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 بخش دوم - آشنايي با مقررات انتخاب رشتة

بعضي از شرايط آزمون سراسري، مهم براي انتخاب رشته
 با توجه به ابالغ قانون اصالح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي 
كش��ور مصوب 1395/2/26 مجلس محترم ش��وراي اسالمي و بر اس��اس مصوبه بيست و هشتمين 
جلس��ه شوراي سنجش و پذيرش دانش��جو مورخ 1400/10/20 ميزان تأثير س��وابق تحصيلي در 

آزمون سراس��ري س��ال 1401 حداكثر 40 درصد و با تاثيرمثبت به صورت زير اعمال خواهد ش��د:
ال��ف( آن دس��ته از ديپلمه هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انس��اني و علوم و معارف اس��المي 
كه ديپلم خود را از س��ال 1398 به بعد در نظام آموزش��ي جديد )3-3-6( اخذ نموده و يا مي نمايند 
و امتحانات دروس پايه دوازدهم آن ها به صورت نهايي، سراس��ري و كش��وری برگزار شده يا مي شود، 
مش��مول اعمال س��وابق تحصيلي بوده و س��وابق تحصيلي موجود ديپلم ) پايه دوازدهم -سال سوم دوره 
دوم متوسطه نظام جديد 3-3-6( به ميزان حداكثر40 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب 

و به صورت تأثير مثبت در نمره  كل نهايي آنان لحاظ مي ش��ود.
ب( آن دس��ته از ديپلمه هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انس��اني و علوم و معارف اس��المي 
كه ديپلم خود را از س��ال 1384 به بعد در نظام آموزش��ي س��الي واحدي يا ترمي واحدي دريافت 
نموده اند و امتحانات يك  يا چند درس آن ها به صورت نهايي، سراس��ري و كش��وری برگزار ش��ده 
اس��ت، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و س��وابق تحصيلي موجود ديپلم )پايه يازدهم-سال سوم 
آموزش متوس��طه نظام س��الي واحدي/ترمي واحدي( به ميزان حداكثر30 درصد به نس��بت سوابق 

تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره  كل نهايي آنان لحاظ مي ش��ود.
ج( داوطلب��ان داراي م��درك پيش دانش��گاهي رياضي فيزيك، عل��وم تجربي، علوم انس��اني، علوم و 
مع��ارف اس��المي و هنر كه مدرك دوره پيش دانش��گاهي خود را از س��ال تحصيل��ي 91-1390 و 
ب��ه بع��د ازآن دريافت كرده اند و امتحانات ي��ك يا چند درس آن ها به صورت نهايي، سراس��ري و 
كش��وری برگزار شده اس��ت، مشمول اعمال س��وابق تحصيلي بوده و س��وابق تحصيلي موجود دوره 
پيش دانش��گاهي )پايه دوزادهم-س��ال آخر آموزش متوسطه نظام س��الي واحدي/ترمي واحدي( به 
ميزان حداكثر 10 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره  

كل نهايي آنان لحاظ مي ش��ود.
د( س��اير ديپلمه ها )غير از بندهاي الف، ب و ج( مش��مول اعمال س��وابق تحصيلي نيس��تند.

 ب��ر اس��اس مصوبه دوازدهمين و پانزدهمين جلس��ه ش��وراي س��نجش و پذيرش دانش��جو مورخ 
1397/4/17 و 1397/10/8 با توجه به عدم وجودمحدوديت نوع ديپلم براي شركت در هريك 
از گروه هاي آزمايش��ي آزمون سراس��ري، دانش آموزان ديپلم فني و حرفه اي و كارو دانش كه در 
اين آزمون ش��ركت نموده اند درصورت تمايل به اعمال س��وابق تحصيلي بايس��تي در امتحان نهايي 
دروس ش��اخه نظري گروه آزمايش��ي مربوط ش��ركت كنند، در غير اينصورت مشمول اعمال سوابق 

تحصيلي نيس��تند.
 بر اساس قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی كشور مصوب 10 
ش��هريورماه 1392 مجلس شوراي اس��المي، مبنی بر افزايش تدريجي و ساالنة تأثير سابقه تحصيلی 
در پذيرش دانش��جو تا رس��يدن به س��قف حداقل 85 درصد كل ظرفيت پذيرش دانشجو در كشور 
و براس��اس مصوبه جلس��ه 26 شوراي س��نجش و پذيرش دانش��جو مورخ 1399/11/25 پذيرش 
كدرش��ته محل هاي با آزمون و رش��ته محل هاي صرفًا براس��اس س��وابق تحصيلي براي داوطلبان 
مجازبه انتخاب رشته در يك فرم انتخاب رشته انجام مي شود و فقط يك كد قبولي براي داوطلبان 
اعالم مي ش��ود. لذا كدرشته محل هاي با آزمون و رش��ته محل هاي صرفًا براساس سوابق تحصيلي 

س��اير گروه هاي آزمايش��ي در اين دفترچه راهنما درج ش��ده اس��ت.
نكته1: درصورتی كه متقاضی در آزمون سراس��ری س��ال 1401 ثبت نام نموده و در جلس��ه آزمون 
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ش��ركت ك��رده مي تواند در فرم انتخاب رش��ته خود رش��ته ه��اي با آزمون از گروه آزمايش��ی 
ك��ه در آن آزم��ون داده و مجاز به انتخاب رش��ته ش��ده و همچنين رش��ته های صرفًا با  س��وابق 

تحصيلی)بدون آزمون( از همه گروههای آزمايش��ی را انتخاب كند.
نكته 2: درصورتی كه متقاضی در آزمون سراسری سال 1401 ثبت نام نموده ولی در جلسه آزمون 
ش��ركت نكرده در فرم انتخاب رش��ته خود می تواند رش��ته های صرفًا با  س��وابق تحصيلی)بدون 

آزمون( از تمامی گروههای آزمايشی را درج نمايد.
نكت��ه3: در صورت��ی كه متقاضی در اين مرحله نس��بت به تكميل فرم انتخاب رش��ته اقدام نمايد و 
مجدداً در پذيرش رش��ته های صرفاً با  س��وابق تحصيلی)بدون آزمون( هم ثبت نام و انتخاب رشته 

نمايد، فرم ثبت نام و انتخاب رشته مرحله بدون آزمون وی باطل خواهد شد.

 مدرك تحصيلي شرط ضروري براي پذيرش
 داوطلبان براي قبولي در دانش��گاه بايد يكي از مدارك تحصيلي زير را تا پايان ش��هريور 1401 اخذ 

نمايند:
 يا ديپلم متوسطة نظام جديد آموزشي 6-3-3

 يا ديپلم متوسطة نظام قديم
 يا مدرك پيش دانشگاهي )نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي(

 يا مدرك كارداني )براي داوطلبان ديپلم فني و حرفه اي يا كاردانش(
 يا مدرك سطح يك حوزوي )براي شركت طالب فقط در گروه آزمايشي علوم انساني(.

يادآوري: اگر فردي يكي از اين مدارك را نداشته باشد، حتي اگر در يكی از رشته محل های انتخابی 
خود قبول ش��ود، قبولي او باطل مي ش��ود و نمي تواند در آن رش��ته ثبت نام كند. در صورت قبولي در 
رش��ته هايي كه پذيرش آنان از نيمس��ال دوم س��ال تحصيلي 1402-1401 آغاز مي گردد به شرط 
دريافت مدرك تحصيلي ديپلم نظام آموزشي جديد3-3-6 و يا پيش دانشگاهي و يا مدرك كارداني 

تا تاريخ 1401/11/30، ثبت نام و ادامه تحصيل آنان بالمانع مي باشد. 

وضعيت نظام وظيفه
بر اس��اس اعالم رسمي سازمان نظام وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران داوطلبان» 
مرد« براي ش��ركت در آ زمون سراسري س��ال 1401 الزم بوده به هنگام پذيرش در دانشگاه )قبول 
قطعي و ثبت نام( ش��رايط مندرج در دفترچه ثبت نام و شركت در آزمون سراسري )شماره1( را دارا 

بوده باشند.

شرايط و ضوابط پذيرش اتباع غيرايراني:
همة اتباع غيرايراني ش��ركت كننده در آزمون سراس��ري س��ال 1401،عالوه بر دارا بودن شرايط 
عمومي و اختصاصي اين آزمون )مندرج در دفترچه راهنماي ش��ماره 1(، الزم اس��ت بند مربوط را 
در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي، عالمتگذاري نموده باش��ند. بديهي است چنانچه اتباع غيرايراني كه 
در ردي��ف پذيرفته ش��دگان نهايي اين آزمون قرار گيرند، در زم��ان ثبت نام بند 30  تقاضانامه را 

عالمتگذاري ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد.
  فقط »اتباع غير ايرانی مقيم جمهوری اسالمی ايران« و دارای »اقامت قانونی« مجاز به ثبت نام و يا 
ش��ركت در آزمون سراس��ري بوده و در صورت شركت اتباع غير ايرانی مقيم ساير كشورها، پذيرش 

آنان »لغو« می گردد.
 اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در مناطق 
ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي نمي باشند. بديهي است در صورت پذيرش و اعالم قبولي داوطلبان 
غيرايراني در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي واقع در مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي همان سال، »لغو« مي گردد. توضيح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسكان 
براي اين داوطلبان،  دربخش عمومي صفحه اصلي درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور 

درج شده است.



18          دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي علوم انساني آزمون سراسري سال 1401

  پذيرش اتباع غيرايراني در رش��ته هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اس��المي ايران شود 
)از جمله تعهدات اس��تخدامي( و رشته هاي خاص و غيرمجاز اكيداً ممنوع مي باشد. توضيح و فهرست اين 

رشته ها، دردرگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور در قسمت » اخبار«درج شده است.
  مطابق مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پذيرفته شدگان غيرايراني آزمون سراسري در دوره هاي 
روزانه )در تمامي رشته ها و مقاطع تحصيلي غيرپزشكي( مؤظف به پرداخت شهريه تحصيلي طبق مصوبات 
هيأت امناي دانش��گاه هاي تحت پوش��ش وزارت عل��وم، تحقيقات و فناوري حداكثر ب��ه ميزان 80 درصد 
ش��هريه هاي  دوره هاي نوبت دوم )ش��بانه( مي باشند )در دانشگاه هاي علوم پزش��كي، پرداخت شهريه تابع 

مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد(.

ط�رح ويژه حمايت از ج�ذب رتبه های برتر كنکور سراس�ری و برگزيدگان المپياد        
دانش آموزی در رشته های هدف اولويت دار كشور )از دوره كارشناسی تا دكترا(

با تصويب هماهنگ وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، بنياد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری رياست 
جمهوری رتبه های 1 تا 100 گروه های رياضی و فيزيك، علوم تجربی، علوم انسانی و رتبه های 1 تا 50 
هنر و زبان های خارجی در كنكور سراسری سال 1401 و دارندگان نشان های طال، نقره و برنز كشوری در 
المپيادهای ملی دانش آموزی )كه توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می شوند با معرفی سازمان ملی 
پرورش اس��تعدادهای درخشان( در صورت انتخاب و پذيرش در رشته های هدف اولويت دار از مزايای 

طرح مذكور برخوردار می شوند:
رشته های هدف

 رشته های گروه »علوم پايه«: آمار، آمار و سنجش آموزشی، دكتری پيوسته فيزيك، رياضيات و كاربردها، 
زيس��ت فناوري، زمين شناسی، زيست شناسی جانوری، زيست شناسی سلولی و مولكولی، زيست شناسی 

دريا، زيست شناسی گياهی، شيمی كاربردی، شيمی محض، فيزيك.
 رش��ته های گروه »علوم انسانی«: ايران شناسی، باستان شناس��ی، تاريخ، جامعه شناسی، جغرافيا، زبان و 
ادبيات عربی، زبان و ادبيات فارسی، علوم تربيتی، علوم قرآن و حديث، فقه و مبانی حقوق اسالمی، فلسفه، 

معارف اسالمی.
 رشته های گروه »مهندسی كشاورزی«: علوم و مهندسی آب، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی 
خاك، علوم و مهندسی صنايع غذايی، مهندسی اقتصاد كشاورزی، مهندسی ترويج و آموزش كشاورزی 

پايدار، مهندسی توليد و ژنتيك گياهی.
برگزيدگان طرح با حفظ شرايط پويايی از تسهيالت زير در طول تحصيل بهره مند می شوند:

 پذيرش بدون آزمون به عنوان اس��تعدادهای درخش��ان در دوره های تحصيلی باالتر تا مقطع دكترا در 
رشته های هدف در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری.

 دريافت حمايت مالی ماهيانه به ميزان حداقل دستمزد تعيين شده توسط شورای عالی كار، در صورت 
انتخاب و پذيرش در رشته های هدف در طی دورة تحصيل در در داخل كشور در ازای انجام فعاليت های 

علمی و اجرايی.
 دريافت كمك هزينه برای اجرای برنامة توانمندس��ازی و پشتيبانی از فعاليت های آموزشی، پژوهشی، 

فناورانه، نوآورانه و فرهنگی به پيشنهاد برگزيدة طرح و تأييد استاد راهبر.
 بهره مندی از تسهيالت طرح جايگزين خدمت بنياد ملی نخبگان )طرح شهيد صياد شيرازی(.

 اعطای تس��هيالت دورة پس��ادكتری بنياد ملی نخبگان )طرح ش��هيد دكتر چمران( بعد از اتمام دوره 
دكتری تخصصی به مدت حداكثر 3 سال.

 اعطای تسهيالت ويژة بنياد ملی نخبگان برای جذب در دستگاه های اجرايی و مؤسسه های علمی كشور 
)طرح شهيد شهرياری(.
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 اعطای تس��هيالت اس��تادياران جوان بنياد ملی نخبگان )طرح مرحوم كاظمی آش��تيانی( و در صورت 
اشتغال به عنوان عضو هيئت علمی در داخل كشور.

 اعطای تسهيالت جذب در نهادهای فناورانه و شركت های دانش بنيان بنياد ملی نخبگان )طرح شهيد 
تهرانی مقدم(.

 اعطای بيمة تكميلی درمان به برگزيدگان طرح و اعضای خانوادة آنان شامل همسر و فرزندان، تا پايان 
تحصيل در داخل كشور.

 اعط��ای كمك هزينة اعزام به فرصت مطالعاتی داخل يا خارج از كش��ور ب��ه برگزيدة طرح، در دورة 
دكتری تخصصی.

 اعطای تسهيالت راه اندازی و حمايت از كسب وكارهای دانش بنيان، مطابق با قوانين و مقررات مربوطه.
 اعطای پوش��ش صندوق حمايتی بيمه درآمد پس از دانش آموختگ��ی برگزيدة طرح از دورة دكتری 
تخصصی، در صورت ارائة درخواست و به شرط اقامت وی در داخل كشور، متناسب با سال هايی كه در 

داخل كشور و در رشته های هدف تحصيل كرده است.
ب��رای اطالع از جزئيات طرح و ش��رايط برخورداری از آن به پايگاه اطالع رس��انی www.msrt.ir يا 

www.bmn.ir  مراجعه نماييد.

آشنايي با سهميه هاي مختلف در آزمون سراسري
در آزمون سراسري، طبق قوانين، ظرفيت رشته محل ها، بين سهميه هاي مختلف تقسيم مي شود. شرايط 
استفاده از سهميه ها، در دفترچة راهنماي ثبت نام به طور كامل توضيح داده شده است. در توضيحات زير 

مواردي كه براي انتخاب رشته اهميت دارد شرح داده مي شود. 

سهميه مناطق
شركت كنندگان متقاضي سهميه مناطق در آزمون سراسري سال جاري با توجه به مالك هاي زير جزو 
يكي از سهميه هاي مناطق 1، 2 و 3 محسوب گرديده و در كارنامه نتيجه اوليه آنان لحاظ گرديده است.

 ب��راي داوطلبان نظام آموزش��ي جدي��د 3-3-6، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي س��ه س��ال آخر 
دبيرستان)پايه دهم تا دوازدهم(.

 براي داوطلبان نظام ترمي واحدي و سالي واحدي آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي 
دوره پيش دانشگاهي و  دو سال آخر دبيرستان.

 براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دبيرستان 
يا هنرستان.

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

مصوبه جلسه پانزدهم شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1397/10/08(
  فارغ التحصيالن مقطع كارداني )فوق ديپلم( پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي، بر اساس بخش محل اخذ 
مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره دبيرستان و يا هنرستان )سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان(، 

جزو يكي از سهميه هاي مناطق 1، 2 و يا 3 محسوب مي شوند.
 داوطلباني كه حداقل دو سال از سه سال آخر تحصيل در دوره متوسطه و يا سال آخر دوره متوسطه 
خود را در خارج از كشور گذرانده اند، جزو سهميه منطقه 3 محسوب مي شوند.) بر اساس مصوبه جلسه 

يازدهم شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1396/12/22(
 همة داوطلبان معلول )بينايي، ش��نوايي، جسمي حركتي، آسيب گفتار و زبان،  تكاملي رشد )اتيسم( و 

اعصاب و روان( جزو سهميه منطقه 3 محسوب مي شوند.
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سهميه داوطلبان آزمون سراسري در مناطق درگير باليای طبيعی)سيل و زلزله(
بر اساس ماده 5 آيين نامه اجرايي مصوبه جلسه 817 مورخ 1398/3/7 شوراي عالي انقالب فرهنگي 
در خصوص ماده واحده تكميل و تعميم ش��مول ماده واحده جلس��ه 739 مورخ 1392/8/28 ش��ورا 
مبني بر اختصاص سهميه به داوطلبان آزمون سراسري در مناطق درگير بالياي طبيعي و مصوبه جلسه 
30 مورخ 1401/4/26 شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، حداكثر 5 درصد مجموع ظرفيت دوره 
روزانه دانشگاه هاي واقع در اين استان ها به صورت مازاد بر ظرفيت در رشته های موردنياز و پيشنهادی 
اس��تانداری ها پس از تائيد ش��وراي سنجش و پذيرش دانشجو، به داوطلباني كه شهر يا بخش »محل 
اقامت« يا »محل اخذ مدرك تحصيلي س��ال آخر دوره متوس��طه« ي��ا »محل اخذ مدرك تحصيلي 
سال ماقبل آخر دوره متوسطه« و يا »محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر دوره متوسطه« 
دريكی از ش��هرها يا بخش های درگير باليای طبيعی مندرج در جدول مناطق مش��مول درصفحه بعد 
باش��د، اختصاص داده می شود. اين داوطلبان مي توانند كدرشته هاي اختصاصي اين شهرستان ها را از 

بخش هاي مربوط در دفترچه راهنماي انتخاب رشته، انتخاب نمايند.
 دوره تحصيلي در همه رشته هاي تحصيلي مناطق درگير بالياي طبيعي )زلزله، سيل( همانند دوره روزانه 

رايگان مي باشد.
 شهر و يا بخش محل اقامت در صورتي مالك عمل قرار مي گيرد كه داوطلب مستقالً يا به همراه خانواده 
در زمان وقوع بالياي طبيعي در آن شهرستان يا بخش اقامت داشته و اين موضوع مورد تأييد فرمانداري 

ذی ربط قرار گيرد. 
 داوطلباني كه ش��رايط اس��تفاده از اين آيين نامه را دارند و در زمان وقوع بالياي طبيعي، آس��يب 
جاني و مالي ديده اند، بايد قبل از انتخاب رشته گواهي مربوط)نمونه مندرج در انتهاي اين دفترچه( 
را از فرمانداري محل رخداد حادثه دريافت و در زمان انتخاب رش��ته، گزينه مربوط به استفاده از 
اين س��هميه را انتخاب نمايند. همچنين الزم اس��ت كدرش��ته محل هاي مربوط به اين سهميه را در 

فرم انتخاب رش��ته درج نمايند.
  داوطلباني كه با اين سهميه در دانشگاه پذيرفته مي شوند، بايد در زمان قبولي گواهي دريافتي فوق را به 
دانشگاه محل قبولي تحويل نمايند و اگر فاقد گواهي مورد تائيد فرمانداري باشند، قبولي آن ها لغو مي شود 

و اجازه شركت در آزمون سال بعد را نخواهند داشت.
 اين ظرفيت در دانش��گاه هاي واقع در مناطق آس��يب ديده همان اس��تان اختصاص مي يابد و در صورت 
نبود رش��ته در آن اس��تان، در دانشگاه هاي واقع در اس��تانهاي هم جوار اختصاص داده مي شود. اولويت با 

دانشگاه هاي واقع در شهر منطقه آسيب ديده، سپس دانشگاه هاي واقع در استان مربوطه است.
  اين س��هميه زماني اختصاص خواهد يافت كه بالياي طبيعي موجب خس��ارت های جاني و مالي ش��ود 

به طوری كه اين خسارت ها عمالً موجب وقفه و خلل در تحصيل دانش آموزان شده باشد.
  پذيرش در اين كدرشته محل ها مستلزم كسب حدنصاب 80 درصد گزينش آزاد و در رشته های پزشكی، 

داروسازی و دندانپزشكی كسب حدنصاب 85 درصد گزينش آزاد خواهد بود.
  ميزان تعهد خدمت پذيرفته شدگان با استفاده از اين سهميه، دو برابر مدت تحصيل است كه در زمان 

ثبت نام بايد تعهد خود را به استانداري مربوطه اعالم و يك نسخه از آن در پرونده دانشجو درج شود.
  هرگونه تغيير رشته يا انتقال براي پذيرفته شدگان با استفاده از اين سهميه ممنوع است.

 مدت اعتبار س��هميه براي هر منطقه درگير بالياي طبيعي، حداكثر 3 سال مي باشد. در سال اول 
وقوع بالياي طبيعي، توس��ط سازمان سنجش آموزش كش��ور اقدام مي شود. براي تخصيص سهميه 
در س��ال دوم و يا سال سوم از زمان ش��روع اختصاص سهميه براي آن منطقه، در صورت تصويب 

ش��وراي س��نجش و پذيرش دانش��جو، اقدام خواهد ش��د. 
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جدول مناطق مشمول سهميه درگير بالياي طبيعي )زلزله ،سيل(

* داوطلباني كه محل اقامت آنان منطقه بنجار از شهرس��تان زابل مي باش��د در صورت درج كدرشته 
محل هاي مخصوص مناطق س��يل زده اس��تان سيستان وبلوچستان الزم اس��ت فرم» گواهي تائيد براي 
داوطلب��ان ك��ه در زمان وق��وع بالياي طبيعي آس��يب جاني ديده ان��د« )مندرج در انته��اي دفترچه( را 
تكمي��ل و پس از تاييد فرمانداري شهرس��تان زابل حداكثر تا تاريخ 1401/5/30 از طريق سيس��تم 
ارس��ال درخواس��ت الكترونيكي به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org )قس��مت درخواست 
ويرايش تقاضانامه آزمونها، فرم مربوطه( و يا با ش��ماره هاي نمابر 88922253-021، 36270049 و 
36182348 با پيش ش��ماره 026 به سازمان س��نجش ارسال نمايند. در صورت عدم ارسال فرم، در 

رشته هاي انتخابي از مناطق مخصوص سيل زده استان سيتان و بلوچستان گزينش نخواهند شد.

بخششهرستاناستانردیف

1
 آذربایجان

شرقي

مرکزی، مهربانسراب

کندوان، ترکمانچایمیانه

مرکزی، نظرکهریزیهشترود

2
 آذربایجان

غربي
 قطور )شهر قطور و تمامیخوی

روستاهای آن(

خوزستان4

 مرکزیآبادان

 مرکزیاهواز

 مرکزیخرمشهر

 مرکزی - گلگیرمسجد سلیمان

مرکزیکارون

کالپوشمیاميسمنان5

6
 سیستان و
بلوچستان

چابهار
 مرکزي، پیرسهراب )روستاي
 پیرسهراب(، پالن)روستاي

 پالن(

مرکزی، کهیرکنارک

زرآباد، کارونزرآباد

مرکزی، باهوکالتدشتیاري

مرکزی، جلگه چاه هاشمدلگان

مرکزی، تلنگ، ساربوکقصرقند

بزمانایرانشهر

بخششهرستاناستانردیف

ادامه 6

 ادامه

 سیستان و
بلوچستان

نیکشهر

 مرکزي) روستاهاي چاهان،
 مخت، هیچان، مهبان(، بنت
 )روستاهاي بنت، دستگرد،

 مهمدان، زردآری، سفیدکوه،
حیدربند(

مرکزی، الدیز، ریگ ملکمیرجاوه

مرکزی ) فقط منطقه بنجار( *زابل

مرکزی، ایرندگان، پشتکوهخاش

مرکزی، کتیجفنوج

مرکزی، قرقریهیرمند

مرکزی، صابرینیمروز

مرکزی، جزینکزهک

7
 كهگیلویه و
بوبراحمد

مرکزی، پاتاوهدنا

لرستان9

مرکزی، زاغه، پاپیخرم آباد

چگني، شاهیوند، ویسیانچگنی

مرکزی، معموالنپلدختر

مرکزی، خاوه، کاکاونددلفان

مرکزی، سیالخوردورود

مرکزی، سوریرومشکان

جاپلقازنا

 مرکزی، زز و ماهرو، ذلقی،الیگودرز
بربرود شرقی، بربرود غربی

مرکزیبروجرد

 مرکزی، طرهان، کوهنانی،کوهدشت
درب گنبد

مرکزی، فیروز آبادسلسله
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سهمية مناطق محروم
 براس��اس مصوبه دوازدهمين جلسه كميته مطالعه و برنامه ريزي آزمون سراسري مورخ 1372/1/21، 
حداقل 40 درصد از ظرفيت كد رش��ته محل های ناحيه ای، قطبی و كش��وری دورة روزانة دانش��گاه ها و 
موسس��ات آموزش عالي واقع در استان هاي ايالم، بوش��هر، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، 
كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان به داوطلبان بومي اين استان ها اختصاص 

می يابد.
  براي اطالع از جدول ظرفيت هاي اين س��هميه به جدول رش��ته هاي تحصيلي اين دفترچه راهنما رجوع 

شود.
  براس��اس مصوبه س��ال 1392 مجلس شوراي اس��المي، مبني بر پذيرش 30 درصد دانشجوي بومي 
از محل اصالح قانون عدالت آموزش��ي، وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي، در راستاي تربيت 
و تأمين نيروي انس��اني بومي مورد نياز مناطق محروم كش��ور، مصوبه مربوط را براي رش��ته هاي تمامي 
مقاطع گروه علوم پزش��كي اجرا مي نمايد. با توجه به اهميت شرايط و ضوابط پذيرش در اين خصوص، 

داوطلبان ضرورت دارد به شرايط درج شده در فصل دوم اين دفترچه راهنما توجه نمايند. 
 تغيير رشته و يا انتقال پذيرفته شدگان اين سهميه ممنوع مي باشد.

 بر اس��اس مصوبه جلسه سي و س��وم شوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ 1366/3/14 و به منظور 
تأمي��ن ني��روي متخصص اس��تان هاي: ايالم، بوش��هر، چهارمحال و بختياري، سيس��تان و بلوچس��تان، 
كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان در رشته هاي مورد نياز برحسب نظر 
اس��تانداري هاي اين اس��تان ها و به تعداد 500 نفر از داوطلبان بومی استان های مذكور در دانشگاه ها 
پذيرش مي ش��وند. بديهي اس��ت كه پذيرش در اين رش��ته ها به صورت آزاد و از بين داوطلبان بومی 

هر يك از اس��تان های مذكور انجام  می ش��ود.
تبصره: تغيير رش��ته پذيرفته ش��دگان اين سهميه ممنوع مي باش��د و انتقال محل تحصيل منوط به موافقت 

استانداري ها و در محدوده دانشگاه هاي واقع در قطب دانشگاهي مي باشد.
 دوره تحصيلي در همه رشته هاي تحصيلي مناطق محروم همانند دوره روزانه رايگان مي باشد.

سهميه داوطلبان شهرس�تان هاي جنوب استان كرمان )جيرفت، عنبرآباد، كهنوج، رودبار جنوب، قلعه گنج و 
منوجان( و شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان

 بر اس��اس مصوبه شصتمين جلس��ه كميته مطالعه و برنامه ريزي آزمون سراس��ري مورخ 1388/2/3 و 
ساير مصوبات، داوطلبان بومي شهرستان هاي مذكور كه حداقل دو )2( شهر از چهار )4( شهر »محل اخذ 
مدرك تحصيلي سال آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي دو 
سال ماقبل آخر« و »محل تولد« آن ها يكي از شهرهاي فوق باشند، مي توانند كد رشته هاي اختصاصي اين 
شهرستان ها را از بخش هاي مربوط در اين دفترچه انتخاب نمايند. بديهي است در صورت پذيرفته شدن در 
اين كد رشته ها، داوطلبان مي بايست گواهي مربوطه را در زمان ثبت نام به موسسه قبولي خود ارائه نمايند، در 
غيراينصورت قبولي آنها لغو مي گردد. ضمناً پذيرفته شدگان مشمول تسهيالت اين سهميه بايد متعهد شوند 

كه به مدت دو برابر مدت تحصيل در مناطق محروم استان خود خدمت نمايند.
 دوره تحصيلي در همه رشته محل هاي اين سهميه همانند دوره روزانه رايگان مي باشد.

سهميه داوطلبان شهرستان ابوموسي در استان هرمزگان: در راستاي اجراي مصوبه 625 مورخ 87/3/21 
شوراي عالي انقالب فرهنگي، مبني بر اختصاص سهميه براي داوطلبان شهرستان ابوموسي، 40درصد از 
ظرفيت پذيرش رش��ته هاي تحصيلي دانشگاه هاي استان هرمزگان، به اين دسته از داوطلبان اختصاص 
دارد. البته كسب حدنصاب 75درصد گزينش آزاد الزامي است. تبصره 1- مالك بومي جهت استفاده 
از اين س��هميه، سكونت مستمر به مدت 3 سال در شهرس��تان ابوموسي، مي باشد.   تبصره 2- چنانچه 
داوطلبان واجد ش��رايط حدنصاب الزم را در رش��ته هاي دانشگاه هاي اس��تان هرمزگان كسب ننمايند، 
بصورت 100درصد در دانشگاه پيام نور ابوموسي جايابي و معرفي مي شوند.داوطلبانی كه حائز شرايط 
استفاده از اين سهميه می باشند، بايد درخواست، مدارك و تأييديه فرمانداری مبنی بر 3 سال سكونت 

مستمر در شهرستان ابوموسی را به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال نمايند.
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سهميه داوطلبان دچار سوختگي در حادثه آتش سوزي مدارس:
براس��اس ماده واحده مصوب جلس��ه 162 مورخ 1401/3/10 س��تاد راهبری اجرای نقش��ه جامع علمی 
كشور به داوطلبان آزمون سراسری كه دچار سوختگی حاد در حوادث آتش سوزی مدرسه شهيد رحيمی 
درودزن استان فارس )در سال 1385( و مدرسه انقالب اسالمی شين آباد استان آذربايجان غربی )در سال 
1391(  شده اند، سهميه ای مازاد بر ظرفيت در استان بومی داوطلب به مدت دو سال در آزمون سراسری 
س��ال های 1401 و 1402 اختصاص می يابد. اين داوطلبان برای استفاده از اين سهميه بايد حدنصاب 80 

درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد كدرشته محل مورد تقاضا را كسب نمايند. 
 داوطلباني كه حائز شرايط استفاده از اين سهميه مي باشند، بايد درخواست خود را به سازمان سنجش 

آموزش كشور ارسال نمايند.

سهمية رزمندگان، ايثارگران و خانوادة شهدا 
س��همية 25 درصد ايثارگران ش��امل: همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان)با 

جانبازي 25 درصد به باال(، همسر و فرزندان آنان مي باشد. 
 25 درصد از ظرفيت هر رشته محل، مربوط به اين سهميه است.

سهمية 5 درصد ايثارگران شامل: جانبازان)با جانبازي كمتر از 25 درصد(، همسران و فرزندان آنان و همسر 
و فرزندان رزمندگان)با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه( مي باشد. 

 ايثارگران براي قبولي در هر رش��ته محل، بايد حداقل 70 درصد نمره گزينش آزاد در آن رشته محل را 
كسب كنند. 

 سهمية رزمندگان شامل رزمندگان)با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه( مي باشد. 
حد نصاب نمره براي اين داوطلبان 75  درصد نمره گزينش آزاد در رشته محل مورد نظر مي باشد. 

 سهمية خانواده  شهدا شامل: پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد مي باشد.
 داوطلبان سهميه ايثارگران، عالوه برسهميه ايثارگران همانند سايرداوطلبان در سهميه منطقه خود نيز گزينش 

مي شوند و سهميه مناطق آنها نيز در كارنامه نتايج علمي درج مي شود.
   داوطلبان شاهد و ايثارگر آزمون سراسری سال 1401  برای بهره مندی از شهريه تحصيلی دانشگاه ها )موضوع 
آيين  نامه ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران ( نسبت به انتخاب  دانشگاه ، رشته و مقاطع تحصيلی  

به شرح زير  اقدام نمايند . 
الف( همه رش��ته های مقاطع كاردانی و كارشناس��ی دوره های نوبت دوم دانشگاه های دولتی تحت پوشش 

وزارتخانه های علوم و بهداشت.
ب( همه رشته های مقاطع كاردانی و كارشناسی دانشگاه ، دانشكده ها و مراكز آموزش عالی فنی و حرفه ای

ج( همه رشته های مقاطع كاردانی و كارشناسی با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی.
د( همه رشته های مقطع كارشناسی دانشگاه پرديس علوم پزشكی تحت پوشش وزارت بهداشت و دانشگاه 

آزاد اسالمی )پرداخت شهريه در سقف ريالی دانشگاه آزاد اسالمی (.
ه( همه رش��ته های مقاطع كاردانی و كارشناس��ی دانشگاه جامع علمی كاربردی در گروه صنعت ) به جز    

.) IR ،CPL ، PPL   دوره های پروازی
و( رشته های گردشگری و هتل داری مقاطع كاردانی و كارشناسی علمی كاربردی .

ز( همه رشته های مقاطع ارشد پيوسته و دكترا حرفه ای همه دانشگاه ها.
توضيح : ساير رشته ها ، مقاطع و دانشگاه های كه در اين بند آورده نشده حائز شرايط بهره مندی از خدمات 

آيين نامه نمی شوند . 
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تعهدات  پذيرفته شدگان  سهميه هاي  مختلف
 همة پذيرفته ش��دگان در رش��ته هاي روزانه )از همة مناطق(، بابت تحصيل رايگان، تعهد دارند 
كه حداكثر يك س��ال پس از فارغ التحصيلي، در هر منطقه اي از كش��ور كه دولت در صورت نياز 

براي آنها تعيين مي كند، خدمت نمايند. تعهدهاي ديگر مانع از انجام اين تعهد نمي ش��ود.
 پذيرفته ش��دگان دوره ه��اي روزانه كه  از س��هميه  مناطق  2 و 3 )بر اس��اس  ضواب��ط مربوط به  
تقس��يم  بندي  س��هميه ها( پذيرفته ش��ده اند، عالوه  بر تعهدات  ش��رعي  و اخالقي  كه  به  عهده  دارند 
بابت تحصيل رايگان و  امتيازاتي  كه  در پذيرش  س��هميه اي  از آن  برخوردار ش��ده اند، بايد متعهد 
ش��وند كه  پس  از گذراندن  دوره  تحصيلي  در مقطع  رش��ته اي  كه  پذيرفته  شده اند )براي  برادران 
 پ��س  از انج��ام  خدمت  وظيفه  عموم��ي ( به  مدت  دو برابر زمان  تحصي��ل در هر يك از نقاط ايران 
)به تش��خيص سازمان هاي ذيربط(، نس��بت به ايفاي تعهد خود اقدام نمايند. تعهدهاي ديگر مانع 

از انجام اين تعهد نمي ش��ود.
تبص��ره 1:  بر اس��اس  تصميمات  متخذه  در جلس��ه  م��ورخ  1375/9/24 كميته  مطالع��ه و برنامه ريزي 
 آزمون  سراس��ري  دانشگاه ها و مؤسس��ات  آموزش  عالي ، پس  از اعالم  نتايج ، هر يك  از پذيرفته شدگان 
 دوره روزانه با س��هميه هاي  ثبت نامي  مناطق  2 و يا 3 كه  حداقل نمره س��هميه آزاد يا منطقه يك را دارا 
باش��ند، به ميزان طول مدت دوره تحصيل بايد تعهد خدمت بس��پارند. پذيرفته ش��دگان كدرش��ته هاي 
خاص همانند كدرش��ته هاي مخصوص داوطلبان اس��تان يا ش��هر خاص، بورس��يه ها و يا س��هميه مناطق 
محروم، تعهدات آنان بر اس��اس قراردادهاي منعقده بين ارگان هاي مربوط صورت مي پذيرد و مش��مول 

موارد فوق نمي باش��ند.
 تبصره 2:  مدت  تعهد براي  اس��تفاده كنندگان  از س��هميه هاي  مناطق  2 و 3 در رشته هاي تحصيلي دوره 

روزانه در هر صورت كمتر از 5 س��ال  نخواهد بود.
  اس��تفاده كنندگان  از سهميه  منطقه يك ، خانواده  شهدا، ايثارگران و رزمندگان در رشته هاي تحصيلي 
دوره روزانه  )بر اس��اس  ضوابط مربوط به  تقسيم  بندي  س��هميه  ها( عالوه  بر تعهدات  شرعي  و اخالقي  كه 
 ب��ه  عه��ده  دارند بايد متعهد ش��وند كه  پس  از گذران��دن  دوره  تحصيل  در مقطع  رش��ته اي  كه  پذيرفته  
ش��ده اند )براي  ب��رادران  پس  از انجام  خدمت  وظيف��ه  عمومي ( به  مدت  يك  براب��ر مدت  زمان  تحصيل  
خود، تعهد مربوط به  اس��تفاده  از آموزش  رايگان  را در مناطقي  كه  وزارتخانه ها و س��ازمان هاي  ذيربط 

تعيي��ن  مي كنن��د، خدم��ت  نماين��د. 
 اس��تفاده كنندگان از س��همية مناطق 1، 2، 3، خانواده ش��هدا، رزمندگان و ايثارگران در رش��ته هاي 
تحصيلي دوره روزانه، در صورتي  كه  ظرف  يك  سال  پس  از پايان  دوره  تحصيل  )بدون  احتساب  خدمت  
وظيفه  عمومي  براي  برادران ( از انجام  خدمت به نحو فوق  استنكاف نمايند، وزارت ذيربط مجاز و مختار 
اس��ت  كه عالوه  بر اس��ترداد دو برابر هزينه  س��رانه  دانش��جو در طول  مدت  تحصيل ، از تحويل  مدارك  

تحصيلي  تا انجام  خدمت  يا اس��ترداد مبلغ تعيين ش��ده خودداري  نمايد.
 بورس��يه  هاي  نهادها و وزارتخانه  ها موظفند بر طبق  قرارداد منعقد ش��ده  از طرف  س��ازمان  يا وزارت 

 متب��وع  عم��ل  نماين��د.
 پذيرفته ش��دگان س��هميه ها و كدرش��ته محل هاي خاص )مانند س��هميه مناطق زلزله زده، رشته هاي 
داراي تعهد وزارت بهداش��ت و ...( تابع قوانين و مقررات مربوط به آن كدرش��ته محل مندرج در اين 

دفترچه راهنما مي باش��ند.
 پذيرفته ش��دگان دانش��گاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي در دوره هاي غير روزانه، اعم از: نوبت دوم )ش��بانه(، پيام ن��ور، غيرانتفاعي، مجازي 

غيرانتفاعي، پرديس خودگردان و ش��هريه پرداز تعهد خدمت آموزش رايگان ندارند. 
 يادآوري مهم: پذيرفته ش��دگان تمامي رش��ته هاي  تحصيلي ذيربط در كليه  سهميه هاي  مختلف  
بايد متعهد ش��وند كه  پس  از فارغ التحصيل  ش��دن  در صورت نياز س��ازمان ها و ادارات  دولتي  و 
ارگان ها و نهادهاي  انقالب  اس��المي  و به  تشخيص  مراجع ذيصالح در صورت  عدم  نياز سازمان ها 
و ارگان هاي  مذكور، در بخش  خصوصي  به تشخيص  و معرفي  وزارت  كار و امور اجتماعي  خدمت 

 نماين��د.
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گزينش بومي
نحوة تقسيم ظرفيت رشته هاي بومي به سهميه هاي مختلف، بر اساس محاسباتی انجام مي شود كه اطالع 
از آن محاس��بات كاربردي در انتخاب رش��ته ندارد. توضيحات زير براي كس��اني است كه عالقه مند 

هستند در اين باره بيشتر بدانند. 
مهم ترين نكتة كاربردي گزينش بومی، در انتخاب رشته، اين است كه انتخاب رشته هاي بومي احتمال 

قبولي شما در دانشگاه هاي بومی را افزايش می دهد. 
 هر رش��ته محل)يك رش��ته در يك دانش��گاه(، ظرفيتي دارد كه ميان س��هميه هاي مختلف تقس��يم 
مي ش��ود. در گزينش بومي، بخشي از ظرفيت هر رش��ته محل مخصوص داوطلبان بومي است. بنابر اين 

احتمال قبولي داوطلبان بومي در دانش��گاه هاي استان بومیيا نزديك به آن بيش��تر از ديگران اس��ت. 
براي استفاده از مزاياي گزينش بومي، الزم است اين موارد را بشناسيد:

 منطقه بومي)استان، ناحيه و قطب( خود)در بند پنجم كارنامه(
 بومی بخش يا شهر در رشته محل هايی كه پذيرش بومی شهری يا بخش دارند. 

 رشته هاي بومي واقع در منطقه خود.
 رشته هاي پر طرفدار)در اين رشته ها مزايای بومی گزينی كمتر است(.

نحوة تقسيم رشته ها)كشوري و بومي(  
رش��ته هاي موجود در دانش��گاه ها به دو دستة كلي كش��وري و بومي تقسيم مي شوند كه روش تقسيم 

ظرفيت آنها در بين سهميه ها، مختلف است.
رشته هاي كشوري: رشته هايي هستند كه در كل كشور، فقط در بعضي از دانشگاه ها وجود دارند. مانند 

رشته هاي دكتري پيوسته بيوتكنولوژي يا باستانشناسي.
رش��ته هاي بومي: به جز رشته هاي كش��وري، رش��ته هاي تحصيلي دوره های روزانه بر اساس ميزان 

پراكندگي آنها در سطح كشور، به سه نوع رشته هاي استاني، ناحيه اي و قطبي تقسيم مي شوند.
رشته هاي استاني: رشته هايي است كه در بيشتر استان هاي كشور داير است. )مانند كارداني حسابداري 

دوره هاي روزانه(
رشته هاي ناحيه اي:  رشته هايي است كه  در بيشتر استان ها داير نيست ، ولي  در چند استان كنارهم)كه 

 يك ناحيه را تشكيل مي دهند( وجود دارند)مانند رشته های معماری، پزشكی و حقوق دوره روزانه(. 
رش��ته هاي قطبي:  رشته هايي است كه  در بيش��تر ناحيه ها داير نيست  ولي  در چند ناحية كنارهم)كه 
 يك قطب را تشكيل مي دهند( وجود دارند)مانند رشته های مهندسی صنايع، فيزيوتراپی و تاريخ دوره 

روزانه(.

 جدول» الف«- نحوة گزينش رشته های تحصيلی دوره های مختلف

نوع گزينشنام دوره

نوع گزینش در رشته هاي روزانه ثابت نیست و در جدول رشته هاي تحصیلي هر روزانه 
یك از گروه هاي آزمایشي، نوع گزینش هر رشته در مقابل آن نوشته شده است.

بومی استانینوبت دوم)شبانه( 

بومی ناحیه ایغیرانتفاعی و پیام نور

مجازي غیرانتفاعي
پردیس خودگردان 

شهریه پرداز )رشته هاي گروه 
علوم پزشکي(

كشوري )بدون بومي گزیني(

كش�وري ) بدون بومي گزیني ( در رشته هاي پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي دانشگاه آزاد اسالمي
و دامپزشکي



26          دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي علوم انساني آزمون سراسري سال 1401

 نقشة ناحيه ها و قطب هاي بومي

ناحيه6

ناحيه2
قطب3

ناحيه7

ناحيه3
قطب4

ناحيه4

ناحيه8
قطب2

البرز، تهران ، زنجان ، سمنان ، قزوين ، قم  و مركزي.   )1( ناحيه 
آذربايجان  شرقي ، آذربايجان  غربي  و اردبيل .  )2( ناحيه 

اصفهان ، چهارمحال  و بختياري  و يزد.  )3( ناحيه  
سيستان و بلوچستان  و كرمان .  )4( ناحيه  

بوشهر، فارس ، كهگيلويه و بويراحمد و هرمزگان .  )5( ناحيه 

كردستان ، كرمانشاه  و همدان .  )6( ناحيه  
ايالم ، خوزستان و لرستان .  )7( ناحيه 

خراسان رضوي، خراسان شمالي و خراسان جنوبي.    )8( ناحيه 
گلستان ، گيالن  و مازندران .  )9( ناحيه 

ناحيه9

قطب1
ناحيه1

قطب5
ناحيه5

ب��ا نگاهی به اين نقش��ه و با توجه به منطقه بوم��ی خود، می توانيد حدس بزنيد احتمال قبولی ش��ما در 
دانشگاه های چه مناطقی بيشتر است.

تعيين استان بومي داوطلب
 مالك تعيين استان بومي سه سال آخر تحصيالت دبيرستان يا هنرستان است.

 در صورتي كه سه سال آخر تحصيالت فرد در يك استان نباشديا در خارج از كشور باشد، استان 
محل تولد، استان بومي او خواهد بود. 

 در صورتي كه محل تولد و سه سال آخر تحصيالت در خارج از كشور باشد، استان بومي فرد تهران 
خواهد بود.
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در بعضی رشته محل ها مانند بعضی رشته محل های پزشكی يا دانشگاه فرهنگيان پذيرش به صورت بومی 
شهريا بخش انجام می شود.

بومي شهر - داوطلبي بومی يك شهر محسوب می شود كه از چهار شهر- محل تولد و سه سال آخر تحصيل 
دوره متوسطه- حداقل دو محل آن همان شهر مورد نظر باشد )بر اساس مصوبه جلسه دوازدهم و نوزدهم 

شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1397/4/17 و 1398/5/5(
بومی بخش- داوطلبي بومی يك بخش محس��وب می شود كه از چهار بخش- محل تولد و سه سال آخر 
تحصيل دوره متوسطه- حداقل دو محل آن همان بخش مورد نظر باشد )بر اساس مصوبه جلسه دوازدهم 

و نوزدهم شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1397/4/17 و 1398/5/5(

نحوة تقسيم ظرفيت رشته هاي كشوري
ظرفيت هر رشته محل از نوع رشته هاي كشوري، بعد از كسر سهميه ايثارگران)25 و 5 درصد(، به نسبت 
شركت كنندگان هر يك از سهميه ها)مناطق يك، دو، سه و خانوادة شهدا(، به كل شركت كنندگان در 

هر گروه آزمايشي، تقسيم مي شود.

نحوة تقسيم ظرفيت رشته هاي بومي 
 هر كدرشته محل در آزمون سراسري داراي ظرفيتي است. توزيع ظرفيت در آزمون سراسري متأثر از 
سهميه ها و گزينش بومي مي باشد )به غير از رشته هايي كه به  صورت خاص از داوطلبان برخي استان ها 
يا شهرستان ها پذيرش مي نمايند(. يعني براي هر كدرشته محل ظرفيتي براي سهميه هاي مختلف در نظر 

گرفته مي شود و داوطلبان واجد شرايط در آن پذيرش می شوند. 
 ظرفيت هر كدرش��ته محل پس از كس��ر 25 درصدي و 5 درصدي سهميه ايثارگران، با توجه به نوع 
گزينش رشته مطابق جدول )»الف« مندرج در صفحه 25( به صورت ذيل در دوره هاي مختلف توزيع 

مي شود:
  در رشته محل هايي كه نوع گزينش آنها بومي )قطبي، ناحيه اي، استاني( بوده، حدود 20 درصد ظرفيت 
به داوطلبان آزاد و مابقي آن به نسبت تعداد شركت كنندگان هر يك از سهميه هاي مناطق يك، دو، سه 
و خانواده شهدا در بوم مربوطه )قطب، ناحيه، استان( به تعداد كل شركت كنندگان آن بوم در هر گروه 

آزمايشي اختصاص مي يابد.
تبصره 1: براس��اس مصوبات ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در هر كدرش��ته محل مربوط به رشته هاي 
پرمتقاض��ي دوره روزانه مطابق جدول )»ب« مندرج در همين صفحه( 40 درصد از ظرفيت باقي مانده 

پس از كسر سهيمه هاي ايثارگران، به داوطلبان آزاد اختصاص مي يابد.
تبصره 2: ظرفيت خالي مانده س��هميه 25 درصدی  ايثارگران، به  داوطلبان دارای س��هميه 5 درصدی 
ايثارگران )جانبازان با جانبازی كمتر از 25 درصد و همسر و فرزندان آنان، همسر و فرزندان رزمندگان 
با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه( تعلق می گيرد و درصورتی كه بازهم اين ظرفيت خالی بماند، 
در مابقی آن داوطلبان بصورت آزاد )بدون توجه به سهميه و بومي گزيني( و تنها بر اساس مالك نمره كل 

نهايي باالتر در زيرگروه مربوط پذيرش می شوند. 
تبصره 3: اگر سهميه 5 درصد ايثارگران خالي بماند، خالي مانده اين ظرفيت به  تمام داوطلبان به صورت 

آزاد )بدون توجه به سهميه( اختصاص مي يابد.

جدول»ب« رشته های پُرمتقاضی

عناوين رشته هاگروه آزمايشی

علوم ریاضی و فنی
مهندسی برق، مهندسی مکانیك، مهندسی كامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسي 

معماري و مهندسی صنایع
پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي و دامپزشکيعلوم تجربی

حقوق، روانشناسي و حسابداريعلوم انسانی



28          دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي علوم انساني آزمون سراسري سال 1401

فرآيند نمره كل س�ازي براي رش�ته هاي پذيرش با آزمون و رش�ته هاي پذيرش صرفًا بر اساس سوابق 
تحصيلي متفاوت است كه در ادامه به تفکيک اشاره خواهد شد.

آشنايي با زيرگروه، نمره و رتبه ها )براي رشته هاي با آزمون(:
زيرگروه:

رشته هاي مختلف تحصيلي كه در هر گروه آزمايشي وجود دارد، به چند مجموعه رشته كوچك تر تقسيم 
مي شود كه به آنها زير گروه مي گوييم. بنابر اين هر گروه آزمايشي چند زير گروه دارد. 

زبانهنرانسانيتجربيرياضيگروه آزمايشي

چهارپنجپنجپنجسهتعداد زير گروه ها

مالك تقسيم رشته هاي هر گروه آزمايشي، به زيرگروه ها، اهميت)ضريب( مواد امتحاني آزمون براي رشته هاي 
هر زير گروه اس��ت. مثالً در گروه رياضي، رش��ته هايي كه درس رياضي در آنها اهميت خيلي زياد، فيزيك 

اهميتي متوسط و شيمي اهميت كمتري دارد، در يك زيرگروه قرار گرفته اند.
 براي هر زيرگروه،بعد از اينكه نمره هاي خام تراز شد، بر اساس ضريب درس هاي امتحاني و تاثيرمثبت سوابق 

تحصيلي، يك نمره كّل محاسبه مي شود. اين نمرة كل مبناي رتبه بندي در زيرگروه هاست. 

نمرات خام و نمره كل زيرگروه ها )براي رشته هاي با آزمون(:
 نمره خام در هر درس: با توجه به ضوابط آزمون سراس��ری برای محاس��به نمره خام در هر درس، به هر 
پاسخ صحيح 3 امتياز تعلق مي گيرد و به ازاي هر پاسخ غلط يك امتياز كسر مي شود. لذا نمره خام در هر 

درس )اعم از عمومي و اختصاصي( به درصد از رابطه ذيل به دست مي آيد:

 براس��اس مصوبات هفدهمين جلسه مورخ 97/12/26 و بيست و چهارمين جلسه مورخ 99/7/22 
و بيست و پنجمين جلسه مورخ 99/8/20 شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، از آزمون سراسري سال 
1400 و آزمونهاي پس از، فقط بر مبناي دروس نظام آموزشي جديد 3-3-6 برگزارشده و خواهد شد.    
 مطابق سنوات اخير، ابتدا نمرات خام )حقيقي( محاسبه و سپس براي محاسبه نمره كل، در هر يك از 

گروه هاي آزمايشي نمرات هر درس بصورت جداگانه تراز مي شود. 
 با توجه به تفاوت ماهيت دروس امتحاني، نمرات دروس مختلف امتحاني در يك گروه آزمايش��ي 
همانند نيس��تند. لذا نمرات خام در هر درس تراز مي ش��ود. براي تعيين نمره تراز، الزم اس��ت تمامي 
نمرات خام داوطلبان در هر گروه آزمايش��ي و هر درس در دس��ترس باشد؛ بنابراين، يافتن نمره تراز 
دروس )اعم از عمومي و اختصاصي( توسط داوطلب يا هيچ فرد و يا موسسه اي به جز سازمان سنجش 

آموزش كشور كه اطالعات تمامي شركت كنندگان را در اختيار دارد، امكان پذير نيست.
  نمره كل آزمون در هر زير گروه: 

نمره كل هر داوطلب در هر زير گروه، ميانگين وزني نمرات تراز دروس عمومي و دروس اختصاصي وی 
با توجه به ضريب هر درس در آن زير گروه مي باشد كه طبق رابطه 1 )مندرج در صفحه 30( محاسبه 

مي شود. بايد توجه شود كه ضريب دروس تخصصي 3 برابر مي شود.
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 نمره كل سابقه تحصيلي )براي رشته هاي با آزمون(:
  براي داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلي داراي ديپلم نظام آموزشي جديد 3-3-6 نمره كل سابقه 
تحصيلي ديپلم و براي داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلي داراي ديپلم نظام آموزشي سالي واحدي 
يا ترمي واحدي نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم و نمره كل سابقه تحصيلي پيش دانشگاهي به صورت زير 

محاسبه مي شود:
الف( نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم نظام آموزشي جديد 3-3-6 در هر زيرگروه: 

ميانگين وزني نمرات تراز هر يك از دروس موثر ديپلم نظام آموزشي 3-3-6 است كه امتحانات آنها 
به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است و با توجه به ضريب هر درس در هر زيرگروه 

طبق رابطه 2 )مندرج در صفحه 30( محاسبه مي شود.
ب( نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي در هر زيرگروه: 

ميانگين وزني نمرات تراز هر يك از دروس موثر ديپلم نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي است 
كه امتحانات آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است و با توجه به ضريب هر درس 

در هر زيرگروه طبق رابطه 2 )مندرج در صفحه 30( محاسبه مي شود.
ج( نمره كل سابقه تحصيلي پيش دانشگاهي در هر زيرگروه:

 ميانگين وزني نمرات تراز هر يك از دروس موثر پيش دانش��گاهي است كه امتحانات آنها به صورت 
نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است و با توجه به ضريب هر درس در هر زيرگروه طبق رابطه 

3 )مندرج در صفحه 30( محاسبه مي شود.

ميزان و نحوه تاثير سوابق تحصيلي )براي رشته هاي با آزمون(:
با توجه به ابالغ قانون اصالح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور 
مصوب 1395/2/26 مجلس محترم شوراي اسالمي و بر اساس مصوبه بيست و هشتمين جلسه شوراي 
س��نجش و پذيرش دانشجو مورخ 1400/10/20 ميزان تأثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال 

1401 حداكثر 40 درصد و با تاثيرمثبت به صورت زير اعمال خواهد شد:
1- آن دسته از ديپلمه هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي كه ديپلم 
خود را از س��ال 1398 به بعد در نظام آموزش��ي جديد )3-3-6( اخذ نموده و يا مي نمايند و امتحانات 
دروس پايه دوازدهم آن ها به صورت نهايي، سراس��ري و كشوری برگزار شده يا مي شود، مشمول اعمال 
سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم ) پايه دوازدهم -سال سوم دوره دوم متوسطه نظام 
جديد 3-3-6( به ميزان حداكثر 40 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير 

مثبت در نمره  كل نهايي آنان لحاظ مي شود.
2-  آن دس��ته از ديپلمه هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انس��اني و علوم و معارف اس��المي كه 
ديپلم خود را از س��ال 1384 به بعد در نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي دريافت نموده اند و 
امتحانات يك  يا چند درس آن ها به صورت نهايي، سراسري و كشوری برگزار شده است، مشمول اعمال 
سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم )پايه يازدهم-سال سوم آموزش متوسطه نظام سالي 
واحدي/ترمي واحدي( به ميزان حداكثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت 

تأثير مثبت در نمره  كل نهايي آنان لحاظ مي شود.
3- داوطلبان داراي مدرك پيش دانش��گاهي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انس��اني، علوم و معارف 
اسالمي و هنر كه مدرك دوره پيش دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 91-1390 و به بعد ازآن دريافت 
كرده اند و امتحانات يك يا چند درس آن ها به صورت نهايي، سراس��ري و كش��وری برگزار ش��ده است، 
مش��مول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش دانشگاهي )پايه دوزادهم-سال 
آخر آموزش متوس��طه نظام س��الي واحدي/ترمي واحدي( به ميزان حداكثر 10 درصد به نسبت سوابق 

تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره  كل نهايي آنان لحاظ مي شود.
 براي داوطلبان مشمول سوابق تحصيلي نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي بندهاي »2 و 3«، هر دو مورد 

اعمال مي شود.



30          دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي علوم انساني آزمون سراسري سال 1401

 نمره كل نهايي در هر زيرگروه براي داوطلبان داراي ديپلم نظام آموزشي 3-3-6: براي داوطلبان مشمول 
سوابق تحصيلي داراي ديپلم نظام آموزشي 3-3-6 با توجه به ميزان تأثير سابقه تحصيلي ديپلم، نمره كل حاصل 
از آزمون و سابقه تحصيلي ديپلم طبق رابطه 4 )مندرج در همين صفحه( محاسبه مي شود. در اين رابطه X ميزان 
تأثير سابقه تحصيلي ديپلم است كه در جدول شماره 1 ارائه شده است. نمره كل نهايي اين داوطلبان ماكزيمم 
مقدار نمره كل آزمون )حاصل از رابطه 1 مندرج در همين صفحه( و نمره كل حاصل از آزمون و سابقه تحصيلي 
ديپلم )حاصل از رابطه 4 مندرج در همين صفحه( مي باشد. به عبارت ديگر براي اين داوطلبان دو نمره در هر 
زيرگروه محاسبه مي شود: 1-فقط آزمون، 2- آزمون و سوابق تحصيلي ديپلم نظام آموزشي 3-3-6، سپس از 

بين اين دو نمره بيشترين نمره محاسبه شده بعنوان نمره كل نهايي در هر زيرگروه لحاظ مي شود.
نمره كل نهايي در هر زيرگروه براي داوطلبان نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي: 

ب��راي اي��ن داوطلبان مش��مول اعمال س��وابق تحصيلي نظام آموزش��ي س��الي واحدي يا ترم��ي واحدي، 
4 نم��ره محاس��به م��ي ش��ود، 1- نم��ره كل آزمون. 2- نم��ره كل حاص��ل از آزمون و س��وابق تحصيلي 
ديپل��م )طب��ق رابط��ه4 من��درج در همي��ن صفحه محاس��به مي ش��ود(.3- نم��ره كل حاص��ل از آزمون 
 و س��وابق تحصيل��ي پي��ش دانش��گاهي ) طب��ق رابط��ه 5 من��درج در همين صفحه محاس��به مي ش��ود(. 
4- نمره كل حاصل از آزمون و سوابق تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي ) طبق رابطه 6 مندرج در همين 
صفحه محاسبه مي شود(. سپس از بين اين چهار نمره، بيشترين نمره به عنوان نمره كل نهايي داوطلب در 

هر زيرگروه لحاظ مي شود. 
نمره كل نهايي براي داوطلبان غيرمشمول سوابق تحصيلي:

براي داوطلباني كه مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستند نمره كل آزمون در هر زير گروه بعنوان نمره كل 
نهايي آن زير گروه لحاظ مي شود.

---------------------------------------------------------------
مجموع )نمرات تراز دروس اختصاصي آزمون × ضريب مربوطه( × 3 + مجموع )نمرات تراز دروس عمومي آزمون × ضريب مربوطه( 

)مجموع ضرايب دروس اختصاصي آزمون( × 3 + مجموع ضرايب دروس عمومي آزمون
نمره كل آزمون

در زيرگروه الف )1

مجموع )نمرات تراز دروس اختصاصي مؤثر ديپلم × ضريب مربوطه( × 3 + مجموع )نمرات تراز دروس عمومي مؤثر ديپلم × ضريب مربوطه(
 )مجموع ضرايب دروس اختصاصي مؤثر ديپلم( × 3 + مجموع ضرايب دروس عمومي مؤثر ديپلم 

 نمره كل سابقه
 تحصيلي ديپلم
در زيرگروه الف

)2

 نمره كل سابقه تحصيلي پيش
  دانشگاهي
در زيرگروه الف

مجموع )نمرات ترازدروس اختصاصي مؤثرپيش دانشگاهي×ضريب مربوطه(×3 + مجموع )نمرات ترازدروس عمومي مؤثرپيش دانشگاهي×ضريب مربوطه(
)مجموع ضرايب دروس اختصاصي مؤثر پيش دانشگاهي( × 3 + مجموع ضرايب دروس عمومي مؤثر پيش دانشگاهي

)3

)Y( )نمره كل سابقه تحصيلي پيش دانشگاهي در زيرگروه الف( + X )6(     )نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم در زيرگروه الف
+ )1-Y-X( )نمره كل آزمون در زيرگروه الف(     

نمره كل حاصل از آزمون و سوابق تحصيلي 

ديپلم و پيش  دانشگاهي در زيرگروه الف

4( )نم��ره كل س��ابقه تحصيل��ي ديپل��م در زيرگروه الف( X + )نمره كل آزم��ون در زيرگروه الف( )X-1( = نمره كل حاصل از آزمون و س�ابقه تحصيلي ديپل�م در زيرگروه الف
5()نمره كل سابقه تحصيلي پيش دانشگاهي در زيرگروه الف( Y + )نمره كل آزمون در زيرگروه الف( )Y-1( = نمره كل  حاصل ازآزمون وسابقه تحصيلي پيش دانشگاهي درزيرگروه الف

در روابط فوق مقدار X  ميزان درصد تاثير سوابق تحصيلي ديپلم ) طبق جدول شماره 1 براي نظام آموزشي 
3-3-6 و طبق جدول شماره 2 براي نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي( و مقدار Y ميزان درصد 

تاثير سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي )طبق جدول شماره 3( در نمره كل داوطلبان است.
مالك گزينش داوطلبان در رشته محل هاي با آزمون اين دفترچه، نمره كل نهايي در هر زيرگروه با رعايت 

شرايط و ضوابط آزمون مي باشد.
اعمال تاثير مثبت سوابق تحصيلي، متفاوت از تاثير قطعي سوابق تحصيلي است و بدان معناست كه اگر 
سوابق تحصيلي باعث افزايش نمره كل آزمون هر زيرگروه شود در آن زير گروه اعمال خواهد شد و اگر 
باعث كاهش نمره  كل آزمون هر زيرگروه ش�ود )اثر منفي داشته باشد( در آن زيرگروه اعمال نمي شود. و نمره كل 

آزمون آن زيرگروه به عنوان نمره  كل  نهايي زيرگروه فوق در نظر گرفته مي شود.
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حالت هاي مختلفي ممکن است براي يک داوطلب داراي ديپلم نظام آموزشي 3-3-6 به شرح زير روي دهد:
1- سوابق تحصيلي ديپلم در هيچ يك از زيرگروه ها تأثير مثبت ندارد. 

2- سوابق تحصيلي ديپلم در يك يا چند زيرگروه تأثير مثبت دارد و در ساير زيرگروه ها فاقد تأثير مثبت است. 

حالت هاي مختلفي ممکن اس�ت براي يک داوطلب داراي ديپلم نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي به 
شرح زير روي دهد:

1- سوابق تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي در هيچ يك از زيرگروه ها تاثير مثبت نداشته باشد.
2- سوابق تحصيلي ديپلم در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير زيرگروه ها فاقد تاثير 

مثبت باشد.
3- سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير زيرگروه ها 

فاقد تاثير مثبت باشد.
4- س��وابق تحصيلي ديپلم و پيش دانش��گاهي در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير 

زيرگروه ها فاقد تاثير مثبت باشد.

جدول شماره 1- ميزان درصد تأثير سوابق تحصيلي ديپلم در نمره كل داوطلبان مشمول سوابق تحصيلي نظام 
آموزشي 3-3-6  به تفکيک گروه آزمايشي و نوع ديپلم

گروه آزمايشي

 نوع ديپلم

زبان هاي خارجيه���نرعلوم انسانيعلوم تجربيعلوم رياضي و فني

زيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروه

1231234512345123451234

40404029/0930/4033/6834/5533/6813/7824/3824/2119/3422/4811/2014/2912/7311/2011/9119/1319/1319/1340رياضي فيزيک

32/2332/833/86404040404013/7824/3824/2119/3422/4811/2014/2912/7311/2011/9119/1319/1319/1340 علوم تجربي

15/1714/0615/5212/7312/4016/3215/4516/3240404040409/6010/0010/919/6010/2119/1319/1319/1340 علوم انساني

15/1714/0615/5212/7312/4016/3215/4516/3240404040409/6010/0010/919/6010/2119/1319/1319/1340 علوم ومعارف اسالمي

همانگونه كه ذكر ش��د و در جدول ش��ماره 1 مالحظه مي ش��ود، ميزان تأثير نمرات دروس موثر 
ديپل��م نظ��ام آموزش��ي 3-3-6 با تأثير مثبت و حداكثر 40% اس��ت )بطوري ك��ه اگر نوع ديپلم 
داوطلب با گروه آزمايش��ي وي يكس��ان باش��د، ميزان تأثير دروس مؤثر 40% خواهد بود. اما اگر 
نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي وي متفاوت باشد يا نمرات تمام دروس الزم سوابق تحصيلي 
موجود نباشد، ميزان تأثير دروس مؤثر وي بر اساس دروس مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه 

محاس��به نمره كل به جاي 40% جايگزين مي ش��ود(.
جدول شماره 2- ميزان درصد تأثير سوابق تحصيلي ديپلم در نمره كل داوطلبان مشمول سوابق تحصيلي نظام 

آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي به تفکيک گروه آزمايشي و نوع ديپلم

گروه آزمايشي

 نوع ديپلم

زبان هاي خارجيه���نرعلوم انسانيعلوم تجربيعلوم رياضي و فني
زيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروه

1231234512345123451234

30303021/8221/5119/2024/2623/4111/5915/6816/8312/7713/648/4010/719/558/408/9414/3514/3514/3530رياضي فيزيک

20/5321/2222/29303030303011/5915/6816/8312/7713/648/4010/719/558/408/9414/3514/3514/3530 علوم تجربي

8/688/059/437/506/236/607/028/0530303030306/605/897/506/607/0214/3514/3514/3530 علوم انساني

8/688/059/437/506/236/607/028/0530303030306/605/897/506/607/0214/3514/3514/3530 علوم ومعارف اسالمي

* توجه: براي داوطلبان مشمولي كه نمرات دروس امتحاني آنها به طور كامل موجود نيست، يا سال اخذ آنها  قبل از سال 1384 مي باشد، ضرايب اين دروس از درصد سوابق تحصيلي كسر خواهد شد.

همانگونه كه ذكر ش��د و در جدول ش��ماره 2 مالحظه مي شود، ميزان تأثير نمرات دروس ديپلم نظام سالي 
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واح��دي يا ترمي واحدي با تأثير مثبت و حداكثر 30% اس��ت )بطوري ك��ه اگر نوع ديپلم داوطلب با گروه 
آزمايش��ي وي يكسان باش��د، ميزان تأثير دروس مؤثر 30% خواهد بود. اما اگر نوع ديپلم داوطلب با گروه 
آزمايشي وي متفاوت باشد يا نمرات تمام دروس موثر سوابق تحصيلي موجود نباشد يا سال اخذ آنها قبل از 
سال 1384 باشد، ضرايب اين دروس از درصد سوابق كسر و ميزان تأثير دروس مؤثر وي بر اساس دروس 

مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره كل به جاي 30% جايگزين مي شود(.

جدول شماره 3- ميزان تأثير درصد سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي در نمره كل داوطلبان به تفکيک گروه 
آزمايشي و نوع پيش دانشگاهي

گروه آزمايشي

 نوع

 پيش دانشگاهي

 علوم رياضي

و فني

زبان هاي خارجيه���نرعلوم انسانيعلوم تجربي

زيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروه

1231234512345123451234

1010106/136/477/868/247/863/516/796/796/406/404/556/405/265/265/267/787/787/787/78 رياضي فيزيک

5/715/715/9110101010102/264/384/384/384/384/556/405/265/265/267/787/787/787/78 علوم تجربي

3/003/003/753/333/334/293/754/2910101010104/295/005/005/005/0010101010 علوم انساني

2/002/002/502/222/222/862/502/8610101010102/863/333/333/333/336/676/676/676/67 علوم ومعارف اسالمي

2/502/503/182/802/803/683/183/682/264/384/384/384/3810101010107/787/787/787/78 هنر

 توجه: براي داوطلبان مشمولي كه نمرات دروس امتحاني آنها به طور كامل موجود نيست، يا سال اخذ آنها قبل از سال 1391 مي باشد، ضرايب اين دروس از درصد    

سوابق تحصيلي كسر خواهد شد

همانگون��ه ك��ه ذكر ش��د و در جدول ش��ماره3 مالحظه مي ش��ود، مي��زان تأثير نم��رات دروس موثر 
پيش دانش��گاهي  با تأثير مثبت و حداكثر 10%  اس��ت؛ به طوري كه اگر رشته پيش دانشگاهي  داوطلب 
با گروه آزمايش��ي وي يكس��ان باش��د و نمرات تمامی دروس پيش دانش��گاهي از سال  1391 به بعد 
اخذ ش��ده باش��د، ميزان تأثير دروس مؤثر 10%  خواهد بود؛ اما اگر رشته پيش دانشگاهي  داوطلب با 
گروه آزمايش��ي وي متفاوت باش��ديا نمرات دروس موثر الزم موجود نباش��د يا سال اخذ آنها قبل از 
س��ال 1391 باش��د ضرايب اين دروس از درصد سوابق تحصيلي كسر و ميزان تأثير دروس مؤثر وي 
براس��اس دروس مؤثر موجود محاس��به ش��ده و در رابطه محاس��به نمره كل به  جاي 10%  جايگزين 

مي شود. 

رت���به ها )براي رشته هاي با آزمون(:
رتبه  در س��هميه در هر زيرگروه: نمره  كل نهايي داوطلبان در هر زيرگروه و هر س��هميه به ترتيب نزولي 
مرتب شده و رتبه دهي مي شود. داوطلبان چنانچه نمره  كل  نهايي برابر داشته  باشند، رتبه يكساني خواهند 
داشت. تعداد داوطلبان شركت كننده با سهميه مشابه داوطلب در گروه آزمايشي مربوط نيز در اين قسمت 

اعالم مي شود.
رتبه  كش��وري در هر زيرگروه : نمره  كل نهايي داوطلبان در هر زيرگروه بدون اعمال س��هميه به ترتيب 
نزولي مرتب ش��ده و رتبه دهي مي ش��ود. داوطلبان با نمره  كل نهايي برابر رتبه يكساني خواهند داشت. 

تعداد داوطلبان گروه آزمايشي مربوط نيز در اين قسمت اعالم مي شود.
رتبه كل در سهميه: ماكزيمم نمره  كل نهايي زيرگروه هاي هر داوطلب استخراج شده و اين نمره داوطلبان 
در هر سهميه به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه دهي مي شود. داوطلبان چنانچه نمره  برابر داشته  باشند رتبه 
يكساني خواهند داشت )اين رتبه فقط جهت اطالع داوطلب درج گرديده است و براي انتخاب رشته بايد 
به رتبه در سهميه و رتبه كشوري »بدون سهميه« در هر زيرگروه توجه شود. داوطلبان برای مقايسه خود با 

دوستان و ديگر داوطلبان مشابه خود، به  هيچ  وجه نبايد رتبه  كل سهميه را مالك قرار دهند(.
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آخرين رتبه مجاز: رتبه آخرين نفر مجاز به انتخاب رشته در سهميه داوطلب براي دوره هاي روزانه 
و نوبت دوم )شبانه( مي باشد.

رتبه كل  كشوري: ماكزيمم نمره  كل زيرگروه هاي هر داوطلب استخراج شده و بدون در نظر گرفتن 
سهميه داوطلبان اين نمره به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه دهي مي شود. داوطلبان با نمره  برابر رتبه 
يكساني خواهند داشت )اين رتبه فقط جهت اطالع داوطلب درج گرديده است و براي انتخاب رشته 
بايد به رتبه در س��هميه و رتبه كشوري »بدون س��هميه« در هر زيرگروه توجه شود. داوطلبان برای 
مقايس��ه خود با دوستان و ديگر داوطلبان مش��ابه خود، به  هيچ  وجه نبايد رتبه كل كشوري را مالك 

قرار دهند(.
 براي داوطلبان داراي س��هميه ايثارگران، رزمندگان و خانواده ش��هدا عالوه بر رتبه در سهميه هاي 

مزبور، رتبه در منطقه آن ها نيز در كارنامه درج مي شود.

شيوه  هاي گزينش رشته هاي تحصيلي  مورد پذيرش )براي رشته هاي با آزمون(

روش هاي گزينش دانشجو در كدرشته  محل هايي كه پذيرش آنها براساس آزمون سراسري )بانمرا
ت آزمون واعمال مثبت سوابق تحصيلي( مي باشد:

روش متمركز:
روش گزينش متمركز، روش��ی اس��ت  كه فقط نمرات آزمون و حسب ضوابط سوابق تحصيلي داوطلبان 
واجد ش��رايط مالك و مبنای پذيرش قرار می گيرد و اس��امی  پذيرفته ش��دگان در يك مرحله و به طور 
يكجا اعالم می گردد. در اين روش هر داوطلب با توجه به ش��رايط وی )از نظر س��هميه، بوم و ...( و بر 
اس��اس نمره كل اكتس��ابی در زيرگروه مربوطه، به اولين كدرشته انتخابی كه از نظر علمی برتری دارد 
)در مقايسه با ساير داوطلباني كه شرايط مشابه وی را دارند(، در صورت وجود ظرفيت معرفی می شود. 
گزينش اغلب رش��ته های دانش��گاه ها و مؤسس��ات آموزش عالی به روش متمركز صورت می گيرد. به 

منظور اعالم اسامی پذيرفته شدگان نهايی به اين روش، اقدامات زير انجام می گردد:
 بررسی كدرشته های متمركز داوطلبان و ذخيره كردن آنها به  همراه ساير اطالعات آنان.

 تعيين نقطه يا اولويت قبولی هر داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت وی )از هر لحاظ( و مقايسه ای كه 
بين هر داوطلب با ديگر داوطلبان با وضعيت مشابه وی انجام می گيرد.

 اعالم اسامي پذيرفته شدگان نهايي.
تبصره: در روش متمركز، پذيرش در بعضي از رشته ها به صورت شرايط خاص انجام مي شود.

 روش متمركز با ش��رايط خاص: رش��ته هاي داراي ش��رايط خاص رشته هايي هستند كه در پذيرش 
آنها شرايط خاصي از قبيل مصاحبه، معاينه، آزمون عملی يا علمی جداگانه و ... ، اعمال می شود و اسامي 
پذيرفته شدگان نهايي اين رشته ها با اعمال نتايج مراحل فوق، مطابق ظرفيت هر كدرشته مشخص مي شود. 

نتايج پذيرفته شدگان اين رشته ها به همراه ساير رشته هاي متمركز اعالم مي شود. 

روش گزينش دانشجو ) براي رشته هاي صرفًا براساس سوابق تحصيلي(:

پذيرش رش��ته هاي صرفاً بر اس��اس سوابق تحصيلي به روش متمركز خواهد بود و  فقط معدل كتبي 
داوطلبان واجد شرايط مالك و مبنای پذيرش قرار می گيرد. 

 از آنجا كه پذيرش داوطلبان صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي )معدل كتبي ديپلم( صورت مي پذيرد 
و نظر به اينكه دروس امتحاني داوطلبان ديپلمه با توجه به نوع ديپلم آنان )رياضي، تجربي، انس��اني 
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و ....( متفاوت اس��ت، لذا چنانچه نوع ديپلم داوطلب با گروه تحصيلي كه داوطلب آن مي ش��ود متفاوت 
باشد، درصد اعمال معدل كتبي متفاوت خواهد بود كه در اين خصوص توجه داوطلبان را به جدول زير 

معطوف مي دارد.
ضريب تأثير اعمال سوابق تحصيلي )معدل كتبي ديپلم( با توجه به نوع ديپلم و گروه تحصيلي

                      نوع ديپلم
گروه تحصيلي

رياضي فيزيک 
)كد10(

علوم تجربي
)كد11(

ادبيات و علوم انساني 
)كد12(

علوم و معارف اسالمي 
)كد18(

ساير عناوين ديپلم )كدهاي 13، 15، 16، 
17 ، 20 ، 21 و 22(

10010057/157/151/4علوم رياضي و فني
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 * ضري��ب تاثير معدل داوطلبان داراي ديپلم رياضي فيزي��ك يا علوم تجربي براي پذيرش در مقاطع 
كارداني و كارشناس��ي رشته هاي حسابداري، اقتصاد، روانشناس��ي، علوم ورزشي، مديريت اموربانكي، 
مديريت صنعتي، مديريت مالي، مديريت بازرگاني، مديريت بيمه، مديريت دولتي، مديريت امورگمركي، 
مديريت فرهنگي هنري، مديريت كسب وكار، مديريت وبازرگاني دريايي، جهانگردي و  هتلداري، علم 
اطالعات و دانش شناسي، گردشگري، كارداني امور بانكي، كارداني بيمه، كارداني امور دولتي و كارداني 

امور مالي و مالياتي گروه علوم انساني 100 مي باشد.
يادآوري مهم: گروه تحصيلی هر يك از كدرشته محل های پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي در 
مقابل هر كدرش��ته محل در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته پذيرش دانشجو صرفاً براساس 
سوابق تحصيلي سراسري س��ال1401 كه از تاريخ 1401/5/19 در درگاه اطالع رساني اين سازمان 

منتشر خواهد شد، درج شده است.

شرايط كلي پذيرش دانشجو در دانشگاه ها 
 داوطلبان بايد واجد شرايط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون سراسری 

سال 1401 باشند:
تغيير رشته و دانشگاه

تغيير رش��ته و دانش��گاه پس از مشغول ش��دن به تحصيل و در دانش��گاه محل تحصيل طبق آيين نامة 
آموزشی مربوطه و موافقت دانشگاه مبداء و مقصد و البته به سختي انجام مي شود. بنابر اين توصيه مي شود 

در اين مرحله در انتخاب رشته و دانشگاه دقت نماييد.
در مواردی انتقال از دوره ای به دورة  ديگر مانند انتقال از نوبت دوم)شبانه( به روزانه ممنوع است.

ممنوعيت تحصيل هم زمان 
هيچ  دانش��جويي  مجاز نيست   هم زمان  در دو رشته  و يا دو محل )مؤسسات  دولتي  يا غيردولتي ( تحصيل  

نمايد و در صورت  تخلف،  طبق  آيين  نامه  انضباطي  دانشجويان  با وي  رفتار خواهد شد.
دانشجويان استعداد درخشان شامل اين ممنوعيت نمی شوند.

 داوطلبان مرد الزم است به هنگام پذيرش در دانشگاه ) قبول قطعي و ثبت نام( از نظر مقررات وظيفه 
عمومی كه در دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون سراسری سال 1401 درج شده، منعی نداشته باشند.

 دانش��جو بايد  مقررات  عمومي  ورود به  آموزش  عال��ي  و مقررات  خاص   محل  تحصيل  خود را رعايت 
 نمايد.

 پذيرفته شدگان  نبايد براي  تحصيل  از لحاظ موازين  شرعي  و مقررات  منعي  داشته  باشند.
 دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي، از لحاظ تأمين  مسكن  و خوابگاه  و پرداخت  كمك  هزينة  تحصيلي،  
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به  دانشجويان تعهدي  ندارند، البته  در اين  خصوص  تالش  مي كنند .
 صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تعهدي براي پرداخت انواع تسهيالت به دانشجويان ندارد.

 تحصيل در آموزش عالي تمام وقت اس��ت. كارمندان دولت تنها با موافقتنامة رس��مي و بدون قيد و 
شرط محل اشتغال خود مبني بر شركت در تمام فعاليت هاي آموزشي مي توانند تحصيل نمايند.

 نداشتن  آگاهي  از ضوابط و مقررات  آموزشي،  حقي  براي دانشجو  ايجاد نمي كند.
 مدت تحصيل در مقاطع مختلف برای همه دوره ها )به  جز دوره های دانش��گاه پيام نور( يكسان و 

طبق جدول زير است:

دكتري حرفه ايكارشناسي ارشد پيوستهكارشناسيكاردانيمقطع تحصيلي

2457مدت.معمول)سال(
3579/5حداكثر.مجاز)سال(

 عالوه بر مقررات عمومي، هر دانشگاه  نيز ممكن است مقررات اختصاصي داشته باشد كه هنگام 
ورود الزم است از آن اطالع داشته باشيد و رعايت كنيد. 

 براي اطالع از وضعيت خوابگاه و امكانات رفاهي هر دانش��گاه به بخش پيوست ها )مشخصات و شرايط 
دانشگاهها، مندرج در درگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org ( و همچنين درگاه 
هاي اطالع رساني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ذيربط، اطالعيه هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
 www.msrt.ir  :عالي مندرج در رس��انه هاي جمعي و س��ايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به نشاني
مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين خدمات اطالع حاصل نمايند. ضمناً ضوابط و شرايط دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی كه در بخش پيوست ها درج گرديده و نيز توضيحاتی كه در مقابل برخي از كدرشته محل ها 

در ستون توضيحات درج شده، توجه داشته باشيد. 

آشنايی با دوره های تحصيلی دانشگاه ها

رشته های تحصيلی دوره روزانه:
 تحصيل در رش��ته هاي تحصيلي دوره روزانه رايگان بوده و دانش��جويان دوره روزانه از تس��هيالت، 
امتيازات و امكاناتي كه توسط وزارتين علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي و 

ساير نهادها بر اساس ضوابط به افراد واجد شرايط ارائه مي شود، برخوردار خواهند شد . 
 رشته هاي با آزمون دوره روزانه را منحصراً داوطلباني كه بر اساس كارنامه اوليه، مجاز به انتخاب 
رشته های دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شده اند، می توانند انتخاب كنند. رشته هاي 
صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي دوره روزانه را همه داوطلبان مي توانند انتخاب كنند. داوطلبان واجد 
شرايط اين بند محدوديتی از نظر تعداد )حداكثر 150 انتخاب(، مقطع و درج اولويت كدرشته های 

مورد عالقه در فرم انتخاب رشته خود، ندارند.

رشته هاي  دوره  نوبت  دوم )شبانه(
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره هاي نوبت دوم )شبانه( كه در آزمون سراسري سال 
1401 اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايند، از ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و 
تسهيالت رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم )شبانه( بطور ج�ّد معذور مي باشند. لذا به داوطلبان 
توصيه مي شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته / شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند.
  دانشجويان  دوره  نوبت دوم )شبانه( تابع  مقررات  آموزشي  دانشجويان  دوره  روزانه  خواهند بود. مگر 
در مواردي  كه  در آيين نامه  طرح  ايجاد دوره  نوبت دوم )شبانه( مستثني  شده باشد. ضمناً برنامه هاي  

آموزشي  دوره  نوبت دوم )شبانه( عيناً همان  برنامه هاي  آموزشي  دوره  روزانه  است .
  انتقال  دانشجويان  دوره  نوبت دوم )شبانه( به  دوره  روزانه  ممنوع  مي باشد.
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  س��اعات  تش��كيل  كالس ها ي دوره  نوبت دوم )شبانه( با نظر دانش��گاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
پذيرنده تعيين و اعالم مي شود.

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

  از دانشجويان دوره هاي »نوبت دوم )شبانه(« دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، بر اساس مقررات 
مربوط شهريه اخذ مي گردد.

  بر اس��اس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان ش��هريه دوره هاي نوبت دوم )شبانه(، بر 
اساس مصوبات هيأت امناي دانشگاه هاي مربوط تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد. لذا آن 
دسته از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، كه در دوره هاي »نوبت دوم )شبانه(« نسبت به پذيرش 
دانشجو اقدام مي نمايند، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج و به 

اطالع داوطلبان برسانند. 
  پذيرفته شدگان  ملزم  به  رعايت  تعهدات  مالي  در قبال  دانشگاه  مربوطه  خواهند بود.

 كارمندان در صورت نداشتن مرخصي استحقاقي در موارد لزوم بايد مرخصي بدون حقوق دريافت 
نمايند.

شرايط تحصيل در دانشگاه پيام نور
 عالوه بر شرايط و ضوابط مندرج در صفحه 42 دفترچه شماره يك آزمون سراسری )شرايط و ضوابط 

دانشگاه پيام نور( شرايط و ضوابط زير نيز به اطالع داوطلبان ذيربط می رسد.
 حداكثر طول  مدت  تحصيل  مجاز در مقطع  كارشناسی پيوسته  برای  دانشجويان مشمول خدمت وظيفه 
عمومي كه  از معافيت تحصيلي  استفاده  می كنند و اتباع غير ايراني 5 سال  و برای  ساير دانشجويان 14 

نيمسال تحصيلي  خواهد بود.
 پذيرش دانش��جو در كليه رشته های تحصيلی برای مقطع كارشناسی و از ميان همه داوطلبان )زن و 

مرد( انجام مي پذيرد.
 حضور دانشجو در كالس های دروس نظری دانشگاه پيام نور اختياری بوده و امكان اشتغال دانشجو 

همزمان با تحصيل ميسر می باشد.
 نظام ارزشيابی و امتحانات دانشگاه متمركز بوده و اوراق امتحانی، عمدتاً توسط دستگاه هاي قرائت گر 

نوري، تصحيح و ارزشيابي مي شود.
 از دانشجويان »دانشگاه پيام نور«، بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي گردد.

 بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه دانشگاه پيام نور، بر اساس مصوبات 
هيأت امناي دانشگاه مربوط تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد. لذا داوطلبان براي كسب 

اطالع از ميزان شهريه هاي اين دانشگاه به پايگاه اينترنتي دانشگاه پيام نور مراجعه نمايند.
 پذيرفته شدگان  ملزم  به  رعايت  تعهدات  مالي  در قبال  دانشگاه  مربوطه  خواهند بود.

 در اغل��ب مراكز و واحدهای آموزش��ي دانش��گاه پيام نور، بيش��تر دروس نظری ب��ه صورت كالس 
نيمه حضوری برای مرور درس و رفع اشكال گروهی و كالس حضوری برای دروس عملی در تعدادی 
از روزهای مختلف هفته برگزار می ش��ود. اما نظام آموزش��ی دانش��گاه پيام نور »دانشجو محور« بوده و 
فراگيری دروس بعضاً به صورت الكترونيكي و رفع اش��كال گروهي می باش��د. در شرايطی كه امكان 
تش��كيل جلس��ه های رفع  اش��كال گروهی يا كالس های درس حضوری وجود نداشته باشد و يا تعداد 
پذيرفته ش��دگان در يك رشته تحصيلی به حد نصاب الزم تش��كيل كالس نرسد، دانشگاه واحدهای 
درس��ی را به صورت كامالً غيرحضوری )خودخوان و يا الكترونيكي( ارائه می نمايد. همچنين دانش��گاه 
می تواند در صورت ضرورت، محل تحصيل دانشجويان مربوط را در يكی از مراكز يا واحدهای همجوار 

يا مركز استانی كه دارای رشته تحصيلی مورد نظر باشد، تعيين نمايد.
 دروس عملی در دانش��گاه به صورت كالس حضوری و در تعدادی از روزهای هفته برگزار می ش��ود 
و اجرای برخی از درس های عملی )آزمايش��گاهی، كارگاهی و س��اير( در آزمايشگاه منطقه ای، استانی 
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يا س��اير آزمايش��گاه ها در مراكز ديگر دانشگاه و بنا به تشخيص دانشگاه صورت خواهد گرفت. اجرای 
آزمايش��گاه ها، كارگاه ها و ديگر درس های عملی ممكن اس��ت در چند هفته متوالی و به صورت استقرار 
دائم در محل تعيين شده انجام شود و دانشجو موظف است در محل تشكيل جلسات آزمايشگاه، كارگاه 

و آتليه ای كه دانشگاه تعيين می نمايد، حضور يابد.
 آم��وزش در دانش��گاه پي��ام نور مبتنی بر نظ��ام آم��وزش از راه دور )نيمه حض��وری، الكترونيكی و ...( 
است و دانشگاه با بهره گيری از فناوری های آموزشی و تجهيز كالس های دروس نظری به تجهيزات نوين 
ويدئو پروژكتور و نمايش��گر اس��اليد، پاورپوينت و يا سيستم تلويزيون و DVD توانسته است كالس های 
آموزشی خود را در قالب ساعات محدودتری نسبت به ساعات كالس های درس سنتی ساير دانشگاه ها 
برنامه ريزی و ارائه نمايد. البته طبق ضوابط آموزش��ی دانش��گاه، حضور دانشجويان در كالس های درس 

اختياری بوده و فقط شركت در كالس های عملی الزامی می باشد. 
 با توجه به مصوبه هش��تمين جلسه شوراي س��نجش و پذيرش دانشجو مورخ 1395/12/21 گزينش 
دانش��جو در كليه كدرشته محل  هاي دانش��گاه پيام نور، بصورت »بومي ناحيه اي« صورت مي پذيرد. لذا 
داوطلبان بايد با توجه امكان ادامه تحصيل و عالقه مندي خود به تحصيل در هر يك از واحدها و مراكز 
آموزش��ي اين دانشگاه، نسبت به انتخاب رشته از مراكز يا واحدهای دانشگاهي ذيربط اقدام و آنها را به 

ترتيب اولويت در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند.
كارمندان مراكز و واحدهای دانشگاه پيام نور با هر وضعيت استخدامی، مجاز به انتخاب رشته از مركز 
يا واحد محل اشتغال خود نمی باشند و در صورت تمايل می توانند ساير مراكز و واحدها را انتخاب نمايند. 
عالوه بر اين در صورت دانشجو شدن، تقاضای انتقال و يا مهمان شدن به مركز يا واحد محل اشتغال آنها 

قابل بررسی نمی باشد.

رشته هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان)مراكز تربيت معلم سابق( و دانشگاه تربيت دبير شهيد 
رجايي � تهران

 وزارت آموزش و پرورش براي تامين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي خود، متناسب با مباني 
و ارزش هاي اس��المي و نياز دوره هاي مختلف تحصيلي درمقطع كارشناسی پيوسته براي دانشگاه فرهنگيان و 
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی، از ميان داوطلبان واجد شرايط دانشجو معلم  مي پذيرد. داوطلبان در صورت 
احراز صالحيت های عمومي، اختصاصي و ساير شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها )مشخصات و 
شرايط دانشگاهها مندرج در درگاه اطالع رساني اين سازمان( مي توانند پس از انتخاب رشته و موفقيت در 
مراحل مزبور وكس��ب باالترين نمره علمي در مقايس��ه يا ساير داوطلبان در كد رشته هاي انتخابي در صورت 

قبولي نهايي، ادامه تحصيل نمايند.
شيوه پذيرش دانشجو در پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي:

1- پذيرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی به صورت بومي پذيري استاني مي 
باشد. كدرشته  محل هاي مخصوص داوطلبان بومي هر استان در جداول مجزا از هم مشخص شده اند. گزينش 
نهايي توسط سازمان سنجش آموزش كشور، در هر يك از كدرشته محل ها با توجه به دامنه پذيرش كه در 

ستون )پرديس/ مخصوص داوطلبان بومي/ محل خدمت(  درج شده، صورت مي پذيرد. 
2- داوطلبان رشته هاي مورد نياز آموزش و پرورش دقت نمايند چنانچه در يك كدرشته محل  دانشگاه 
فرهنگيان و دانش��گاه تربيت دبير ش��هيد رجايی مخصوص داوطلبان بومي اس��تاني درج شده باشد، همه 
داوطلبان بومي آن استان مي توانند در صورت تمايل با رعايت ساير شرايط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب 
نمايند. اگر بومي شهرستاني درج شده باشد همه داوطلبان بومي آن شهرستان و بخش هاي تابعه، مجاز 
به انتخاب كد رشته محل هستند. ليكن اگر از يك شهرستان فقط يك بخش در دامنه پذيرش درج شده 
باش��د داوطلبان همان بخش و دهس��تان هاي مربوطه، مجاز به انتخاب كد رشته محل جهت استفاده از 

سهميه بومي منطقه اي خواهند بود.
3- بر اساس مصوبه دوازدهمين و نوزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1397/4/17 
و 1398/5/5 همة داوطلبان بومي هر اس��تان مجاز به انتخاب كدرش��ته  محل هاي مربوط به استان خود 
مي باشند اما در كدرشته  محل هايي كه اولويت براي شهر يا بخش خاصي در نظر گرفته شده است )اين 
موضوع در مقابل كدرشته  محل نوشته شده است( ابتدا داوطلبان بومي آن شهر ها يا بخش هايي كه داراي 
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اولويت هس��تند )حداقل 2 ش��هر )يا بخش( از 4  شهر )يا بخش( »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر 
دوره متوسطه«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر دوره متوسطه«، »محل اخذ مدرك تحصيلي 
دو سال ماقبل آخر دوره متوسطه«، »محل تولد« با شهر )يا بخش( رشته تعيين شده، تطابق داشته باشد( 
پذيرش مي شوند و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند )داوطلب واجد شرايط بومي شهر يا بخش براساس 
دامنه پذيرش وجود نداش��ته باش��د(، از داوطلبان بومي همان اس��تان كه كدرشته محل مزبور را انتخاب 
نموده اند، پذيرش انجام مي شود. شايان ذكر است از پذيرفته شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر يا 

بخش مندرج در محل خدمت ستون» تحصيل/ محل خدمت« اخذ خواهد شد.
يادآوري 1: نياز آموزش��ي )محل خدمت( مندرج در س��تون )پرديس/ مخص��وص داوطلبان بومي/ محل 
خدمت( تحت هر شرايطي براي پذيرش استاني تغيير نمي يابد. داوطلب پذيرفته شده نهايي مكلف است به 

مدت دو برابر طول تحصيل، تعهد خدمت محضري به آموزش و پرورش سهميه خدمتي بسپارد.
يادآوري 2: تعيين محل خدمت كدرش��ته محل هايي كه به صورت اس��تاني، شهرستاني و يا در يك بوم 
)چند شهر/ شهرستان/ منطقه( مي باشد در اختيار اداره كل آموزش و پرورش استان مربوط )استان سهميه 
خدمت��ي( خواهد بود كه بعد از فراغت از تحصيل به اس��تناد م��اده 3 قانون متعهدين خدمت به صورت 
قطعي اعالم خواهد شد. عدم مراجعه به محل خدمت تعيين شده، به منزله استنكاف از انجام تعهد تلقي 
خواهد شد. تعيين محل صدور حكم آزمايشي در بين مناطق آموزشي تابعه جهت برقراري حقوق در طول 

تحصيل، در اختيار اداره كل استان مي باشد.
4- چنانچه داوطلب مجاز به انتخاب كدرشته محل هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد 
رجايی باشد و اقدام به انتخاب كدرشته محل هاي دانشگاه هاي مزبور بنمايد، براساس ضوابط و مقررات از 
ميان واجدين شرايط در آزمون براساس اولويت هاي انتخابي تا دو )2( برابر ظرفيت پذيرش، براي انجام 
مصاحبه تخصصي و احراز صالحيت هاي عمومي و تخصصي از س��وي سازمان سنجش آموزش كشور به 
آموزش و پرورش معرفي خواهند شد. معرفي داوطلب جهت انجام مصاحبه تخصصي به منزله قبولي نهايي 

در دانشگاه هاي مزبور تلقي نمي گردد.
5- كسب حداقل نمره كل نهايي 6500 و باالتر در زيرگروه مربوط براي مجاز شدن به انتخاب رشته در 

گروه آزمايشي مربوط در آزمون سراسري ضروري است.
6- داشتن حداكثر سن 24 سال تمام  )متولدين 1377/7/1 به بعد( الزامي است.

7- داش��تن حداقل معدل كل 14 در دوره متوس��طه دوم )معدل س��ه پايه  اول،دوم و سوم(براي پذيرش 
دانشجو، مالك عمل خواهد بود.  

تبصره: حداقل  معدل كل، تحت هر شرايطی تغيير نخواهد داشت.
8- چنانچه صالحيت هاي عمومي و تخصصي داوطلب معرفي شده، بعد از انجام مصاحبه تخصصي و بررسي 
صالحيت هاي عمومي، مورد تأييد آموزش و پرورش قرار گيرد، سازمان سنجش آموزش كشور براساس 
ضوابط مربوط و لحاظ نمودن اولويت بر مبناي دامنه پذيرش بومي )بخش/ شهرس��تان/ استان توضيحات 
كدرش��ته محل مندرج در دفترچه آزمون( و با در نظر گرفتن نمره كل نهايي زيرگروه و گروه آزمايش��ي 
مربوطه داوطلب در مقايسه با ساير داوطلبان، گزينش نهايي را انجام خواهد داد. بنابراين موفقيت در مصاحبه 

اختصاصي و بررسي صالحيت هاي عمومي به منزله قبولي فرد براي دانشگاه هاي مزبور تلقي نمي گردد. 
يادآوري: كس��ب نمره كل نهايي باالتر در زيرگروه آزمايش��ي مربوط در مقايس��ه با س��اير داوطلبان در 
كدرش��ته انتخابي )طبق ضوابط سازمان سنجش آموزش كش��ور( و با رعايت شرايط و ضوابط آموزش و 

پرورش، الزامي است.
9- داوطلبان��ي كه صالحيت هاي تخصصي و يا عمومي آنان مورد تأييد آموزش و پرورش قرار نمي گيرد 

از فرايند گزينش نهايي براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی حذف خواهند شد.
يادآوري هاي مهم:

 انتقال دانشجو به ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و بالعكس ممنوع مي باشد.
 ادام��ه تحصيل متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش، به اس��تناد مفاد ماده 4 قانون متعهدين 
خدمت و با رعايت س��اير ضوابط و مقررات مربوط صرفاً در رش��ته هاي مورد نياز آموزش و پرورش در 
صورت موافقت با ادامه تحصيل و صدور فرم مربوطه از سوي اداره كل آموزش و پرورش محل خدمت، 
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امكان پذير خواهد بود. ش��ايان ذكر اس��ت جهت ادامه تحصيل در رشته هاي كارشناسي ارشد دانشگاه 
فرهنگيان، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت آموزشي و يا اداري در آموزش و پرورش الزامي است. 

 تغيير رش��ته و گرايش، تغيير اولويت انتخابي، تغيير دوره تحصيلی، انتقال و جابجايي در بين دانشگاه ها و 
بالعكس در بدو ورود و يا در طول تحصيل تحت هيچ شرايطی امكان پذير نخواهد بود.

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

تحقيقات  و فنآوري  اعطاء خواهد شد.
 مؤسس��ات  آموزش  عال��ي  غيردولتي � غيرانتفاعي  تعهدي  نس��بت  به  تأمين  مس��كن ، خوابگاه  و غذاي  

دانشجويان  ندارند. 
 دانش��جويان  مي توانند از وام  تحصيل��ي  مطابق  با آيين نامه  وزارت  عل��وم ، تحقيقات  و فنآوري  در 

صورت  تخصيص  بودجه  به  مؤسسه  از طرف  سازمان برنامه و بودجه  كشور استفاده  نمايند.
 بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي غيردولتي � غيرانتفاعي، بر اس��اس مصوبات هيأت امناي دانشگاه ها و مؤسسات مربوط تعيين 
و از پذيرفته ش��دگان دريافت خواهد شد. لذا كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي 
� غيرانتفاعي كه در آزمون سراس��ري نس��بت به پذيرش دانش��جو اقدام مي نمايند، موظفند جداول 

شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايند.
 پذيرفته شدگان  ملزم  به  رعايت  تعهدات  مالي  در قبال  دانشگاه  مربوطه  خواهند بود.

دوره هاي پرديس خودگردان
به منظور گسترش آموزش  عالي كشور و فراهم نمودن شرايط الزم براي تحصيل در داخل كشور به جاي 
خارج از كشور، برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش  عالي داخل با توجه به ضوابط مربوط مبادرت به 

پذيرش دانشجو مي نمايند. پذيرش دانشجو در اين دوره ها به روش متمركز صورت خواهد گرفت.
 از دانشجويان دوره هاي »پرديس خودگردان« دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، بر اساس مقررات 

مربوط شهريه اخذ مي گردد.
 بر اس��اس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان ش��هريه دوره هاي پرديس خودگردان، بر 
اساس مصوبات هيأت امناي دانشگاه هاي مربوط تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد. لذا آن 
دس��ته از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، كه در دوره هاي »پرديس خودگردان« نسبت به پذيرش 
دانش��جو اقدام مي نمايند، موظفند جداول ش��هريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج و به 

اطالع داوطلبان برسانند.
 پذيرفته شدگان  ملزم  به  رعايت  تعهدات  مالي  در قبال  دانشگاه  مربوطه  خواهند بود.

 پذيرش دانش��جو در آزمون سراسري س��ال 1401 در رشته هاي تحصيلي تمامي مقاطع پرديس هاي 
خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، بصورت متمركز و بدون انجام مصاحبه خواهد بود. 

دوره هاي شهريه پرداز
 پذيرش دانشجوي شهريه پرداز در دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي مشروط به پرداخت هزينه 
تحصيل و خدمات رفاهي توس��ط پذيرفته ش��دگان بر اساس تعرفه تعيين شده توسط معاونت آموزشي 

وزارت بهداشت و تصويب هيأت امناي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي مربوطه مي باشد.
 محل تشكيل كالس پذيرفته شدگان شهريه پرداز در اختيار دانشگاه مي باشد.

 نقل و انتقال و مهماني پذيرفته ش��دگان ش��هريه پرداز ميان دانشگاه هايي كه داراي ظرفيت شهريه 
پرداز مي باشد، مشروط به موافقت مبدأ و مقصد و با رعايت ساير ضوابط آيين نامه انتقال بالمانع است.
 پذيرش دانش��جو در آزمون سراسري سال 1401 در رشته هاي تحصيلي مقاطع كارشناسي و دكتري 

شهريه پرداز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي )وزارت بهداشت(، بدون انجام مصاحبه خواهد بود.

داوطلبان مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر به درگاه هاي اطالع رساني دانشگاه هاي مذكور مراجعه نمايند.


