  به عبارتی موجب  یا  هر زیرگروه شود و 
زیرگروه اعمال خواهد شد و اگر باعث کاهش نمره کل آزمون هر زيرگروه شود 
)اثر منفي داشته باشد( در آن زيرگروه اعمال نمي شود و 1۰۰ درصد نمره کل 

آزمون در آن زیرگروه به عنوان نمره کل نهایي نظر گرفته مي شود.
قبل از ورود به بحث نمره کل سازی باید در نظر داشته باشید تمام مراحل نمره کل سازی 
که در ادامه به آن خواهیم پرداخت صرفاً براي رشته هایي است که پذیرش آن ها »با 
آزمون« است. پذیرش دانشجو در تعدادي از رشته  هاي برخي دانشگاه ها و مراکز و 
موسسات آموزش عالی کشور در سال 14۰۰»صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی« 
ديپلم  کتبي  معدل  گزينش،  مالك  محل ها،  رشته  کد  این  برای  می شود.  انجام 

است. 

انواع نمرات در آزمون سراسري
1- نمره خام 
2- نمره تراز

3- نمره کل آزمون
4- نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم برای داوطلبان داراي دیپلم نظام سالی واحدی یا 

ترمی واحدی
۵- نمره کل سابقه تحصیلي پیش دانشگاهي برای داوطلبان داراي دیپلم نظام سالی 

واحدی یا ترمی واحدی
یا ترمی واحدی  6- نمره کل نهایی برای داوطلبان داراي دیپلم نظام سالي واحدي 
)حاصل از نمره کل آزمون، نمره کل  سابقه تحصیلي دیپلم و نمره کل سابقه تحصیلي 

پیش دانشگاهي( 
7- نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم برای داوطلبان داراي دیپلم نظام جدید آموزشی 

6-3-3
8- نمره کل  نهایی برای داوطلبان دارای دیپلم نظام آموزشی جدید 3-6-6 )حاصل 
از نمره کل آزمون، نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم )پایه دوازدهم- سال سوم آموزش 

متوسطه نظام جدید 6-3-3(( 

1- نمره خام
 پس از برگزاري آزمون با توجه به استانداردهاي دقیق و فني، پاسخنامه ها در قرنطینه 
قرائت  مي شود و پس از اعمال کنترل  هاي الزم مبتني بر خواندن صحیح پاسخنامه ها، 
دقت هاي  با  بار  دو  پاسخنامه ها  از  یك  هر  مي شود.  آغاز  پاسخنامه  تصحیح  مرحله 
مختلف پردازش مي شود تا صحت قرائت پاسخنامه محرز شود و در موارد معدود که 

مغایرت بین دو پردازش وجود دارد، پاسخنامه ها مجدداً بررسی مي شود.
با توجه  از تأیید صحت پردازش پاسخنامه ها، تعداد گزینه هاي صحیح و غلط  پس 
به روش زیر  به کلید سؤاالت در هر درس و گروه آزمایشي، استخراج و نمره خام 

محاسبه مي شود:

 روش منره کل سازی در آزمون رسارسی سال 1400

برای پذيرش در رشته  محل های با آزمون
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به عبارت دیگر، نمره خام عبارت است از نمره اکتسابي توسط هر داوطلب در هر درس 
آزمون )اعم از عمومي و اختصاصي( که به درصد بیان مي شود.

نکته 1: خاطرنشان مي شود که در فرمول فوق، نمره خام چون به درصد بیان مي شود، 
در 1۰۰ ضرب مي شود.

به صورت  گزینه ها  به  پاسخ  از  جلوگیري  به منظور  فرمول،  این  اساس  بر   :2 نکته 
ارزش سؤاالت صحیح کسر  از  ازاي هر سؤال غلط، یك سوم  به  و تصادفي،  حدسي 

مي شود.
نکته 3: در آزمون سراسري، دروس امتحاني از نظر تعداد سؤاالت متفاوت هستند؛ 
براي مثال، در گروه آزمایشي علوم ریاضي و فني، تعداد سؤاالت درس ادبیات 2۵ و 
درس ریاضي ۵۵ سؤال است؛ براي اینکه اثر تعداد سؤاالت از بین برده شود، عبارت 

مذکور تقسیم  بر تعداد سؤاالت شده است.
مثال: وضعیت پاسخگویي داوطلب به درس ادبیات فارسي که شامل 2۵ سؤال است، 

به شرح زیر است:
تعداد پاسخ هاي صحیح: 14

تعداد پاسخ هاي غلط: 4
تعداد پاسخ هاي سفید )بدون پاسخ(: 7

پس نمره خام این داوطلب در درس ادبیات فارسي عبارت است از:

نکته مهم: دامنه تغییرات نمرات خام دروس در محدوده 33/3 - تا 1۰۰ است؛ یعني 
اگر داوطلبي به همه این 2۵ سؤال پاسخ غلط داده باشد، نمره وي عبارت است از:

و اگر به تمام سؤاالت این درس پاسخ درست داده باشد، نمره وي عبارت است از:

2- نمره تراز
به علت تفاوت در ماهیت دروس امتحاني اعم از عمومي یا اختصاصي، نمرات خام 
همانند نیستند؛ به عبارت دیگر، کسب دو نمره خام یکسان )یا کسب دو درصد یکسان( 
در دروس مختلف آزمون سراسري با یکدیگر قابل  مقایسه نیست؛ درنتیجه نمي توان 
با استفاده از نمرات خام دروس مختلف، افراد را با یکدیگر مقایسه کرد؛ لذا، بحث 
تبدیل نمرات خام به نمرات تراز مطرح مي شود که این امر با استفاده از روش هاي 
آماري انجام مي گیرد. براي تعیین نمره تراز، تمامي نمرات خام داوطلبان حاضر در 
جلسه در هر گروه آزمایشي و هر درس مورد نیاز است؛ سپس از روی نمرات هر درس 
به ترتیب نزولی، فراوانی نمرات و فراوانی تجمعی و مقادیر فراوانی تجمعی نسبی زیر 
سطح منحنی، نمره تراز براي هر درس در هر گروه به صورت مجزا محاسبه می گردد؛ 
بنابراین، یافتن نمره تراز دروس )اعم از دروس عمومي و اختصاصي( توسط داوطلب 
یا هیچ فرد یا مؤسسه اي جز سازمان سنجش آموزش کشور که اطالعات کل شرکت 

کنندگان را در اختیار دارد امکان پذیر نیست. 

3- نمره کل آزمون
نمره کل آزمون داوطلب در هر زیرگروه، میانگین وزنی نمرات تراز دروس عمومي و 
اختصاصي داوطلب با توجه به ضریب هر درس در آن زیرگروه است؛گروه هاي پنج گانه 

آزمایشي آزمون سراسري شامل دروس امتحاني عمومي و اختصاصي است. ضرایب 
دروس عمومي در همه زیرگروه های تمام گروه هاي آزمایشي به غیراز زیرگروه 4 گروه 
آزمایشي زبان هاي خارجي یکسان است، ولي ضرایب دروس تخصصي در زیرگروه ها 
متفاوت است. این ضرایب در دفترچه هاي شماره 1 و 2 آزمون سراسري درج شده 

است که در ادامه به بیان آن مي پردازیم.

1-3- زيرگروه ها در گروه های آزمايشی مختلف
همان طور که مي دانید، آزمون سراسري در پنج گروه آزمایشي برگزار مي شود: 1( 
گروه آزمایشي علوم ریاضی و فني، 2( گروه آزمایشي علوم تجربی، 3( گروه آزمایشي 
علوم انسانی، 4( گروه آزمایشي هنر، ۵( گروه آزمایشي زبان هاي خارجي. در هر یك 

از این گروه ها، آزمون هاي عمومي و اختصاصي برگزار مي شود.
کلیه  در  سراسري  آزمون  داوطلبان  تمامي  براي  آن  ضرایب  و  عمومي  آزمون  مواد 
درس  ضریب   در  استثنا  )تنها  است  یکسان  آزمایشي  گروه هاي  همه  زیرگروه های 
زبان عمومی در زیرگروه چهار گروه آزمایشی زبان هاي خارجی به دلیل نبود درس 

تخصصي در این زیرگروه است(.
دروس امتحاني رشته هاي مختلف تحصیلي آزمون سراسري داراي ضرایب متفاوتي 
امتحاني  مواد  که  آزمایشي  گروه  هر  تحصیلي  رشته هاي  منظور،  به همین  هستند؛ 
آن ها از ضریب یکساني برخوردارند در یك زیرگروه قرار مي گیرند. هر گروه آزمایشي 
در آزمون سراسري، داراي چند زیرگروه است که در دفترچه هاي شماره 1 و 2 آزمون 

سراسري مشخص شده است.
در آزمون سراسري سال 14۰۰ پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصیلي دانشگاه صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی ایران و رشته های تحصیلی علوم ورزشي، آموزش تربیت 
بدني، نقاشي، ارتباط تصویري، هنرهاي تجسمي، آموزش هنر ، طراحي پارچه، طراحي 
موسیقی  ایراني،  موسیقي  مجسمه سازي،  نمایشي،  ادبیات  صنعتي،  طراحي  لباس، 
جهاني، کتابت و نگارگري، آهنگسازي، بازیگري ، طراحي صحنه، نمایش عروسکي و 
عکاسي به صورت متمرکز و با شرايط خاص صورت مي پذیرد. ضریب آزمون عملي 
براي رشته هاي موسیقي ایراني و موسیقی جهاني 6 و براي سایر رشته ها 4 است. در 
گزینش نهایي نمره کل حاصل از نمره کل زیرگروه مربوطه و نمره درس عملي اعمال 
مي شود. الزم به ذکر است که ضریب درس عملي نیز همانند سایر دروس تخصصي 

3 برابر لحاظ مي شود.
درس بهیاری )ویژه بهیاران برای رشته پرستاری( به عنوان درس تخصصی با ضریب 

4 )و با تاثیر مثبت( در نظر گرفته می شود.

پس با توجه به موارد فوق، نمره کل آزمون سراسري بدین صورت محاسبه مي شود:

الف: نمره کل سازی برای داوطلبان داراي دیپلم نظام سالي واحدي یا 
ترمی واحدی

یا ترمي واحدي همانند  یا پیش دانشگاهي نظام سالي واحدي  داوطلبان داراي دیپلم 
به آن پرداخته  ادامه  اعمال سوابق تحصیلي مي باشند که در  سال گذشته مشمول 
سوابق  دروس  نمرات  که  تحصیلي  سوابق  اعمال  مشمول  داوطلبان  براي  مي شود. 
اساس  بر  تحصیلي  سوابق  تأثیر  میزان  نیست،  موجود  کامل  به طور  آن ها  تحصیلي 
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سوابق  تأثیر  میزان  است  بدیهي  مي شود.  محاسبه  تحصیلي  سوابق  موجود  دروس 
این  غیرمشمول  داوطلبان  براي  تحصیلي  پیش دانشگاهي  سوابق  یا  دیپلم  تحصیلي 

سوابق تحصیلي، صفر مي باشد.
نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم صرفاً براي داوطلباني محاسبه خواهد شد که مشمول 
از »دیپلمه هاي ریاضي و فیزیك«،  آن دسته  اعمال سابقه تحصیلي دیپلم هستند. 
»علوم تجربي«، »ادبیات و علوم انساني« و »علوم و معارف اسالمي« که دیپلم خود را 
از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یك  یا چند درس آن ها به صورت نهایي، 
سراسري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق 
تحصیلي موجود دیپلم )سال سوم آموزش متوسطه( به میزان حداکثر 2۵ درصد به 
نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان 

لحاظ مي شود.
براي روشن تر شدن روش محاسبه رابطه شماره 2، به مثال زیر توجه نمایید. شایان 

ذکر است نمراتی که در مثال ها ارائه شده فرضی بوده و غیرقابل استناد است.
آزمون  فني  و  ریاضي  علوم  آزمایشي  گروه  در  داوطلبي  که  کنید  فرض   : مثال1 
تراز  است.  نموده  کسب  را  ذیل  خام  نمرات  و  کرده  شرکت  قبل  سنوات  سراسري 
نمرات محاسبه شده و در جدول زیر درج شده است. گروه آزمایشي علوم ریاضي و فني 
داراي سه زیرگروه است؛ بنابراین، بر اساس نمرات تراز و ضرایب هر یك از زیرگروه ها، 

نمره کل داوطلب فوق در هر یك از زیرگروه ها محاسبه مي شود؛ لذا داریم:

  

 

داوطلب  خود  لذا  ندارد؛  وجود  داوطلبان  براي  تراز  نمرات  محاسبه  امکان  توجه: 
نمي تواند نمره آزمون در هر زیرگروه را محاسبه نماید.

یا  4- نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم براي داوطلبان نظام سالي واحدي 
ترمي واحدي

روش محاسبه این نمره دقیقاً  مانند نمره کل آزمون سراسري است و نمرات دروس 
امتحاني اخذ دیپلم به جای نمرات خام در این نمره کل به کار مي رود. نمرات دروس 
امتحاني اخذ دیپلم )نمرات دروسي که امتحانات آن ها به صورت نهایي، سراسري و 
کشوري برگزار شده است( نیز تراز مي شود؛ این نمرات از وزارت آموزش و پرورش 
اخذ و به تفکیك نظام آموزشي، سال اخذ مدرک و نوع دیپلم با استفاده از روش هاي 
آماري به صورت مجزا تراز مي شود. پس مي توان گفت که نمره کل سابقه تحصیلي 
دیپلم عبارت است از میانگین وزنی نمرات تراز هر یك از دروس مؤثر اخذ دیپلم که 

طبق رابطه زیر محاسبه مي شود:

و  مي شود  معادل سازي  سراسري  آزمون  دروس  با  دیپلم  اخذ  دروس  رابطه3،  در 
نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم محاسبه مي شود و ضرایب مربوطه متناسب با ضرایب 
 99/6/31 مورخ   1193 شماره  در  ضرایب  این  است.  سراسري  آزمون  زیرگروه هاي 

هفته نامه پیك سنجش منتشر شده است.
مثال2: فرض کنید داوطلبي داراي دیپلم ریاضي فیزیك است و سال اخذ آن 1396 
بوده و در آزمون سراسري سنوات قبل در گروه آزمایشي علوم ریاضي و فني شرکت 
نموده و وضعیت نمرات دروس مؤثر اخذ دیپلم او به شرح جدول ذیل است. همان گونه 
که مشاهده مي شود، درس زبان فارسي 3 و ادبیات فارسي 3، معادل زبان و ادبیات 
فارسي در آزمون سراسري است و چون این درس در آزمون سراسري ضریب 4 دارد 
پس دو درس دیپلم به نسبت واحدها، داراي ضریب خواهند بود؛ به طوری که جمع 
ضرایب 4 مي شود. سه درس جبر و احتمال، هندسه 2 و حسابان در دیپلم نیز معادل 
درس ریاضي در آزمون سراسري در نظر گرفته شده است و ضرایب آن در هر یك از 

زیرگروه ها به نسبت واحدها تقسیم مي شود.

توجه: نمرات مؤثر دروس دیپلم همانند نمرات خام آزمون، تراز مي  شود؛ ضمن اینکه 
تراز نمرات دروس دیپلم براي دیپلمه هاي هرسال جداگانه محاسبه مي شود.

سالي  نظام  داوطلبان  براي  پیش دانشگاهی  تحصیلي  سابقه  نمره کل   -5
واحدي یا ترمي واحدي

داوطلبان داراي مدرک پیش دانشگاهی »ریاضي و فیزیك«، »علوم تجربي«، »ادبیات 
و علوم انساني«، »علوم و معارف اسالمي« و » هنر« که مدرک دوره پیش دانشگاهی 
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خود را از سال تحصیلي 1391 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یك یا چند درس آن ها 
به صورت نهایي، سراسري و کشوری برگزارشده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي 
بوده و سوابق تحصیلي موجود دوره پیش دانشگاهی) پایه دوازدهم  سال آخر آموزش 
متوسطه نظام سالي واحدي یا ترمي واحدي( صرفاً نمرات دروسی که به صورت نهایی، 
نسبت سوابق  به  درصد  میزان حداکثر ۵  است به  برگزار شده  و کشوری  سراسری 
تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ مي شود.

روش محاسبه این نمره نیز همانند نمره کل آزمون سراسري است و نمرات دروس 
امتحاني اخذ پیش دانشگاهی به جای نمرات خام در این نمره کل به کار مي رود. نمرات 
به صورت  آن ها  امتحانات  که  دروسي  )نمرات  پیش دانشگاهی  اخذ  امتحاني  دروس 
نهایي، سراسري و کشوري برگزار شده است( نیز تراز مي شود؛ این نمرات به تفکیك 
پیش دانشگاهي  مدرک  دارندگان  )براي  پیش دانشگاهي  نوع  و   مدرک  اخذ  سال 
مشمول اعمال سوابق تحصیلي( با استفاده از روش هاي آماري به صورت مجزا تراز 
مي شود. پس مي توان گفت که نمره کل سابقه تحصیلي پیش دانشگاهی عبارت است 
از میانگین وزنی نمرات تراز هر یك از دروس مؤثر پیش دانشگاهی و طبق رابطه زیر 

محاسبه مي شود:

در رابطه 4 دروس اخذ پیش دانشگاهی با دروس آزمون سراسري معادل سازي مي شود 
و نمره کل سابقه تحصیلي پیش دانشگاهی محاسبه مي شود و ضرایب مربوطه )ضرایبي 
که درس معادل پیش دانشگاهی آن به عنوان سابقه تحصیلي در نظر گرفته شده باشد( 

معادل ضرايب زيرگروه هاي آزمون سراسري است. 
مثال3 : فرض کنید داوطلبي داراي مدرک پیش دانشگاهی ریاضي فیزیك است و 
سال اخذ آن 1397  بوده و در گروه آزمایشي علوم ریاضي و فني آزمون سراسری 
سنوات قبل شرکت نموده و وضعیت نمرات دروس مؤثر اخذ پیش دانشگاهی او به 
شرح جدول ذیل است. همان طور که مشاهده مي شود، درس زبان فارسي، معادل زبان 
و ادبیات فارسي در آزمون سراسري است و در هر 3 زیرگروه داراي ضریب 4 مي شود 
زیرگروه 3  و در  آزمون است  فیزیك  فیزیك پیش دانشگاهي معادل درس  یا درس 

داراي ضریب 2 مي شود.

توجه: نمرات مؤثر دروس پیش دانشگاهی همانند نمرات خام آزمون، تراز مي  شود؛ 
ضمن اینکه تراز نمرات دروس پیش دانشگاهی براي فارغ التحصیالن هرسال جداگانه 

محاسبه مي شود.

6- نمره کل نهایی براي داوطلبان نظام سالي واحدي یا ترمي واحدي
)حاصل از نمره کل آزمون، نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم و نمره کل سابقه 

تحصیلي پیش دانشگاهي(
تا این قسمت به نحوه محاسبه نمره کل حاصل از دروس امتحاني آزمون سراسري 
)نمره کل آزمون( و نمره کل حاصل از دروس مؤثر امتحاني اخذ دیپلم )نمره کل سابقه 
تحصیلي دیپلم( و نمره کل حاصل از دروس مؤثر امتحاني پیش دانشگاهی )نمره کل 
سابقه تحصیلي پیش دانشگاهي( پرداخته شد. در این قسمت به نحوه محاسبه نمره 

کلي نهایي که حاصل این سه نمره  است، پرداخته مي شود.
بر اساس مصوبه بیست و چهارم جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 
براي   14۰۰ سال  سراسري  آزمون  در  تحصیلي  سوابق  تأثیر  میزان   1399/7/22
پذیرش در رشته محل هایي که پذیرش آن ها به روش با آزمون انجام مي شود، حداکثر 

30 درصد و با تاثیرمثبت به صورت زیر اعمال مي شود:
الف(  آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و 
معارف اسالمي که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد در نظام آموزشي سالي واحدي 
یا ترمي واحدي دریافت نموده اند و امتحانات یك یا چند درس آنها به صورت نهایي، 
سراسري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق 
تحصیلي موجود دیپلم )پایه یازدهم-سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم( به میزان 
حداکثر 2۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت 

در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود.
ب( داوطلبان داراي مدرک پیش دانشگاهي ریاضي فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني، 
علوم و معارف اسالمي و هنر که مدرک دوره پیش دانشگاهي خود را از سال تحصیلي 
91 - 139۰ به بعد دریافت کرده اند و امتحانات یك یا چند درس آنها به صورت نهایي، 
سراسري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق 
نسبت سوابق  به  میزان حداکثر ۵ درصد  به  پیش دانشگاهي  دوره  تحصیلي موجود 
تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود.

تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال 
خواهد شد.

*دانش آموزان دیپلم فني و حرفه اي و کارودانش مي توانند در آزمون سراسري شرکت 
کنند. این دانش آموزان در صورت تمایل به اعمال سوابق تحصیلي بایستی در امتحان 
غیراینصورت  در  کنند،  شرکت  مربوط  آزمایشي  گروه  نظري  شاخه  دروس  نهایي 

مشمول اعمال سوابق تحصیلي نیستند و نمره آزمون سراسري مالک عمل است.
برای داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی که مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی 
خود را در نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی اخذ نموده اند، در آزمون سراسری سال 

14۰۰، چهار نمره کل برای هر زیرگروه محاسبه می شود:
 1- فقط آزمون 2- آزمون و نمره کل سوابق تحصیلی دیپلم 3- آزمون و نمره کل 
سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی 4- آزمون و نمره کل های سوابق تحصیلی دیپلم و 

پیش دانشگاهی
سپس از بین این چهار نمره، بیشترین نمره محاسبه  شده به عنوان نمره کل نهایی در 
هر زیر گروه لحاظ می  شود که این موضوع به نفع داوطلب است. به عبارت  دیگر اعمال 
بدان  و  است  تحصیلي  قطعي سوابق  تأثیر  از  متفاوت  تحصیلي،  مثبت سوابق  تأثیر 
معناست که اگر سوابق تحصیلي باعث افزایش نمره کل آزمون هر زیرگروه شود و یا 
به عبارتی موجب بهبود وضعیت داوطلب شود در آن زیرگروه اعمال خواهد شد و اگر 
باعث کاهش نمره کل آزمون هر زيرگروه شود )اثر منفي داشته باشد( در آن 
زيرگروه اعمال نمي شود و نمره کل آزمون در آن زیرگروه به عنوان نمره کل نهایي در 
نظر گرفته مي شود. بدیهي است حالت هاي مختلفي ممکن است براي یك داوطلب 
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روي دهد که به صورت زیر است:
مثبت  تأثیر  زیرگروه ها  از  هیچ یك  در  پیش دانشگاهي  و  دیپلم  تحصیلي  1- سوابق 

نداشته باشد.
2- سوابق تحصیلي دیپلم در یك یا چند زیرگروه تأثیر مثبت داشته باشد و در سایر 

زیرگروه ها فاقد تأثیر مثبت باشد.
3- سوابق تحصیلي پیش دانشگاهي در یك یا چند زیرگروه تأثیر مثبت داشته باشد 

و در سایر زیرگروه ها فاقد تأثیر مثبت باشد.
4- سوابق تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي به طور هم زمان )تواماً( در یك یا چند 

زیرگروه تأثیر مثبت داشته باشد و در سایر زیرگروه ها فاقد تأثیر مثبت باشد.

لذا براي این داوطلبان با توجه به تأثیر مثبت سوابق تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي، 
نمره کل نهایی هر زیرگروه، بیشترین مقدار به دست آمده از روابط 2، ۵ ، 6 و 7 است 

که در کارنامه داوطلبان درج مي شود.
در روابط ذیل مقدار X و Y به ترتیب، میزان تأثیر سوابق تحصیلي دیپلم و میزان 
آموزشي  نظام  دیپلمه   داوطلبان  نمره کل  در  پیش دانشگاهی  تحصیلي  سوابق  تأثیر 
سالي واحدي یا ترمي واحدي است که در جداول 1 و 2 ارائه شده است و در ادامه به 

آن مي پردازیم.

تذکر: نمره کل داوطلبان غیرمشمول سوابق تحصیلي و داوطلباني که اعمال سوابق 
تحصیلي براي آن ها تأثیر مثبت ندارد، همان نمره کل حاصل از آزمون )رابطه 2( است.

میزان تأثیر سابقه تحصیلي
سابقه  تأثیر  میزان  و   )X( دیپلم  تحصیلي  سابقه  تأثیر  میزان   ،7 و   6  ،۵ روابط  در 
 ۵ و  درصد   2۵ حداکثر  ترتیب  به  زیرگروه  هر  در   )Y( پیش دانشگاهی  تحصیلي 
درصد است و با توجه به نوع دیپلم و نوع پیش دانشگاهي داوطلب و گروه آزمایشي 
که شرکت نموده  است، این میزان تأثیر تعیین مي شود؛ لذا با توجه به موارد فوق 

چهار حالت وجود دارد.
الف- عنوان ديپلم با گروه آزمايشي تطابق دارد:

براي این داوطلبان سوابق تحصیلي دیپلم به میزان حداکثر 2۵ درصد )درصورتی که 
تمامی دروس در سال های مشمول اعمال سوابق تحصیلی اخذ شده باشد؛ در غیر 
این صورت، دروس خارج از این سال ها حذف و ضریب مربوطه از اثر 2۵ درصد کسر 
می شود و معادل آن به اثر آزمون افزوده خواهد شد( و براساس جدول شماره )1( در 

نمره کل نهایی تأثیر دارد.

گروه آزمایشیعنوان دیپلم
علوم ریاضی و فنیریاضی فیزیک
علوم تجربیعلوم تجربی
علوم انسانیعلوم انسانی

علوم انسانیعلوم و معارف اسالمی

توجه: با توجه به اینکه درس ریاضی برای دیپلمه های علوم انسانی و علوم و معارف 

اسالمی از سال  1389 به بعد به صورت سراسری و کشوری برگزار گردیده است، این 
درس برای دیپلمه های سال 1389 به بعد که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت 
نموده اند، جزو دروس سوابق تحصیلی در نظر گرفته می شود؛ ولی برای دیپلمه های 
سال های قبل از 1389، سوابق تحصیلی بر اساس نمرات سایر دروس موجود صورت 

می پذیرد.
ب- عدم تطابق عنوان ديپلم با گروه آزمايشي:

نامی  ثبت  آزمایشی  گروه  با  آنان  دیپلم  که  بین  سوابق  تحصیلی  برای  داوطلبانی 
مطابقت وجود ندارد، تأثیر سوابق تحصیلي دیپلم بر اساس دروس موجود متناسب 
تأثیر  میزان  بود.  خواهد  درصد   2۵ حداکثر  میزان  تا  سراسري  آزمون  دروس  با 
با نسبت سوابق تحصیلي موجود  برابر است  سوابق تحصیلي دیپلم هاي غیر مرتبط 
داوطلب به مواد آزمون گروه هاي آزمایشي مختلف با در نظر گرفتن ضرایب دروس در 
زیرگروه هاي مربوط. براي این داوطلبان، درصد تأثیر سوابق تحصیلي به تفکیك نوع 

دیپلم و گروه آزمایشي  بر اساس جدول شماره )1( مي باشد. 
همان گونه که ذکر شد، میزان تأثیر نمرات دروس دیپلم با تأثیر مثبت و حداکثر 25 
درصد است؛ به طوری که اگر رشته دیپلم داوطلب با گروه آزمایشي وي یکسان باشد 
و نمرات تمامی دروس دیپلم در سال های 1384 به بعد اخذ شده باشد میزان تأثیر 
دروس مؤثر 2۵ درصد خواهد بود؛ اما اگر رشته دیپلم داوطلب با گروه آزمایشي وي 
متفاوت باشد، میزان تأثیر دروس مؤثر وي بر اساس دروس مؤثر موجود محاسبه شده 
و در رابطه ۵ و رابطه 7 محاسبه نمره کل به جاي 2۵ درصد، X جایگزین مي شود. 
براي داوطلبان مشمولی که نمرات دروس سوابق تحصیلي آن ها به طور کامل موجود 
نیست یا سال اخذ آن ها به غیراز سال هاي 1384 به بعد است، ضرایب این دروس از 

درصد سوابق تحصیلي کسر خواهد شد.

ج- عنوان پیش دانشگاهی با گروه آزمايشي تطابق دارد:
درصد   ۵ حداکثر  میزان  به  پیش دانشگاهی  تحصیلي  سوابق  داوطلبان  این  براي 
اخذشده  تحصیلی  سوابق  اعمال  مشمول  سال های  در  دروس  تمامی  )درصورتی که 
باشد؛ در غیر این صورت، دروس خارج از این سال ها حذف و ضریب مربوطه از اثر ۵ 
درصد کسر می شود و معادل آن به اثر آزمون افزوده خواهد شد( و بر اساس جدول 

شماره )2( در نمره کل نهایی تأثیر دارد. 

گروه آزمایشیعنوان پیش دانشگاهی
علوم ریاضی و فنیریاضی فیزیک
علوم تجربیعلوم تجربی
علوم انسانیعلوم انسانی

علوم انسانیعلوم و معارف اسالمی
هنرهنر

د- عدم تطابق عنوان پیش دانشگاهی با گروه آزمايشي:
برای  داوطلبانی که  بین  سوابق  تحصیلی پیش دانشگاهی آنان با گروه آزمایشی ثبت 
دروس  اساس  بر  پیش دانشگاهی  تحصیلي  سوابق  تأثیر  ندارد،  وجود  مطابقت  نامی 
موجود متناسب با دروس آزمون سراسري تا میزان حداکثر 5 درصد خواهد بود. 
نسبت  با  است  برابر  مرتبط  غیر  پیش دانشگاهی هاي  تحصیلي  سوابق  تأثیر  میزان 
سوابق تحصیلي موجود داوطلب به مواد آزمون گروه هاي آزمایشي مختلف با در نظر 
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گرفتن ضرایب دروس در زیرگروه هاي مربوط. براي این داوطلبان میزان تاثیر سوابق 
تحصیلي به تفکیك نوع پیش دانشگاهي  و گروه آزمایشي براساس جدول شماره )2( 

خواهد بود. 
تأثیر مثبت  با  پیش دانشگاهی   نمرات دروس  تأثیر  میزان  که ذکر شد،  همان گونه 
گروه  با  داوطلب  پیش دانشگاهی   رشته  اگر  به طوری که  است؛  و حداکثر 5 درصد 
آزمایشي وي یکسان باشد و نمرات تمامی دروس پیش دانشگاهي در سال های 1391 
رشته  اگر  اما  بود؛  درصد خواهد   ۵ مؤثر  دروس  تأثیر  میزان  باشد  اخذشده  بعد  به 
پیش دانشگاهی  داوطلب با گروه آزمایشي وي متفاوت باشد، میزان تأثیر دروس مؤثر 
محاسبه   7 رابطه  و   6 رابطه  در  و  محاسبه شده  موجود  مؤثر  دروس  اساس  بر  وي 
نمره کل به جاي ۵ درصد، Y جایگزین مي شود. براي داوطلبان مشمولي که نمرات 
دروس امتحاني آن ها به طور کامل موجود نیست، یا سال اخذ آن ها قبل از سال 1391 

است، ضرایب این دروس از درصد سوابق تحصیلي کسر خواهد شد.

مثال 4: فرض کنید داوطلبي که داراي دیپلم و پیش دانشگاهی ریاضي فیزیك است، 
در گروه آزمایشي علوم ریاضي و فني شرکت نموده است. این داوطلب دیپلم خود را 
در سال 1396و پیش دانشگاهی خود را در سال 1397 اخذ نموده و امتحانات تمامي 
است.  بوده  و کشوري  نهایي  به صورت  او  پیش دانشگاهی  و  دیپلم  اخذ  مؤثر  دروس 

وضعیت علمي داوطلب در زیر گروه 1 به شرح ذیل است:

این داوطلب مشمول اعمال سوابق تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي است و نوع دیپلم 
و پیش دانشگاهي ایشان با گروه آزمایشي تطابق دارد؛ براي این داوطلب میزان تأثیر 
تأثیر سوابق تحصیلي پیش دانشگاهي ۵  سوابق تحصیلي دیپلم 2۵ درصد و میزان 

درصد است. بنابراین، نمره کل نهایی او در زیرگروه 1 به صورت زیر محاسبه مي شود:

نمره کل حاصل از آزمون و سابقه تحصیلي دیپلم در زیرگروه 1 )طبق رابطه ۵(:
0/75×8382 + 0/25×7814  = 8240
نمره کل حاصل از آزمون و سابقه تحصیلي پیش دانشگاهي در زیرگروه 1 )طبق رابطه 6(:
0/95×8382 + 0/05×6222= 8274

نمره کل حاصل از آزمون و سابقه تحصیلي دیپلم و سابقه تحصیلي پیش دانشگاهي در 
زیرگروه 1 )طبق رابطه 7(:

0/7×8382 + 0/25×7814+ 05/0×6222  = 8132

MAX)8240،8382 ،8274 ،8132( =8382 = نمره کل نهايی در زيرگروه 

نمره کل نهایی داوطلب در زیرگروه 1 است.  نمره کل، 8382  این 4  بیشترین مقدار 
همان طور که مالحظه مي شود در زیرگروه 1 داوطلب، نمرات سوابق تحصیلي دیپلم 
و پیش دانشگاهي باعث کاهش نمره کل شده است بنابراین سوابق تحصیلي ديپلم 

و پیش دانشگاهي براي این داوطلب تأثیر مثبت نداشته است.

به همین ترتیب برای داوطلب فوق، نمره در زیر گروه2 محاسبه می شود:

MAX)8388، 8280،8265 ، 8157( = 8388 = نمره کل نهايی در زيرگروه 2

است.   2 زیرگروه  در  داوطلب  نمره کل نهایی  نمره کل8388   4 این  مقدار  بیشترین 
همان طور که مالحظه مي شود در زیرگروه 2 داوطلب، نمرات سوابق تحصیلي دیپلم 
و پیش دانشگاهي باعث کاهش نمره کل شده است بنابراین سوابق تحصیلي ديپلم 

و پیش دانشگاهي براي این داوطلب تأثیر مثبت نداشته است.

به همین ترتیب برای داوطلب فوق، نمره در زیر گروه3 محاسبه می شود:

MAX)8365، 8258،8246 ،8139( = 8365 = نمره کل نهايی در زيرگروه3
بیشترین مقدار این 4 نمره کل، 8365 نمره کل نهایی داوطلب در زیرگروه 3 است. 
همان طور که مالحظه مي شود در زیرگروه 3 داوطلب نیز همانند زیر گروه های دیگر، 
است  شده  نمره کل  کاهش  باعث  پیش دانشگاهي  و  دیپلم  تحصیلي  سوابق  نمرات 
بنابراین سوابق تحصیلي ديپلم و پیش دانشگاهي براي این داوطلب تأثیر مثبت 

نداشته است.
با توجه به محاسبات فوق، وضعیت نهایی داوطلب مذکور در زیر گروه های مختلف 

در جدول زیر مشخص است:
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همانطور که مالحظه شد، داوطلب فوق در هر سه زیر گروه فاقد تاثیر مثبت دیپلم و پیش دانشگاهی 
بوده است و نمرات هر سه زیر گروه، همان نمره کل آزمون در زیر گروه مربوطه است.

ب- نمره کل سازی برای داوطلبان دارای دیپلم نظام آموزشی جدید 6-3-3
بر اساس مصوبه بیست و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 
براي   14۰۰ سال  سراسري  آزمون  در  تحصیلي  سوابق  تأثیر  میزان   1399/7/22
پذیرش در رشته محل هایي که پذیرش آن ها به روش با آزمون انجام مي شود، حداکثر 

3۰ درصد و با تاثیرمثبت به صورت زیر اعمال مي شود:
آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي و فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي 
نموده  اخذ   )6  -3 -3( آموزشي جدید  نظام  در  بعد  به  از سال 1398  را  دیپلم خود  که 
شده،  برگزار  کشوری  و  سراسري  نهایي،  به صورت  آنها  دوازدهم  پایه  دروس  امتحانات  و 
مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود دیپلم )پایه دوازدهم -سال 
سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3- 3- 6( به میزان حداکثر 3۰ درصد به نسبت سوابق 

تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثیرمثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود.
 *دانش آموزان دیپلم فني و حرفه اي و کارودانش مي توانند در آزمون سراسري شرکت 
کنند. این دانش آموزان در صورت تمایل به اعمال سوابق تحصیلي بایستی در امتحان 
غیراینصورت  در  کنند،  شرکت  مربوط  آزمایشي  گروه  نظري  شاخه  دروس  نهایي 

مشمول اعمال سوابق تحصیلي نیستند و نمره آزمون سراسري مالک عمل است.
براي داوطلباني که نمرات دروس سوابق تحصیلي آن ها به طور کامل موجود نیست، 
ضرایب این دروس از درصد سوابق تحصیلي کسر خواهد شد. بر اساس نوع دیپلم داوطلب 
و گروه آزمایشي که در آن شرکت کرده است )تطابق یا عدم تطابق نوع دیپلم با گروه 
آزمایشي(، حالت هاي مختلفي پیش  مي آید که در ادامه هر یك از آن ها ارائه مي شود.

7- نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم براي داوطلبان نظام 6-3-3
روش محاسبه این نمره دقیقاً  مانند نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم داوطلبان نظام 
سالي واحدي یا ترمي واحدي است. نمرات دروس امتحاني اخذ دیپلم نظام آموزشي 
و کشوري  نهایي، سراسري  به صورت  آن ها  امتحانات  که  دروسي  )نمرات    6-3-3
برگزار شده است( نیز از وزارت آموزش و پرورش اخذ و با استفاده از روش هاي آماري 
نظام  دیپلم  نمره کل سابقه تحصیلي  عبارت دیگر،  به  تراز مي شود.  به صورت مجزا 
آموزشي 3-3-6  عبارت است از میانگین وزنی نمرات تراز هر یك از دروس مؤثر اخذ 
دیپلم نظام آموزشي 3-3-6 و از رابطه 3 محاسبه مي شود. دروس اخذ دیپلم نظام 
آموزشي 3-3-6  با دروس آزمون سراسري معادل سازي و ضرایب مربوطه متناسب 
با ضرایب زیرگروه هاي آزمون سراسري لحاظ مي شود. این ضرایب در شماره 1193 

مورخ 1399/6/31 هفته نامه پیك سنجش منتشر شده است.
8- نمره کل نهایی براي داوطلبان نظام 3-3-6 )حاصل از نمره کل آزمون، 

نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم داوطلبان نظام آموزشي جدید 6-3-3( 
برای داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی در نظام آموزشي جديد 3-3-6  در 

آزمون سراسری سال 14۰۰، دو نمره کل برای هر زیرگروه محاسبه می شود:
1- فقط آزمون 2-  آزمون و نمره کل سوابق تحصیلي دیپلم  6-3-3 

 سپس از بین این دو نمره ، بیشترین نمره محاسبه  شده به عنوان نمره کل نهایی در 
 هر زیر گروه لحاظ می  شود که این موضوع به نفع داوطلب است. به عبارت دیگر اعمال
بدان و  است  تحصیلي  قطعي سوابق  تأثیر  از  متفاوت  تحصیلي،  مثبت سوابق   تأثیر 
 معناست که اگر سوابق تحصیلي باعث افزایش نمره کل آزمون هر زیرگروه شود و یا
 به عبارتی موجب بهبود وضعیت داوطلب شود در آن زیرگروه اعمال خواهد شد و اگر

 باعث کاهش نمره کل آزمون هر زيرگروه شود )اثر منفي داشته باشد( در آن
 زيرگروه اعمال نمي شود و نمره کل آزمون در آن زیرگروه به عنوان نمره کل نهایي
 نظر گرفته مي شود. بدیهي است حالت هاي مختلفي ممکن است براي یك داوطلب

:روي دهد که به صورت زیر است
نظام جدید  آموزش متوسطه  )پایه دوازدهم- سال سوم  1- سوابق تحصیلي دیپلم 

3-3-6( در هیچ یك از زیرگروه ها تأثیر مثبت نداشته باشد.
نظام جدید  آموزش متوسطه  )پایه دوازدهم- سال سوم  2- سوابق تحصیلي دیپلم 
3-3-6( در یك یا چند زیرگروه تأثیر مثبت داشته باشد و در سایر زیرگروه ها فاقد 

تأثیر مثبت باشد.
براي این داوطلبان با توجه به تأثیر مثبت سوابق تحصیلي دیپلم )پایه دوازدهم- سال 
سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3-3-6(، نمره کل نهایی هر زیرگروه، بیشترین مقدار 

به دست آمده از رابطه )8(  و  رابطه )2(  است:
نمره کل آزمون مانند داوطلبان دارای دیپلم نظام سالي واحدي یا ترمی واحدی از 
رابطه )2( محاسبه می شود. در رابطه )8( مقدار W میزان تأثیر سوابق تحصیلي دیپلم 
)پایه دوازدهم- سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3-3-6( است و در هر زیرگروه 
به میزان حداکثر 3۰ درصد با تاثیر مثبت اعمال مي شود. این میزان تأثیر با توجه 
به نوع دیپلم داوطلب و گروه آزمایشي که شرکت نموده  است، تعیین مي شود؛ لذا با 

توجه به موارد فوق دو حالت وجود دارد.
با گروه آزمایشي که شرکت کرده است، طبق جدول  اگر نوع دیپلم داوطلب  الف- 
ذیل  باشد، نوع دیپلم و گروه آزمایشي تطابق دارد. براي این داوطلبان سوابق تحصیلي 
دیپلم نظام 3-3-6 به میزان حداکثر 3۰ درصد )درصورتی که نمرات تمامی دروس 
اخذ شده باشد؛ در غیر این صورت، دروس ناموجود حذف و ضریب مربوطه از اثر 3۰ 
درصد کسر می شود و معادل آن به اثر آزمون افزوده خواهد شد( و براساس جدول 

شماره )3( در نمره کل نهایی تأثیر مثبت دارد. 

گروه آزمایشینوع دیپلم
علوم ریاضی و فنیریاضي فیزیک
علوم تجربيعلوم تجربي

علوم انساني ادبیات و علوم انساني
علوم انساني علوم و معارف اسالمی

ب - برای  داوطلبانی که  بین  سوابق  تحصیلی آنان با گروه آزمایشی مطابقت وجود 
ندارد، تأثیر سوابق تحصیلي بر اساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسري 
حداکثر تا میزان 3۰ درصد خواهد بود. میزان تأثیر سوابق تحصیلي دیپلم هاي غیر 
مرتبط برابر است با نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب به مواد آزمون گروه هاي 
آزمایشي مختلف با در نظر گرفتن ضرایب دروس در زیرگروه های مربوط. براي این 
داوطلبان، درصد تأثیر سوابق تحصیلي دیپلم نظام آموزشي 3-3-6  به تفکیك نوع 

دیپلم و گروه آزمایشي  بر اساس جدول شماره )3( مي باشد. 
همان گونه که ذکر شد، میزان تأثیر نمرات دروس دیپلم )پایه دوازدهم- سال سوم 

آموزش متوسطه نظام 
جدید 3-3-6( با تأثیر مثبت و حداکثر 3۰ درصد است؛ به طوری که اگر رشته دیپلم 
داوطلب با گروه آزمایشي وي یکسان باشد میزان تأثیر دروس مؤثر 3۰ درصد خواهد 
تأثیر  میزان  باشد،  متفاوت  آزمایشي وي  گروه  با  داوطلب  دیپلم  رشته  اگر  اما  بود؛ 
دروس مؤثر وي بر اساس دروس مؤثر موجود محاسبه  شده و در رابطه 8 محاسبه 
نمره کل به جاي 3۰ درصد، W از جدول 3 جایگزین مي شود. براي داوطلبان مشمولی 
که نمرات دروس سوابق تحصیلي آن ها به طور کامل موجود نیست، ضرائب این دروس 

از درصد سوابق تحصیلي کسر خواهد شد. 
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مثال1: فرض کنید داوطلبي در سال 1399 دیپلم ریاضی فیزیك  نظام 3-3-6 را 
آزمایشي علوم ریاضی و فنی شرکت نموده و  اخذ کرده، در آزمون سراسري گروه 
وضعیت نمرات دروس مؤثر اخذ دیپلم او به شرح جدول ذیل است. همان گونه که 
درس  معادل  گسسته،  ریاضیات  و   3 هندسه  و  حسابان2  درس  مي شود،  مشاهده 
آزمایشی  گروه   1 زیرگروه  در  درس  این  چون  و  است  سراسري  آزمون  در  ریاضی 
ریاضی و فنی آزمون سراسري ضریب 4 دارد پس سه درس دیپلم حسابان2 و هندسه 
3 و ریاضیات گسسته به نسبت واحدها، داراي ضریب خواهند بود؛ به طوری که جمع 

ضرایب 4 مي شود. 
الزم به ذکر است، استثنائاً درس سالمت و بهداشت با اینکه درس متناسب خود را 

دردروس آزمون ندارد ولی جزو دروس موثر سوابق تحصیلی دیپلم منظور می شود.

توجه: نمرات مؤثر دروس دیپلم همانند نمرات خام آزمون، تراز مي  شود؛ ضمن اینکه 
تراز نمرات دروس دیپلم براي دیپلمه هاي هرسال جداگانه محاسبه مي شود.

مثال 2: فرض کنید داوطلبي که داراي دیپلم ریاضي فیزیك است، در گروه آزمایشي 
علوم ریاضي و فني شرکت نموده است. این داوطلب دیپلم خود را در سال 1399 
اخذ نموده و امتحانات تمامي دروس مؤثر اخذ دیپلم او به صورت نهایي و کشوري بوده 

است. وضعیت علمي داوطلب در زیر گروه 1 به شرح ذیل است:

این داوطلب مشمول اعمال سوابق تحصیلي دیپلم است و نوع دیپلم ایشان با گروه 
آزمایشي تطابق دارد؛ براي این داوطلب میزان تأثیر سوابق تحصیلي دیپلم 3۰ درصد 

است. بنابراین، نمره کل نهایی او در زیرگروه 1 به صورت زیر محاسبه مي شود:

نمره کل حاصل از آزمون و سابقه تحصیلي دیپلم در زیرگروه 1 )طبق رابطه 8(:
0/70×8619 + 0/30×6918  = 8109

MAX)8619 ،8109( = 8619 = نمره کل نهايی در زيرگروه 1

زیرگروه 1 است.  نمره کل نهایی داوطلب در  نمره کل، 8619  این 2  بیشترین مقدار 
همان طور که مالحظه مي شود در زیرگروه 1 داوطلب، نمرات سوابق تحصیلي دیپلم 
باعث کاهش نمره کل شده است بنابراین سوابق تحصیلي ديپلم براي این داوطلب 

تأثیر مثبت نداشته است.
به همین ترتیب برای داوطلب فوق، نمره در زیر گروه2 محاسبه می شود:

MAX)8544،8064( = 8544 = نمره کل نهايی در زيرگروه 2

نمره کل نهایی داوطلب در زیرگروه 2 است.  نمره کل، 8۵44  این 2  بیشترین مقدار 
همان طور که مالحظه مي شود در زیرگروه 2 داوطلب، نمرات سوابق تحصیلي دیپلم 
باعث کاهش نمره کل شده است بنابراین سوابق تحصیلي ديپلم براي این داوطلب 

تأثیر مثبت نداشته است.

به همین ترتیب برای داوطلب فوق، نمره در زیر گروه3 محاسبه می شود:

MAX)8348 ،7920( = 8348 = نمره کل نهايی در زيرگروه 3

نمره کل نهایی داوطلب در زیرگروه 3 است.  نمره کل، 8348  این 2  بیشترین مقدار 
همان طور که مالحظه مي شود در زیرگروه 3 داوطلب، نمرات سوابق تحصیلي دیپلم 
باعث کاهش نمره کل شده است بنابراین سوابق تحصیلي ديپلم براي این داوطلب 

تأثیر مثبت نداشته است.
با توجه به محاسبات فوق، وضعیت نهایی داوطلب مذکور در زیر گروه های مختلف 

در جدول زیر مشخص است:

همانطور که مالحظه شد، داوطلب فوق در هر سه زیر گروه فاقد تاثیر مثبت دیپلم 
است و نمرات هر سه زیر گروه، همان نمره کل آزمون در زیر گروه مربوطه است.
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پرسش و پاسخ های رایج در خصوص  انتخاب رشته آزمون رسارسی
1-آيا اولويت کدرشته محل، شانس قبولی را افزايش می دهد و تقدم و تاخر نقشی در 

قبولی  دارد؟
خیر -اولویت انتخاب کد رشته محل شانس قبولی را افزایش نمی دهد و تقدم و تاخر در انتخاب 
رشته ها )اولویت بندی( در واقع بیانگر عالقه شما به رشته می باشد که انتظار می رود به صورت معقول 
و متناسب با ویژگی های شما انجام شود. باید توجه داشت داوطلب در اولین اولویتي که حداقل نمره و 
شرایط و ضوابط الزم را کسب نماید، پذیرفته مي شود و اولویت هاي انتخابي بعدي بررسي نمي شود. 

2-در مورد نحوه انتخاب رشته های بورسیه و دارای شرايط خاص و اولويت اين رشته 
محل ها در فرم انتخاب رشته توضیح داده شود.

رشته های خاص رشته هایی هستند که در پذیرش آنها شرایط خاصی از قبیل مصاحبه، معاینه، 
آزمون علمی یا عملی جداگانه ای اعمال می شود، با این تفاوت که داوطلبانی که رشته های خاص را 
انتخاب می  کنند باید ضوابط آن دانشگاه را مطالعه کرده و الزم است در مصاحبه یا معاینه و آزمون 
عملی دانشگاه انتخابی شرکت کنند و قبولی یا عدم قبولی آنها منوط به نتیجه ای است که آن 
دانشگاه اعالم می کند و نتایج آنان همزمان با اعالم نتایج نهائي اعالم می شود. شرایط و ضوابط این 
گونه رشته ها بطور کامل در بخش پیوست ها )مندرج در سایت این سازمان( درج گردیده است .در 
صورت انتخاب این دسته از رشته ها بعد از رشته هاي متمرکز چنانچه در رشته متمرکزي قبول و 

معرفی شوید دیگر در رشته هاي مورد نظر گزینش و معرفی نخواهید شد.
3-نحوه دسترسی به کد رهگیری انتخاب رشته و تکمیل مجدد فرم توسط داوطلبانی 

که به هر دلیل از صفحه انتخاب رشته خارج می شوند، چگونه است؟
در صورتی که اطالعات داوطلب به صورت کامل دریافت شده باشد، سیستم یك “رسید 1۵ رقمی” 
به عنوان رسید دریافت انتخاب رشته به شخص ارائه می کند .تا زمانی که این رسید ارائه نشده، به 
این معنی می  باشد که فرایند انتخاب رشته پایان نیافته است. در صورتی که داوطلب به هر نحوی 
از صفحه انتخاب رشته خارج شده باشد، بایستی از ابتدا پس از ورود به صفحه آزمون سراسری، 
وارد صفحه انتخاب رشته شده و مراحل را از ابتدا شروع نماید. هم چنین برای دسترسی مجدد 
به کدرهگیری بایستی با شماره تلفن های گویا )42163-۰21( و یا سیستم پاسخگویي اینترنتی 
در سایت این سازمان مراجعه و بعد از تکمیل مشخصات مورد نیاز، درخواست خود را ثبت نمایید.
4-ماده 90 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر اعمال سهمیه 5 درصد برای 
جانبازان با جانبازی کمتر از 25 درصد، همسران و فرزندان آنان و همسر و فرزندان 

رزمندگان با حداقل 6 ماه مدت حضور داوطلبانه در جبهه چگونه اعمال می شود؟
در آزمون سراسري سال 14۰۰همانند سال قبل عالوه بر سهمیه 2۵ درصد ایثارگران، ۵ درصد 
ظرفیت هر کدرشته محل به “ جانبازان زیر 2۵ درصد و همسر و فرزندان آنان ”و “ همسر و فرزندان 
رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه“ اختصاص دارد .در صورتی که سهمیه 
 2۵درصدي ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا 
به مشمولین سهمیه ۵ درصدي ایثارگران که شرایط و حدنصاب الزم را داشته باشند، تخصیص 
یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن به داوطلبان بصورت آزاد)بدون توجه به 
سهمیه( اختصاص می یابد. همچنین اگر سهمیه ۵ درصد ایثارگران خالی بماند، خالی مانده این 
ظرفیت به داوطلبان آزاد )بدون توجه به سهمیه( اختصاص می یابد. حدنصاب نمره ایثارگران )اعم 
از ایثارگران مشمول ظرفیت 2۵ درصدی و یا ۵ درصدی( 7۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته 
شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل می  باشد. عالوه بر این داوطلبان دارای سهمیه ایثارگران 
نیز همانند سایر داوطلبان دارای سهمیه مناطق، گزینش می شوند. در سهمیه منطقه خود 
5- حداقل نمره کل نهايی داوطلبان متقاضی دانشگاه فرهنگیان عالوه بر داشتن شرايط 

معدل و سن، چه نمره ای است؟
در آزمون سراسری سال14۰۰ ، کسب حداقل نمره کل نهایی 6۵۰۰ در زیر گروه مربوط براي 
داوطلبان آزاد و نمره کل ۵688 براي سهمیه ایثارگران ۵ درصد و 2۵ درصد و نمره کل 6۰94 براي 
داوطلبان سهمیه رزمندگان جزو شرایط اختصاصی برای معرفی به مصاحبه کدرشته محل های 

دانشگاه فرهنگیان می باشد که این امر در کارنامه داوطلبان اعمال شده و قابل مشاهده است.
6- آيا پذيرفته شدگان دوره روزانه در آزمون سال 99 در صورت داشتن شرايط و مجاز 
بودن به انتخاب رشته، در آزمون 1400 می توانند کد رشته محل های دوره غیر از روزانه 

را انتخاب نمايند؟
بلی- داوطلباني که در دوره روزانه سال 1399 پذیرفته شده اند خواه در دانشگاه ثبت نام کرده یا 

ثبت نام نکرده باشند، در صورتي که تا تاریخ 2/31/ 14۰۰از رشته قبولي سال 99 انصراف دهند، 
مي توانستند در آزمون سال 14۰۰ شرکت کرده و در صورتي که مجاز به انتخاب رشته شده باشند، 

مي توانند رشته هاي دوره هاي غیرروزانه را انتخاب نمایند.
7- در صورتی که داوطلب در يك گروه آزمايشی اصلی شرکت کرده باشد آيا می تواند 
برای دوره های پذيرش براساس سوابق تحصیلی يك ثبت نام جديد انجام دهد و گروه 

آزمايشی اصلی ديگری را انتخاب نمايد؟ 
داوطلبي که در آزمون سراسري سال 14۰۰ ثبت نام یا شرکت کرده باشد براي انتخاب رشته در 
همان گروه یا گروه دیگر، در پذیرش کدرشته هاي تحصیلي صرفاً با سوابق تحصیلی )بدون 
آزمون( نیازي نیست ثبت نام مجددي انجام دهد. داوطلبان مي توانند بدون توجه به نوع مدرک 
دیپلم یا پیش دانشگاهي از تمامي گروههاي تحصیلي )اعم از علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و 
علوم انساني و همچنین گروه هاي هنر و زبان هاي خارجي( و رشته هاي مندرج در دفترچه راهنماي 
پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي سال 14۰۰ و اصالحیه هاي بعدي، نسبت به انتخاب 

کدرشته   هاي مورد عالقه خود به تعداد1۵۰  کدرشته محل اقدام نمایند.
8- آيا کدرشته محل های براساس سوابق تحصیلی، دارای فرم انتخاب رشته مجزايی 

می باشد؟
خیر پذیرش در رشته محل هاي صرفاً براساس سوابق تحصیلي همراه با فرآیند آزمون سراسري 
به صورت یکجا و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با مالک معدل کتبي دیپلم با توجه به نوع 
دیپلم داوطلب و رشته انتخابي وي انجام مي شود. الزم به توضیح است دفترچه راهنماي ثبت  نام و 
انتخاب رشته )در رشته هاي تحصیلي با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي به صورت 

یکجا( در پایگاه اطالع رساني این سازمان قرار گرفته است
9- چگونه می توان در مورد کیفیت دانشگاه ها اطالع کسب نمود؟

واقعیت این است که منبع معتبری که بر اساس یك نظام جامع ارزیابی کیفیت، دانشگاه ها را 
دسته بندی کرده باشد و بواسطه آن بتوان دانشگاه ها را از لحاظ مؤلفه های کیفیت انتخاب کرد وجود 
ندارد. مبنای انتخاب دانشگاه بیشتر بر مبنای شهرت و اعتبار دانشگاه است؛ بنابراین برای این منظور 
می توانید به سایت دانشگاه موردنظر مراجعه و اطالعات الزم را کسب نمائید. هر چند منابع دیگری 
نیز وجود دارند اما با توجه به محدودیت زمانی، سایت دانشگاه معتبرترین منبع در دسترس است.
10- تاثیر سوابق تحصیلی برای داوطلبانی که عنوان مدرك ديپلم آنان با گروه آزمايشی 

که در آزمون شرکت نموده اند، منطبق نیست با چه درصدی محاسبه می شود؟
برای این داوطلبان میزان تاثیر سوابق تحصیلی بر اساس دروس موجود سوابق تحصیلی محاسبه 
می شود و دروسی که موجود نیست از درصد سوابق تحصیلی کسر می شود . جدول میزان تاثیر 
مدرک دیپلم داوطلبانی که با گروه آزمایشی شرکت در آزمون آنها مطابقت ندارد در دفترچه شماره 

2 آزمون شرح داده شده است.
11-داوطلبان عالقه مند به دوره های آموزشی غیرانتفاعی و پیام نور در محدوده زمانی 

انتخاب رشته چگونه اقدام کنند؟
داوطلبانی که عالقه مندند در دوره های غیرانتفاعی و پیام نور، رشته هایی را انتخاب کنند و در زمان 
ثبت نام اعالم عالقه مندی نکرده اند، می توانند در زمان انتخاب رشته با پرداخت هزینه مربوط، 
دریافت سریال و درج آن در فرم انتخاب رشته، کدرشته های موردنظر این دوره ها را وارد نمایند.
12-در صورت يکسان بودن رتبه در سهمیه داوطلبان مناطق 2 و 3 ، چرا رتبه کشوری 

متفاوتی به دست می آورند؟
رتبه در سهمیه منطقه 2 ) یا منطقه3( در هر گروه آزمایشی ، رتبه داوطلب در بین داوطلبان دارای 
سهمیه منطقه 2 ) یا منطقه3( آن گروه آزمایشی را نشان می دهد. در حالي که رتبه کشوري، 
رتبه داوطلب در بین تمامی داوطلبان آن گروه آزمایشی در کل کشور را نشان می دهد .با توجه 
به اینکه تعداد داوطلبان داراي سهمیه مناطق 2 و 3 متفاوت است، رتبه کشوري که بدون اعمال 

سهمیه است، متفاوت خواهد بود.
13- مدرك فارغ التحصیلی دوره های مختلف با چه عنوانی صادر مي شود؟ مثال در 

مدرك دوره های شبانه ذکر می شود؟ دوره های پرديس چطور؟
تفاوت دوره روزانه و شبانه فقط در این مورد است که دانشجویان شبانه می بایست هزینه تحصیل 
بپردازند و در مدرک تحصیل ایشان تفاوتی وجود ندارد و شبانه قید نمي شود. ولي در مدرک فارغ 

التحصیالن دوره های پردیس، عنوان پردیس قید می شود.
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14- شرايط انتقال و جا به جايی رشته و دانشگاه چیست؟
تغییر رشته و دانشگاه طبق آیین نامه آموزشی و آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجو و البته به 

سختی و با توافق دانشگاه مبدا و مقصد قابل انجام است.
15- آيا افراد غايب در آزمون سراسری، برای استفاده از پذيرش در رشته های با سوابق 

تحصیلی نیاز به ثبت نام دوباره دارند؟
خیر، با توجه به اینکه فرآیند پذیرش در رشته هاي با آزمون و صرفاً براساس سوابق تحصیلي در 
سال14۰۰  به صورت یکجا صورت مي گیرد داوطلبان غایب آزمون منحصراً مي توانند نسبت به 

انتخاب رشته هاي صرفاً با سوابق تحصیلی)بدون آزمون( اقدام نمایند.
16-چرا نرم افزار انتخاب رشته مجازی در انتخاب رشته هاي هنر ضعیف است؟

در انتخاب رشته مجازی، کلیه رشته هایی که دارای مصاحبه یا آزمون عملی هستند بررسی 
نشده و پیشنهاد نمی شوند. به دلیل آنکه حداقل نمره قبولین با توجه به نتیجه مصاحبه یا تاثیر 
نمره آزمون عملی تغییرات زیادی داشته و قبولی به سایر عوامل به جز نمره آزمون مرحله اول 
بستگی دارد. همچنین در رشته های دارای آزمون عملی با توجه اینکه در گزینش نهایی نمره 
داوطلب با ترکیب نمره کنکور و نمره آزمون عملی ساخته می شود و در زمان انتخاب رشته 
مجازی، داوطلبان فاقد نمره آزمون عملی مي باشند، لذا امکان بررسی صحیح و مقایسه با حداقل 
نمرات قبولی سال قبل وجود ندارد .بسیاری از رشته های پرطرفدار در گروه آزمایشی هنر مانند 
نقاشی، ارتباط تصویری، طراحی پارچه و لباس، هنرهای تجسمی، ادبیات نمایش، طراحی صنعتی، 
مجسمه سازی، موسیقی ایرانی، موسیقی جهانی، موسیقی نظامی، کتابت و نگارگری، کارگردانی، 
بازیگری، نمایش عروسکی، طراحی صحنه، عکاسی و تربیت بدني و علوم ورزشي دارای آزمون 

عملی هستند.
رجايی و  17- نحوه انتخاب رشته هاي تحصیلی دانشگاه هاي تربیت دبیر شهید 

فرهنگیان و گزينش آنها چگونه است؟
مورخ  براساس مصوبه دوازدهمین و نوزدهمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو 
1397/4/17و۵ /۵/ 98تمامی داوطلبان بومی هر استان مجاز به انتخاب کدرشته محل هاي 
مربوط به استان خود می باشند؛ اما در کدرشته محل هایی که اولویت براي شهر یا بخش خاصی 
در نظر گرفته شده است)این موضوع در مقابل کدرشته محل نوشته شده است( ابتدا داوطلبان 
بومی آن شهرها یا بخش هایی که داراي اولویت هستند یعنی حداقل 2 شهر یا بخش از 4 شهر 
یا بخش " محل اخذ مدرک تحصیلی سال آخر " ،" محل اخذ مدرک تحصیلی سال ما قبل آخر 
" ،" محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال ماقبل آخر " و "محل تولد " رشته تعیین شده تطابق 
داشته باشد، پذیرش می شوند و در صورتی که ظرفیت خالی بماند، از داوطلبان بومی آن استان 
نیز پذیرش انجام می شود. شایان ذکر است از پذیرفته شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر 
یا بخش مندرج در محل خدمت ”پردیس محل تحصیل/ مخصوص یا اولویت پذیرش داوطلبان 

بومی /محل خدمت “ اخذ خواهد شد.
18-سهمیه پذيرش 30 درصد دانشجوي بومی از محل اصالح قانون عدالت آموزشی، 

مصوبه سال 1392 مجلس محترم شوراي اسالمی به کدام داوطلبان اختصاص دارد؟
 -در رشته محل هایی که "مخصوص داوطلبان بومی استان خاصی ”است، تمامی داوطلبانی که 

استان بومی آنها مطابق با استان رشته باشد، اجازه انتخاب آن کدرشته محل را دارند.
در رشته محل هایی که “ مخصوص داوطلبان بومی شهر  )بخش( خاصی است“ ، تمام داوطلبانی 
که حداقل 2 شهر یا بخش از 4 شهر یا بخش“ محل اخذ مدرک تحصیلی سال آخر “ ، ”محل اخذ 
مدرک تحصیلی سال ما قبل آخر “ ، ”محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال ماقبل آخر “ و“ محل 
تولد “ رشته تعیین شده تطابق داشته باشد اجازه انتخاب آن کدرشته محل را دارند. بدیهی است 

سایر داوطلبان مجاز به انتخاب این رشته محل ها نیستند.
-دررشته محل هایی که “ مخصوص داوطلبان استان سیستان و بلوچستان با اولویت پذیرش 
داوطلبان مناطق بومی تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی زابل، زاهدان یا دانشکده علوم 
پزشکی ایرانشهر ”هستند، همه داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان مجاز به انتخاب این 
رشته محل ها می باشند اما اولویت پذیرش با داوطلبانی است که حداقل 2 شهر یا بخش از4  
شهر یا بخش " محل اخذ مدرک تحصیلی سال آخر " ،" محل اخذ مدرک تحصیلی سال ما قبل 
آخر " ،" محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال ماقبل آخر “ و “ محل تولد “ رشته تعیین شده تطابق 
داشته باشد و در صورتی که ظرفیت خالی بماند، از داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان 
نیز پذیرش انجام می شود. حدنصاب این رشته ها، همان حدنصاب رشته اصلی در دوره روزانه آن 
دانشگاه )رشته محل مادر(  می باشد. این حدنصاب برای داوطلب آزاد 8۰ درصد گزینش آزاد و 

برای داوطلب رزمنده و ایثارگر مطابق قوانین رزمندگان و ایثارگران است.
 -شایان ذکر است از تمامی پذیرفته شدگان این کدرشته محل ها تعهد الزم برای خدمت در شهر 
یا بخش محل خدمت مندرج در ستون“ نام مناطق محروم محل خدمت پس از فارغ التحصیلی” 

در اخذ خواهد شد.
19- آيا اعالم نتايج نهايی رشته های با آزمون و رشته های بدون آزمون )صرفاً با سوابق 

تحصیلی (جداگانه اعالم خواهد شد؟ 
خیر، انتخاب رشته و اعالم نتایج رشته هاي با آزمون و صرفاً با سوابق تحصیلي جداگانه نخواهد 

بود و براي هر داوطلب با توجه به انتخاب رشته واحد در یك فرم، یك نتیجه اعالم خواهد شد.
20- داوطلبان حائز شرايط برای بهره مندی از سهمیه ويژه سیل زدگان بايد چه کار 
انجام دهند؟ درصورتي که داوطلبی حائز شرایط استفاده از سهمیه مناطق سیل زده اي که 
در دفترچة راهنماي انتخاب رشته مشخص شده، باشد، باید گواهي )مندرج در دفترچه انتخاب 
رشته( مبني بر اینکه در سیل دچار آسیب جاني و مالي شده است را از فرمانداري محل رخداد 
حادثه دریافت و در زمان انتخاب رشته اعالم کند که مشمول استفاده از این سهمیه مي باشد و 
با توجه به نتیجه کارنامة اولیه خود از بین رشته هاي مخصوص مناطق سیل زده)که عمدتاً در 
دانشگاه هاي استان سیل زده هستند( ، رشته هاي مورد عالقه خود را در فرم انتخاب رشتة خود 

درج نماید.
 21-داوطلبی که تا پايان شهريور 1398 از دبیرستان فارغ التحصیل نشود، در صورت 
قبولی در دوره های مختلف آموزشی رشته های با آزمون و رشته های بدون آزمون)صرفًا 
با سوابق تحصیلی( ، آيا امکان تحصیل در رشته قبولی در دانشگاه را دارد؟ همة پذیرفته 
شدگان آزمون سراسري)شامل هر دو روش با آزمون و بدون آزمون ( باید تا پایان شهریور ماه از 
دبیرستان فارغ التحصیل شوند. فقط در صورتي که شروع به تحصیل رشته قبولي آنها از بهمن ماه 

باشد دریافت مدرک فارغ التحصیلي دبیرستان تا3۰  /11/ 98نیز بالمانع خواهد بود.
پیام نور و  )شبانه،  22-اگر فردی دانشجوی دانشگاه آزاد و يا دوره های آموزشی 
غیرانتفاعی( و يا رشته های براساس سوابق تحصیلی باشد، آيا برای شرکت در آزمون 

سال آينده نیاز به انصراف از تحصیل دارد؟
 دانشجویان و پذیرفته شدگان رشته هاي غیر روزانه نیازي به انصراف در زمان ثبت نام آزمون سال 
بعد را ندارند .این افراد بعد از مشخص شدن قبولي خود و قبل از ثبت نام در دانشگاه محل قبولي 

الزم است از تحصیل در دانشگاه قبولي قبلي خود انصراف دهند.
23-آيا داوطلبان فارغ التحصیل کار و دانش يا فنی و حرفه ای هم می توانند از رشته 

های صرفاً با سوابق تحصیلی )بدون آزمون( هم انتخاب رشته نمايند؟
 فار غ التحصیالن دیپلم شاخه فني و حرفه اي و کاردانش نظام جدید)6 -3 -3( مجاز به ثبت 
نام در رشته هاي صرفاً با سوابق تحصیلي یا آزمون سراسری هستند. اما دارندگان دیپلم فني و 
حرفه اي و کاردانش نظام قدیم )سه ساله( باید مدرک پیش دانشگاهي و یا کارداني داشته باشند 

تا بتوانند متقاضی این دوره ها شوند.
24-آيا برای داوطلبان فارغ التحصیل کار دانش و فنی و حرفه ای نیز تأثیر مثبت سوابق 
تحصیلی اعمال می شود؟ تاثیر سوابق تحصیلي صرفاً شامل دانش آموزان شاخه تحصیلي 

نظري بوده و شامل فني و حرفه اي و کاردانش نمي شود.
 25-نحوه تراز نمرات خام در آزمون سراسري چگونه است؟

در 3 گروه آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني، نمرات خام دروس تخصصي 
دو نظام آموزشي ابتدا با روش هاي آماري مطابق با اصول سنجش و اندازه گیري، هم تراز می 
شود)نمرات حاصل از هم ترازي در کارنامه نتایج علمي داوطلبان ذیل نمرات خام هر درس درج 

شده است( ، سپس نمرات حاصل از هم ترازي باهم براي هر دو نظام تراز مي شود.
26-شرايط و ضوابط تغییر رشته برای داوطلبان دارای سهمیه ايثارگران به چه صورت 
می باشد؟ این دسته از داوطلبان براي اطالع از شرایط و ضوابط تغییر رشته به اداره امور 

دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان وزارت علوم مراجعه کنند.
27-در انتخاب رشته کدام يك از اعداد موجود در کارنامه اهمیت بیشتری در انتخاب 
رشته دارد؟ در بین نمره های درج شده در کارنامه داوطلب: نمره کل نهایی در هر زیرگروه دارای 

اهمیت در انتخاب رشته می باشند.
28-سوابق تحصیلی چگونه در نمره نهايی حساب می شود و چرا برای بعضی داوطلبان 

فاقد تاثیر است؟
بر اساس مصوبه بیست و یکمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1398/8/1 
میزان تأثیر سوابق تحصیلي در آزمون سراسري سال 14۰۰ براي پذیرش در رشته محل هایي 
که پذیرش آن ها به روش با آزمون انجام مي شود، حداکثر 3۰ درصد و با تاثیر مثبت اعمال 
مي شود. منظور از تاثیر مثبت این است که اگر سوابق تحصیلي باعث افزایش نمره کل آزمون هر 
زیرگروه شود و یا به عبارتی موجب بهبود وضعیت داوطلب شود در آن زیرگروه اعمال خواهد شد 
و اگر باعث کاهش نمره کل آزمون هر زیرگروه شود )اثر منفي داشته باشد( در آن زیرگروه اعمال 

نمي شود و نمره کل آزمون در آن زیرگروه به عنوان نمره کل نهایي نظر گرفته مي شود.
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خوشبختانه باتوجه به ظرفیت خوب دانشگاه هاي کشور بي گمان، 
هر داوطلب به نسبت تالشي که نموده، نتیجه مناسبي نیز خواهد 

گرفت. 
بعد از اين که نتايج اولیه از طريق سازمان سنجش آموزش کشور 
اعالم شد، با آرامش کامل و با توجه به محدوده زمانی انتخاب رشته  
با مطالعه کامل دفترچه راهنما، استعداد ، عاليق ، توانمندي ها و 
رتبه خود را براي تعیین رشته و دانشگاه مناسب در نظر داشته 
باشید و با استفاده از سامانه شبیه ساز انتخاب رشته موجود در 
سايت رسمي سازمان سنجش آموزش کشور ، اقدام به انتخاب 
رشته فرضي ) مجازی( نموده و سپس با مشاوره خانواده و افراد 
آگاه و مطمئن، رشته هاي مورد عالقه خود را روي کاغذ بیاوريد و 
با پااليش هاي تخصصي و در نظرگرفتن ظرفیت دانشگاهها، رشته 
هاي نهايي خود را انتخاب و قبل از روزهاي پاياني انتخاب رشته در 

سامانه اصلی انتخاب رشته سازمان سنجش ثبت نمايید.  
به اين نکته توجه داشته باشید که انتخاب رشته الزاما نیازي به 
پرداخت مبالغي هنگفت و سرسام آور ندارد و افراد آگاه و دلسوز 
براي ارايه مشاوره هاي مرتبط وجهي دريافت نمي کنند ، چرا که 
اين کار با توجه به سوابق و تجربیات موجود، کار سختي نیست 
و خود داوطلب نیز با مشورت خانواده و افراد مطلع و استفاده از 
راهنمايی های سازمان سنجش به راحتي از عهده آن برخواهد آمد . 
در روزهاي اعالم نتايج آزمون سراسري و انتخاب رشته، تبلیغات 
مختلفي را از رسانه ها و به ويژه فضاي مجازي مشاهده خواهید 
کرد که ادعاي قبولي تضمیني با انتخاب رشته تخصصي و ... را 
دارند ، در حالي که آن ها نه تنها از عاليق و استعداد، شما اطالع 
دقیقی ندارند، بلکه اطالعات دقیق و معتبری از نتايج آزمون شما 
و ساير افراد همتا در گروه آزمايشی مورد رقابت شما را نیز ندارند . 
ضمن اينکه نظام انتخاب رشته سازمان سنجش نیز کامال  تخصصي 
و با استفاده از ابرکامپیوترهاي مستقر انجام مي شود و تنها موارد 
مورد نظر اين کامپیوترها، نتايج آزمون ، نمرات و ضرايب آن است، 
بنابر اين با اعتماد کامل به اين سامانه و با درنظر داشتن نکات 

حفاظتي الزم از جمله موارد زير، اقدام به انتخاب رشته نمايید : 
1- نام کاربري و رمز عبورتان را به هیچ عنوان در اختیار ديگري قرار 
ندهید و در صورت اخذ مشاوره نیز، ثبت نهايي کدرشته محل ها در 
سامانه توسط خودتان انجام پذيرد . موارد مختلفي از سوء استفاده 
از اين اطالعات توسط دوستان، آشنايان، نزديکان، مشاوران، دفاتر 
خدمات کامپیوتري و .... در سال هاي اخیر گزارش شده است . 
2- از پرداخت هرگونه وجه  غیر متعارف به عنوان هزينه انتخاب 
رشته يا مشاوره تخصصي پرهیز نمايید. در سال هاي اخیر گزارش 

هايي از دريافت مبالغي هنگفت از برخي داوطلبان براي مشاوره و 
انتخاب رشته واصل شده است .

تبلیغات  يا  متعارف  غیر  ادعاي  هرگونه  مشاهده  در صورت   -3
اغواگرانه براي انتخاب رشته ، فروش صندلي در دانشگاه ها ويا 
قبولي تضمیني در رشته هاي خاص ، ضمن بررسي دقیق مجوز 
اين  اعتبار  و  ها  توانمندي   ، مدارك  سوابق،    ، تلفن  آدرس،   ،
موسسات و افراد، مراتب را به اداره کل حراست و حفاظت آزمون 
 02636182260 تلفن  شماره  با  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
 Hefazatazmon@sanjesh.org الکترونیکي  پست   و 
و  بررسي  ها  آن  فعالیت  وقت  اسرع  در  تا  نمايید  رساني  اطالع 
اقدامات الزم براي هرگونه سوء استفاده از داوطلبان و خانواده هاي 

آنان انجام پذيرد. 
4- فريب کانال هاي مدعي فروش صندلي و قبولي تضمیني در 
دانشگاه هاي برتر و .... را نخوريد و با تکیه بر توانمندي ها و نمرات 
خود و بهره گیري از مشاوره افراد دلسوز و توکل بر خداوند متعال، 
اقدام به انتخاب رشته و ثبت دقیق اطالعات در سامانه نمايید و 
مطمئن باشید حفظ حقوق شما و خانواده هايتان ، جزو اولويت هاي 
اصلي سازمان سنجش آموزش کشور است و اداره کل حراست اين 
سازمان، براي صیانت از اين حقوق، با همکاري و مشارکت صمیمانه 
شما سرمايه هاي گرانقدر کشور عزيزمان ، از هیچ کوششي دريغ 

نخواهد کرد . 
داوطلبان و خانواده هاي محترم بايد توجه داشته باشند که آزمون 
سراسري، آزموني براي تمايز تخصصي تحصیلي متقاضیان ورود به 

آموزش عالی است که آينده کشور را رقم خواهد 
اقدامي  و  خبر  هر  به  است  الزم  و  زد 

حساسیت  آزمون  اين  با  مرتبط 
داشته و عالوه بر ايفاي مسئولیت 
را  زمینه  خويش،  اجتماعي  هاي 
براي کشف و رشد نخبگان مهیا 
نزديك  هاي  همکاري  با  و  کنند 
سازمان  حراست  کل  اداره  با 
از  مانع  کشور،  آموزش  سنجش 
برخي  توسط  داوطلبان  فريب 
از  و  شده  معاند  و  سودجو  افراد 
اتالف سرمايه هاي علمي کشور 
پیشگیري نمايند . بر اين اساس 
های  گزارش  و  اطالعات  پذيرای 

شما در اين زمینه هستیم.

در حال و هوای انتخاب رشته مواظب خودتان باشید
توصیه هایی برای جلوگیری ازسوء استفاده درایام انتخاب رشته 


