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فهرست مندرجات                                                                                                                      1397سالناپيوستهدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد
  

مندرجات  فهرست
صفحه  وانــعن  بخش
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كليا

1مقدمه
1روش گزينش )الف
  1  هاي داراي شرايط خاصبورسيه و رشته )ب
  1  ناپيوستههاي آموزشي در مقطع كارشناسي ارشدشيوه )ج
  1  و ايثارگرانسهميه رزمندگان )د
2  اتباع خارجيپذيرش ) ه
ها و مؤسساتدانشگاهارشدهاي كارشناسيدورهشرايط پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در )و

2  آموزش عالي

كارنامه اعالم نتايج اوليه آزمون )ز
2-4مهم در رابطه با معدلخيليتذكرات -      

4انتخاب اينترنتي محل تحصيل )ح
4-5هاي تحصيليفرم اينترنتي انتخاب رشته )ط
  5  مهمخيليهاييادآوري )ي

حل
ه م

رشت
كد 

ول 
جدا

  ها

6- 97هاي تحصيلي گروه علوم انسانيمحلكد رشته- 1جدول شماره -
98-136هاي تحصيلي گروه علوم پايهمحلكد رشته- 2ول شمارهجد -
137-196هاي تحصيلي گروه فني و مهندسيمحلكد رشته- 3جدول شماره -
197-230هاي تحصيلي گروه كشاورزيمحلكد رشته- 4جدول شماره -
231-240هاي تحصيلي گروه هنرمحلكد رشته- 5جدول شماره -
  241-242هاي تحصيلي گروه علوم دامپزشكيمحلكد رشته- 6جدول شماره -

ست
پيو

  ها
  243  ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتيهاي مختلف تحصيلي در دانشگاهشهريه دوره) الف
 وهاانشگاهدنوبت دومهايدورهتحصيليمختلف  هايرشتهدردانشجوضوابط پذيرششرايط و )ب

  243  عاليآموزشمؤسسات

  243  دانشگاه پيام نوردرشرايط و ضوابط پذيرش دانشجو )ج
  243  غيرانتفاعي وغيردولتيآموزش عاليمؤسساتدرشرايط و ضوابط پذيرش دانشجو ) د
  243  هاي مجازيدورهدرشرايط و ضوابط پذيرش دانشجو ) ه
  243  پرديس خودگردانهايدورهدرشرايط و ضوابط پذيرش دانشجو )و
244-267دولتي و غيرانتفاعيها و مؤسسات آموزش عاليشرايط و توضيحات مربوط به برخي از دانشگاه )ز

  268  )ها و مؤسسات آموزش عاليكارشناسي دانشگاهويژه دانشجويان سال آخر(مخصوص معدلفرمـ
  269  ها و مؤسسات آموزش عاليالتحصيالن رتبه اول و نمونه دوره كارشناسي دانشگاهفارغفرم تأييديهـ
270  انتخاب رشته اينترنتيفرمنويسپيشـ
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  1397سالكارشناسي ارشد ناپيوستهدفترچه انتخاب رشته آزمون  1صفحه  كليات و شرايط و ضوابط
  

  تعاليسمهاب
  دمهـمق

سـنگرهايدربتواننـدشدگانقبولكهاميداينبا و1397سالناپيوستهكارشناسي ارشدآزمونبراي داوطلبان گراميالهيتوفيقآرزويضمن ،سالمبا     
شماباشند، نظرعاليآموزشسساتؤم وهادانشگاهدراسالميانقالبوردهايتادستداوم بخش واسالمريمحازحفاظت  برايشايستهپاسدارانيايمان وعلم

  .داردمي  معطوفرا به مندرجات اين دفترچه
  :گزينشروش )الف

نمـرهبـهتوجهباباشند،مجاز به انتخاب رشته مياوليهكارنامهبر اساسكه  داوطلبانيبينازناپيوستهارشدكارشناسيهايدورهامتحانيهايرشتهازيكهردردانشجوگزينش
  .خواهد شدضوابط مربوط انجاممطابق  عموميهايصالحيتبررسينتيجه وانتخابيهايكد رشتهو اولويتاكتسابيكل
معدل تراز شـده % 20در هر گرايش با توجه به ضرايب مربوط و) حاصل از تراز نمرات دروس(نمره آزمون كتبي% 80هاي تحصيلي براساسگزينش نهايي در كليه رشته :هبصرت

  .گيردانجام مي
  :شرايط خاصهاي دارايو رشتهبورسيه )ب

 وعمـوميشـرايطبـر دارا بـودنعـالوهبايد،تحصيليهايكد رشتهازيكدر هرشرايط خاصدارايعاليآموزشمؤسساتياها وسازمانها،وزارتخانهبورسيهمتقاضيان      
،الزمعلمـينمـرهحد نصـاباحراز وو همچنين اين دفترچه راهنما) 1دفترچه شماره(1397آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سالنامثبتراهنمايدفترچهدرمندرجاختصاصي

  . نيز باشندشرايط خاصدارايعاليآموزشسسهؤو يا مدهنده  بورسارگانو ياسازمانيا و  وزارتخانهضوابط اختصاصي وواجد شرايط
بخـش(دفترچهاينانتهايدرهارشته  قبيلدر اينشرايط خاصدارايعاليآموزشمؤسساتهمچنين ودهندهبورسهايها و ارگانها، سازمانوزارتخانهرايط و ضوابط اختصاصيش -1تبصره

 2حداكثر  انتخاب به، نسبتخودگرايش مجازشته وس راسابرواجد شرايط بودنتمايل ودر صورت ،آندقيقاز مطالعهپسالزم استداوطلبانكليه لذا .استدرج گرديده) هاپيوست
سـاير كـد همـراهرا بـه) مجـازمحلكد رشته 2حداكثر(انتخابيهايمحليا رشتهمحلو كد رشتهنمودهمربوط اقدامامتحانياز رشتهشرايط خاصداراييابورسيهمحلكد رشته

.اينترنتي درج نمايندرشتهانتخابدر فرمعالقهتقدمترتيب  بهامتحاني  از رشتهانتخابيهايرشته
بـهتوجـه، بـاشـرايط خـاصدارايعاليآموزشو مؤسساتمختلفهايارگانبورسيهدانشجويپذيرشظرفيتاساسبر ،انتخابيهاي  محلكدرشتهازيكهردر -2تبصره

منظور شركت به  برابر ظرفيتچندها تاكد رشتهاينگونهدرشدگانمعرفياساميفهرست ،)محلكد رشته 2حداكثر(انتخابي  هايكد رشتهازيكهردرنمرات امتحاني
اطالعيـه بـر اسـاساستالزمشدگانمعرفيلذا .شدخواهدسايت سازمان درجدرهفته دوم تيرماه سال جاريدر واستخراجگزينشمراحلسايرو، معاينهمصاحبهدر

شـرايط خـاص  داراي  عـاليآمـوزشمؤسسهيا ودهنده  بورس  ارگانياسازمان بهفوقمراحلانجامبرايازمان و نشريه پيك سنجشسمندرج در سايتزمانيبرنامه
و سـاير ضـوابط شـرايط خـاصدارايعـاليآمـوزشمؤسسهو يادهنده  بورس  ارگانياتوسط سازمانشدهگزارشنتيجهبر اساساستبديهي. نمايندذيربط مراجعه

   .گردداوطلب از ادامه مراحل آزمون مذكور تلقي مياست عدم مراجعه داوطلب در موعد مقرر، به منزلة انصراف دالزم به ذكر .شدخواهدانجامنهاييمربوط، گزينش
پايگاه اطالع رسـانياز طريق28/3/1397در تاريخهاي داراي مصاحبهرشتهساير مراحل گزينشمصاحبه وزمانيبرنامهظرفيت وتاريخ دقيق اعالم اسامي چند برابر :توجه* 

 .به اطالع داوطلبان خواهد رسيدسازماناين
اوليه كه از طريـق سـايت كارنامه بهتوجهباچنانچه ،اندنمودهشركتامتحانيكد رشته 2در ،1 شمارهراهنمايدفترچهمندرجات بهتوجهبا كهداوطلبانيازدستهآن -3تبصره

درضـوابط منـدرجشـرايط ومطـابقهمانند ساير داوطلبـانباشند،رشتهانتخابمجاز بهامتحانيكد رشتهدر هر دوباشدپرينت مييت وؤاين سازمان قابل راينترنتي
  .باشندميو يا بورسيهشرايط خاصدارايمحلكد رشته 2حداكثرانتخاب  مجاز به، منحصراًفوق 2تبصره

داراي شـرايط خـاص يـامحل بورسـيه وكدشرط محدوديت انتخاب دوازو غيرانتفاعي خاتمشاهد ،)ع(ي امام صادقهادانشگاهي تحصيليهامحلكدرشتهانتخاب -4 هرتبص
  .باشدمستثني مي

  .نمايدنمي ءاعطاتحصيليبورس ،ارشدكارشناسيمقطعدانشجويانازهيچيك بهفناوري وتحقيقات ،علوموزارت :تذكر* 
  :ناپيوستهكارشناسي ارشدمقطعدرهاي آموزشيشيوه) ج

شـيوهتنهـا1389سالتاشيوهاين .باشدمينامهروشي است كه محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي و پايان ،پژوهشيوشيوه آموزشي :شيوه آموزشي و پژوهشي
  .گرفتميصورتروشاينبهفقطكشورعاليآموزشسساتؤم وهادانشگاهكليهدردانشجوپذيرش وبودهايراندرارشدكارشناسيمقطعدرآموزشي

 وتحقيـق(سـمينارواحد 4حداكثر و 2حداقلگذراندنكهبودهنامهپايانبدون ودرسيواحدهايصورتبه وآموزشمحوريتباشيوهايندرتحصيل :شيوه آموزش محور
شيوههايمحلرشتهدرتحصيل  بهمندانعالقهاستالزم. باشدميناپيوستهارشدكارشناسيدورهآموزشينامهآئينمطابقعيناًمواردسايردر واستالزامي) نظريتتبع

جـداولدر(نماينـدمبـادرتانتخـابيهـايمحلكدسايرهمراهبهعالقه  ترتيب  بهينترنتيارشتهانتخاب  فرمدرمربوط،هايمحلرشتهكد  درج  بهنسبتمحورآموزش
).اندشدهمشخصمالحظاتقسمتدر »محورآموزششيوه«عبارتبامذكورهايمحلكدتحصيلي،هايرشته

در موارد استثنايي افـزايش طـول مـدت دوره بـا تشـخيص شـوراي تحصـيالت  .نيمسال تحصيلي است 4سال مشتمل بر 2شيوه حداكثردوطول مدت دوره در هر :تذكر* 
  .سال تجاوز كند 5/2شيوه نبايد ازدوتكميلي دانشگاه مجاز است و در هر صورت مدت دوره در هر

  :و ايثارگرانرزمندگانسهميه )د
توسـط مجلـس شـوراي 14/12/1395در تـاريخ » )1396-1400(قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران«با توجه به تصويب

انون الحاق برخي مواد بـه قـانون تنظـيم بخشـي از ق«47و اصالحيه بعدي آن در ماده» قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران«70اين قانون عالوه بر ماده90اسالمي، ماده
  . گيرددر اين آزمون اجرا و گزينش داوطلبان براساس اين قوانين صورت مي» )2(مقررات مالي دولت

  :براساس قوانين فوق
و بـاالتر و % 25جانبـازان « ،»آنـانفرزنـدانهمسـر و  وآزادگان« ،»و مفقوداالثرشهدا  فرزندان وهمسر«ظرفيت هر كدرشته محل به%) 25(بيست و پنج درصد -1

 .اختصاص داردو رزمندگان» همسر و فرزندان آنان
همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانـه «و» و همسر و فرزندان آنان% 25جانبازان زير«ظرفيت هر كدرشته محل نيز به%) 5(پنج درصد -2

  .دارداختصاص» در جبهه
درصدي25قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، در صورتي كه سهميه90طبق تبصره بند الف ماده :تذكر

ايط و حدنصـاب الزم  درصدي ايثارگران كه شر 5ايثارگران توسط داوطلبان مشمول سهميه فوق تكميل نشود، خالي مانده آن، ابتدا به مشمولين سهميه
.يابدسهميه آزاد اختصاص ميداوطلبانرا داشته باشند، تخصيص يافته و اگر باز هم اين ظرفيت خالي ماند، باقيمانده آن به

  :تذكرات مهم* 
آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هرنمره %70) درصدي5درصدي و يا25اعم از ايثارگران مشمول ظرفيت(براساس قانون مذكور حدنصاب نمره ايثارگران -1

.باشدنمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر كدرشته محل مي %80كدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان
هــاي  ظرفيت به هـر يـك از ســهميههاي تحصيالت تكميلي، در صورتي در هر كدرشته محل،براساس مصوبه هفتمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره -2

  .باشد) 5/0(يابد كه امكان اختصاص ظرفيت به درصدهاي مصوب وجود داشته و حاصلضرب سهم در ظرفيت آن كدرشته محل، حداقل پنج دهمفوق اختصاص مي
مراجع ذيصالح، ضوابط و مقــررات اعمــالي اطــالع رســاني     ها توسطهاي فوق براساس قوانين و مقررات موجود بوده و در صورت هرگونه تغيير در اين سهميهسهميه -3

  .خواهد شد
درضـور داوطلبانـهحمـاه  12حداقل  كه  صورتيدراند،شدهپذيرفته يسراسرآزمونمقطع كارشناسيدررزمندگانبا سهميهباركنون يكتا1368 سالازكهداوطلباني -4

  .كننداستفادهسهميهتوانند از اينباشند، ميداشته) 31/6/1367  لغايت31/6/1359  تاريخاز(باطلعليهحقنبردهايجبهه
دارايكـهانـد، در صـورتيشـدهپذيرفتـهناپيوسـتهكارشناسيدر دورهيك بار هموكاردانيبار در دورهيكرزمندگاناز سهميهبا استفادهكهاز داوطلبانيدستهآن -5

  . شوندگزينش ميرزمندگانبا سهميهآزمونباشند، در اينباطلعليه  حقنبرد  هايجبههدر  داوطلبانهحضورماه18 مدتحداقل
بـا اسـتفاده از سـهميه    كـهاز داوطلبـانيدسـتهآن18/10/1395هاي تحصيالت تكميلي مورخبر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره -6

هـاي  و رزمنـدگان در آزمـونرزمندگان و ايثارگران يك بار در دوره روزانه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته پذيرفته شده باشند، حق استفاده مجدد از سهميه ايثارگران
  .هاي بعد در همان مقطع را نخواهند داشتسال

، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل كه بـا اسـتفاده از   18/10/1395هاي تحصيالت تكميلي مورخو پذيرش دانشجو در دورهبر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش -7
نور، مؤسسـات  ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيامحضوري دانشگاههاي شبانه و نيمههاي تحصيلي دورهشدگان رشتههاي شاهد و ايثارگر در رديف پذيرفتهسهميه

اند، در صورت انصراف از رشته قبولي خود فقط يك بار ديگر، مجاز به اسـتفاده  هاي مجازي و پرديس خودگردان قرار گرفتهموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي و يا دورهآ
  .هاي بعد در همان مقطع خواهند بودهاي سالهاي مربوط در آزمونمجدد از سهميه
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  1397سالكارشناسي ارشد ناپيوستهدفترچه انتخاب رشته آزمون  2صفحه  كليات و شرايط و ضوابط
  

  :اتباع خارجيپذيرش)  ه
مندرج در دفترچه راهنمـاي (شرايط عمومي و اختصاصي اين آزموندارا بودن، بايد عالوه بر1397سالكارشناسي ارشد ناپيوستهدر آزمونكنندهشركتكليه اتباع غيرايراني     

شدگان نهايي اين آزمون قرار گيرنـد، در غيرايراني كه در رديف پذيرفتهبديهي است چنانچه اتباع .وده باشندنام اينترنتي، عالمتگذاري نم، بند مربوط را در تقاضانامه ثبت)1شماره
  .تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد16نام بندزمان ثبت

در گـزينش شـركت داده ) 1ر دفترچـه راهنمـاي شـماره منـدرج د(ايران منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبرجمهوري اسالمياتباع غيرايراني مقيمفقط -1
بـديهي اسـت در . باشـندها و مؤسسات آموزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي نمـيهاي تحصيلي دانشگاهاتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشته -2 .شوندمي

توضـيح و . گـرددتلقـي مـي» كان لم يكن«ها و مؤسسات آموزش عالي آن مناطق،ممنوعه، پذيرش آنان در دانشگاهصورت پذيرش و اعالم قبولي داوطلبان غيرايراني در مناطق
هايي كه منجر بهپذيرش اتباع غيرايراني در رشته -3 .فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسكان براي اين داوطلبان، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است

هـا، در سـايت رشـتهتوضـيح و فهرسـت ايـن . باشـدهاي خاص و حساس اكيداً ممنوع ميو رشته) از جمله تعهدات استخدامي(تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شودايجاد
موظف به پرداخت شهريه تحصـيلي  ،هاي روزانهدورهدرهاي كارشناسي ارشدپذيرفته شده آزموناتباع غيرايرانيكليه -4 .اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است

  .باشندمي) شبانه(هاي نوبت دومشهريه دوره% 80حداكثر تا، تحقيقات و فناوريهاي تحت پوشش وزارت علومطبق مصوبات هيات امناي دانشگاه
 :آموزش عاليها و موسساتارشد دانشگاههاي كارشناسيشرايط پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دوره) و

مصـوب 5/5/1393مـورخ 77897/21ارشـد بـه شـماره   و كارشناسـي) پيوسته و ناپيوسته(هاي كارشناسينامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دورهبراساس مفاد آيين
تواننـد آموزش عالي نيز ابالغ شده است، داوطلبان داراي شرايط ذيـل مـيها و موسساتشوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه به كليه دانشگاه

  .نامه استفاده كننددرصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در هر كدرشته محل از اين آيين90به شرط كسب حدنصاب علمي حداقل
  .دانشجويي ـهاي اول تا پانزدهم مرحله نهايي المپيادهاي علميبرگزيدگان رتبه -
  .انشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي با معرفي سازمان امور دانشجوياند -
  .درصد در دستاورد حائز رتبه50پيوسته يا ناپيوسته، با مشاركت حداقل  سينا و فارابي در دوره كارشناسيخوارزمي، جوان خوارزمي، رازي، ابنهاي اول تا سوم نهايي جشنوارهرتبه -
  .آموخته شده استورودي كه طي هشت نيمسال دانشرشته و همپيوسته در بين دانشجويان هماول دوره كارشناسيآموخته رتبهدانش -
  .آموخته شده استنيمسال تحصيلي دانشورودي كه طي چهاررشته و همناپيوسته در بين دانشجويان همآموخته رتبه اول دوره كارشناسيدانش -
  :نكات مهم* 
محل تحصيلي دوره باالتر را براسـاس اولويـت نمـره و انتخـاب رشـته متقاضـيان بـه در هر كدرشته) با تقريب اضافي(درصد10سازمان سنجش موظف است حداكثر معادل -1

  . نامه اختصاص دهدحائزين شرايط اين آيين
ناپيوسـته چهـار نيمسـال   آموختگـان دوره كارشناسـي پيوسته هشت نيمسال و براي دانش  ناسيآموختگان رتبه اول دوره كارششود حداكثر مدت تحصيل براي دانشتاكيد مي -2

  .ورودي موسسه محل تحصيل خود باشدرشته و همضمنًا به لحاظ ميانگين كل، داوطلب بايد حائز باالترين ميانگين در مقايسه با دانشجويان هم. باشدمي
هـاي آموزشـي خـود در مقطـع كارشناسـي كـه التحصيالن رتبه اول كليه رشتهند يك بار در هر سال به ازاي هر رشته، از بين فارغها و موسسات آموزش عالي موظفدانشگاه -3

آمـوزش قرر به سازمان سنجشحداكثر تا يكسال تحصيلي از تاريخ فراغت از تحصيل آنها نگذشته باشد، فقط يك نفر را كه باالترين معدل كل را كسب كرده باشد در موعد م
  .مند شوندآموختگي و صرفًا براي يك بار از تسهيالت آن بهرهنامه مجازند حداكثر تا يك سال تحصيلي پس از زمان دانشافراد مشمول اين آيين. كشور معرفي نمايند

  .مند شوندتوانند از تسهيالت رتبه اولي بهرهده باشند، ميهاي فوق شها چنانچه از طريق سازمان سنجش آموزش كشور وارد دورهدانشجويان مقطع كارشناسي در كليه دوره -4
نامهتوانند از مزاياي اين آيينوابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نميها و مراكز علمي غيرهاي علوم پزشكي، دانشگاه آزاد اسالمي و ساير دانشگاهدانشجويان دانشگاه -5

  .مند شوندبهره
  .مند شوندنامه بهرهتوانند از مزاياي اين آييناساس كارنامه اوليه مجاز به انتخاب رشته نيستند، نميويان رتبه اول دوره كارشناسي كه برآن دسته از دانشج -6
ارشد ناپيوسته سنوات بعد ميسـر خواهـد   افرادي كه با توجه به امتياز رتبه اول پذيرفته نشوند، ادامه تحصيل آنان همانند ساير داوطلبان و از طريق شركت در آزمون كارشناسي -7

  .بود
توسـط) 269منـدرج در صـفحه (اولتاييديـه رتبـه افرادي در امتياز رتبه اول گزينش خواهند شد كه ضمن واجد شرايط بودن، اطالعات آنان براساس مندرجات فـرم  :تذكر* 

بـديهي . منحصراً از طريق پرتال اينترنتي به اين سازمان اعالم گردد17/5/97موسسه آموزش عالي محل تحصيل آنان حداكثر تا تاريخمعاونت آموزشي دانشگاه و يا
انـد فـرم يـدهبه انتخاب رشته گردكه مجازلذا ضرورت دارد كليه داوطلبان متقاضي از اين امتياز. اينصورت سهميه رتبه اول براي آنان لحاظ نخواهند شداست در غير

نامـه ضـمناً مشـموالن ايـن آيـين. ها و موسسات آموزش عالي ذيربط نمايندمذكور را تكميل و حداقل تا سه هفته قبل از تاريخ فوق تحويل معاونت آموزشي دانشگاه
  .شوندمندمجازند حداكثر تا يكسال تحصيلي بعد از تاريخ فراغت از تحصيل و صرفًا براي يك بار از تسهيالت آن بهره

 :آزموناوليهنتايجاعالمكارنامه) ز
، نمـرهاكتسـابي، نمراتناميثبتاطالعاتحاويايكارنامهداوطلبانازيكهربراي ،1397ارشد ناپيوسته سالكارشناسيآزموندركنندهشركتداوطلبانمنظور آگاهي به     
منظـور بـهسـهميه درآزمـونو نتيجهسهميهدرمجازرتبهآخرين ،)با توجه به ضرايب مندرج در رشته امتحاني ذيربط(داوطلب بدون سهميه، رتبهسهميهدرداوطلب، رتبهكل

داوطلبـي و درج مشخصـات پرونده و يا شمارهبا وارد كردن شمارهwww.sanjesh.org :از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان به نشانيتحصيلي يهامحلكد رشتهانتخاب
ز طريق پايگاه اينترنتي ايـن سـازمان منحصراً ااين كارنامهكهالزم به ذكر است .استقابل مشاهده) نامثبتگيريره، كدنام، شماره شناسنامه، سال تولد ونام خانوادگي(فردي

.دباشقابل مشاهده ميبراي اطالع داوطلبان
مربوط به هر دو رشـته امتحـاني اصـلي يـا رشـته امتحـاني اول و رشـته (، در يك كارنامهاندنمودهشركتامتحانيكد رشتهدر دو كهداوطلبانياطالعات علمي :تذكرمهم* 

 .باشديت ميؤقابل راينترنتي سازمانمشخص و در سايت) امتحاني دوم
  :دباشميذيلشرحداوطلبان بهازيكهر  براي1397سالكارشناسي ارشد ناپيوستهآزمون  اوليهنتايج  اعالم  كارنامهاطالعات :كارنامهمندرجات

  :ينامثبتمشخصات )ز-1
جنس، شمارهنام خانوادگي و نام،شماره پرونده،شاملترتيب به) و اصالحات احتمالي بعد از آنطبق مندرجات تقاضانامه اينترنتي(داوطلبناميثبتمشخصات» الف«در رديف

نام دانشگاه يا مؤسسه ونام رشته تحصيلي مقطع كارشناسيمعدل كارداني، معدل كارشناسي،ماه و سال فراغت از تحصيل، ،سهميهارگان ،ناميثبتسهميهشناسنامه، سال تولد،
  .تاس دهگرديدرجسازمان گذاشته،اين، بر اساس اطالعاتي كه داوطلب در اختياردر مقطع كارشناسي داوطلبالتحصيلي فارغ
  :خيلي مهم در رابطه با معدلاتتذكر* 

نام، بـه شـرح ذيـل در ايـن ثبتمعدل درج شده در اين كارنامه، بر اساس معدل اعالم شده توسط داوطلب در تقاضانامه اينترنتي و يا اصالحات مورد درخواست داوطلب بعد از -1
. نامي، به محل قبولي خود ارائـه نماينـد ه ساير مدارك ثبتكارنامه درج شده است و الزم است داوطلبان به هنگام قبولي اصل مدركي را كه نشانگر اين معدل باشد را به همرا

  .نام داوطلب داراي مغايرت معدل خودداري خواهد نمودبديهي است در غير اينصورت مؤسسه محل قبولي از ثبت
و يا اينكهباشدل اعالم شده در كارنامه، معدل واقعي آنان نميدر صورتي كه معد) پس از بررسي كارنامه نتايج اوليه(باشندكه مجاز به انتخاب رشته ميدسته از داوطلبانيآن -2

اطالعيه توزيـع (27/1/97براساس مفاد اطالعيه مورخخودمعدلنسبت به تغييرمطابق ضوابطبه سايت سازمانبا مراجعهاند،مطابق ضوابط ذيل معدل خود را اعالم ننموده
واحـدهاي ميانگين معـدل نيزالتحصيلي و دانشجويان سال آخرك فارغآموختگان دوره كارشناسي معدل مندرج در مدردانشاستالزملذا. نماينداقدام) كارت ورود به جلسه

از مؤسسـه آموزشـي محـل ورا تكميـلايـن دفترچـه راهنمـا  682معدل مندرج در صفحهمخصوصو فرمدرجدر محل مربوط30/11/1396خود را تا تاريخگذرانده شده
  .ايندنماخذيهتأييدتحصيل

هيـاند، مطابق مفاد فرم تأييدبودهدانشجوي سال آخر دوره كارشناسينام و شركت در اين آزمون،مالك عمل معدل براي آن دسته از داوطلباني كه به هنگام ثبت -1-2
همان ميـانگين واحـدهاي گذرانـده ) 27/1/1397و يا فرم مندرج در اطالعيه توزيع كارت ورود به جلسه مورخ 1ي شمارهدفترچه راهنما40مندرج در صفحه(معدل

  .باشددر دوره كارشناسي مي30/11/1396شده تا تاريخ
التحصيلي بـه عنـوان و از سوي مؤسسه محل فارغنام و شركت در اين آزمون دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي بودهبراي آن دسته از داوطلباني كه به هنگام ثبت: استثناء

  .التحصيلي آنان مالك عمل خواهد بوددانشجوي رتبه اول به اين سازمان معرفي شوند، معدل فارغ
التحصيلي آنـان مدرك فارغاند، همان معدل مندرج دربودهالتحصيل دوره كارشناسيفارغنام و شركت در اين آزمون،براي آن دسته از داوطلباني كه به هنگام ثبت -2-2

عمل خواهد بود   .مالك
انـد، همـان معـدل اصـالح ، نسبت به اصالح معدل خود اقدام نمودههاي كتبي پس از آنو يا درخواستآن دسته از داوطلباني كه به هنگام پرينت كارت ورود به جلسه -1تبصره

  .شده در اين كارنامه درج شده است
باشـد و يـا معـدل خـود را تقاضـانامه هاي فعلـي مـيهاي معمول بوده و يا به عبارتي ديگر خارج از رديف معدلداوطلباني كه معدل آنان مغاير معدلبراي آن دسته از -2تبصره

  .در نظر گرفته شده است00/10اند، حداقل نمره معدل يعنينام اينترنتي درج ننمودهثبت
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التحصيل خواهند شد، ميانگين واحدهاي گذرانيـده شـده اعالمـي آنـان تـا فارغ31/6/1397كه حداكثر تا تاريخكارشناسي پيوستهسال آخر دوره براي دانشجويان -3تبصره
  .درج شده است30/11/1396تاريخ

  .، معدل اعالمي آنان درج شده استكارشناسي پيوستهالتحصيالن دورهبراي فارغ -4تبصره
مقطـع التحصيل خواهند شد، ميـانگين واحـدهاي گذرانيـده شـده اعالمـي فارغ31/6/1397كه حداكثر تا تاريخدوره كارشناسي ناپيوستهسال آخربراي دانشجويان -5تبصره

  .به همراه معدل مقطع كارداني درج شده است30/11/1396آنان تا تاريخكارشناسي
  .اعالمي آنان در مقاطع كارشناسي ناپيوسته و كارداني درج شده استهاي، معدلكارشناسي ناپيوستهالتحصيالن دورهبراي فارغ -6تبصره

انـد، بدون اخذ واحد درسي نسبت به دريافت مدرك دوره كارشناسي اقدام نمـودهپس از معرفي اين سازمان و، كهداوطلبان حافظ قرآنمالك عمل معدل براي آن دسته از -4
  .معدل تعيين شده از سوي اين سازمان خواهد بود

شدگان عيناً اصل مدركي را كه در آن معدل مندرج در اين كارنامه را تأييد نمايد به همراه سـاير نمايد كه به هنگام قبولي در اين آزمون، الزم است پذيرفتهمجدداً يادآوري مي -5
. نماينـد) بودن، بعد از دريافت كارنامه نتايج اوليه اصالح نكـرده باشـد در صورتي كه داوطلب معدل خود را به دليل اشتباه(نامي به مؤسسه محل قبولي خود ارائهمدارك ثبت

  .بديهي است در غير اينصورت به عنوان داوطلب داراي مغايرت معدل شناخته شده و با وي مطابق مقررات رفتار خواهد شد
بايسـتي مي ،باشددارند و معدل واقعي آنان بيشتر از معدل مندرج در كارنامه اوليه ميباشند و به معدل مندرج در كارنامه خود اعتراضداوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نمي -6

ارت شناسـايي كـتصـوير و )دفترچـه راهنمـا همين 682در صفحهمندرجالتحصيلي و يا فرم مخصوص معدلگواهي فارغ(شدهييدأمنحصراَ با ارسال تصوير گواهي معدل ت
سـازمان 15875-1365 :صندوق پستي ،تهران: از طريق پست پيشتاز به آدرس23/3/1397روز چهارشنبه مورخنتايج اوليه حداكثر تاعكسدار يا كارت ملي به همراه كارنامه

  .مكاتبه نمايند ،كارشناسي ارشدواحد ـنامثبتاموراداره ،سنجش آموزش كشور
    :امتحاني اولاطالعات رشته )ز-2

 .استشدهدرج )اصلي(در اين رديف، شماره داوطلب در رشته امتحاني اول :شماره داوطلب-1رديف
در اين رديف، براي آن دسته از داوطلباني كـه  :هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعيشركت در گزينش رشتهمند بهعالقه-2رديف

اند، كلمـه نام در تقاضانامه اينترنتي اعالم نمودههاي تحصيلي در دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي به هنگام ثبتمندي خود را به رشتهعالقه
  .درج شده است» يرــخ«و براي ساير داوطلبان كلمه »يــبل«
انـد، ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور، اعالم عالقمندي ننمـودههاي دانشگاهنامي براي انتخاب رشتهآن دسته از داوطلباني كه در تقاضانامه ثبت :تبصره

پيغامي را مبني بـر امكـان انتخـاب ) ناميمشخصات ثبت(يل بند الفها كسب كرده باشند، در ذهاي اين دانشگاهدر صورتي كه حداقل نمره علمي الزم را براي انتخاب رشته
ها و مؤسسات آموزشهاي مربوط به دانشگاهلذا اين دسته از داوطلبان در صورتي كه عالقمند به انتخاب رشته. ها در كارنامه اعالم نتايج اوليه مشاهده خواهند نموداين رشته

هـا و هـاي ايـن دانشـگاهبابت اعالم عالقمندي بـه رشـته) تومانهزاريازدهمعادل(ريال000/110مبلغپس از واريزبايستستند، ميعالي غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور ه
ها و مؤسسات اقدام نموده و سـپس ايـن عالقمندي به انتخاب اين دانشگاهعالمنسبت به ا ،هاي بانكي عضو شبكه شتاباز طريق سيستم اينترنتي و توسط كارتمؤسسات،

  .ها را در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايندرشته
كـد حـاني و به منزله آن است كه با توجه به نمرات اكتسابي داوطلـب در رشـته امت » باشيدمجاز مي«مفهوم درج كلمهدر اين رديف :وضعيت انتخاب رشته داوطلب-3رديف

اساس ضوابط و شرايط منـدرج در دفترچـه راهنمـاي ، مجاز به انتخاب رشته بر7موجود در هر رشته و سهميه مربوط و مندرجات جدول شمارهكد ضرايبو ياضريب
 »مجاز نيسـتيد«كارنامه آنان كلمه 6در رديف ،باشنددسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نميباشد و براي آنمي) دفترچههمين(هاي تحصيليانتخاب رشته

  .درج شده است
  اساس رشته،بان برـها، معدل داوطلگاهـبا توجه به اختالف سطح علمي دانش ،ريزي تحصيالت تكميلياساس مصوبه شوراي برنامهبردر اين رديف، :معدل مؤثر-4رديف

   .دانشگاه و نمره علمي تراز شده است و به عنوان معدل مؤثر درج شده است              
. استشدهدرجداوطلب )اصلي(كد و نام رشته امتحاني اولدر اين رديف، :كد و نام رشته امتحاني اول-5رديف
 .استشدهدرج )-33/33 و100(هفاصلدردر اين رديف، نام دروس امتحاني و نمرات اكتسابي داوطلب به ترتيب دروس :نمرات اكتسابي-6رديف

را پـس )درسيك(آزمونيك  چند درصد از نمرهداوطلب كهاستنشانگر آندر هر درسنمراتو اينگرديدهدرجدرصديصورت هبهر درسخامهاينمره -1تبصره
 ومثبـتنمـراتاز محاسـبهپسخواهد بود كهمعنيبدينخارجيزبان، در درس75خامنمرهمثالً. استآوردهدستهغلط، بهايپاسخمنفياز كسر نمرات

 .است هشد) 75(هفتاد و پنجمذكوردر درسداوطلبخام، نمرهشدهدادههايپاسخازحاصلمنفي
دادههايپاسخازحاصلمنفي ومثبتنمراتاز محاسبهپس كهاست آنمنزله، بهاستشدهدرج) 0(عدد صفردرسدر يكداوطلبخامكه نمرهدر مواردي -2تبصره

   .استشده) 0(مذكور صفردر درسداوطلبخام، نمرهشده
  .استشدهدرج »سفيد«مذكور كلمهدرسباشد، در مقابلندادهپاسخدرسيكاالتؤاز سيكهيچ بهداوطلب كهموارديدر -3تبصره
هـايپاسخازحاصلو منفيمثبتنمراتاز محاسبهپس كهاست آنمنزله، بهگرديدهدرجعدد منفيصورت هبدرسدر يكداوطلبخامنمره كه  در مواردي -4 تبصره

  .استشدهمذكور منفيدر درسداوطلبخام، نمرهشدهداده
برابـر ظرفيـت چنداساميابتدا فهرست،1397سالناپيوستهارشد  كارشناسيضوابط آزمونشرايط وكليهبر اساساينكهنظر به :كد ضريبوضعيت داوطلب در هر-7رديف

صـالحيتبررسـي :شـامل  مختلـفمراحـلبـرايوخواهند بودرشتهبه انتخابمجاز) اندگرفتهقرارظرفيتبرابرچندرديفدر  كهافرادي(افراد  و فقط ايناستخراج
ايـندرگرايش رشته امتحاني،هردرشده مذكور  انجام  علمي  گزينش  بر اساسوضع علمي داوطلبانگردند، لذاميمعرفيعمليياتشريحيآزموندر، شركتعمومي
  .گرددبه شرح زير اعالم مي 7جدول شمارهمندرجاتهر يك ازمفهوم .استشدهمشخصجدول

هـر يـك از كارنامـه و  5ذيـل بنـد جـدول ايـن كـد در . دنباشـيب يكسـان مـياهايي است كه داراي ضرمجموعه رشته گرايش، كدنظور از كد ضريبم :كد ضريب -1-7
  .دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج شده استدر ،هاي تحصيليباالي جداول كدرشته محلنام و همچنينهاي امتحاني دفترچه راهنماي ثبتكدرشته

دارايكـههـاييدر رشـته(كد ضريبهرمربوط برايبا ضرايب كهاختصاصي  آزموننمره علمي حاصل از %80بر اساسداوطلبكلاز نمرهاستعبارت :كلنمره -2-7
  .مؤثر مقطع كارشناسيمعدل %20وشدهمحاسبه) باشندميگرايشچند

  .گرديده استدرج ،كد ضريبو در هرسهميهدرامتحانيرشتهكنندگانشركتكليهبيندرداوطلبكلرتبهدر اين ستون، :سهميهدرداوطلبكلرتبه -3-7
اند و رشته امتحاني آنان داراي آزمون عملي، دروس پـروژه و يـا نمره كل و رتبه داوطلب درج شده براي آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته شده :تذكر مهم* 

. نمايـدها تغيير ميزمون مذكور و اعمال نمره دروس مربوط، اين رتبهباشد، چون پس از برگزاري آگردد، غيرقابل استناد ميتشريحي بوده و آزمون آن متعاقباً برگزار مي
   .ها فقط تا اين مرحله معتبر و در گزينش نهايي معتبر نخواهد بودبه عبارت ديگر اين رتبه

  .درج گرديده استگرفتن سهميهنظربدون در ،كدضريبهردركنندگان رشته امتحانيكليه شركتبينرتبه داوطلب دردر اين ستون، :بدون سهميهداوطلبكلرتبه -4-7
درجبا توجه بـه سـهميه كد ضريبدر هر ،روزانهدورههاي تحصيليرشتهآخرين رتبه مجاز درستون،در اين :روزانهدورههايرشتهسهميه درآخرين رتبه مجاز در -5-7

   .گرديده است
مجاز يا غيرمجاز بودن داوطلب براي انتخاب كد رشته محـل كه نشانگر ،كد ضريبدر هروروزانههاي دورهدر رشتهستون،در اين :روزانهدورههايرشتهنتيجه در -6-7

بـدين ترتيـب . شوددرج شده، مشخص مي) دفترچههمين(هاي تحصيلياساس ضوابطي كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشتهمربوط، بركد ضريبهاييا رشته محل
درج شـده » مجـاز«كه در ستون نتيجه بـراي وي كلمـه  ،باشدمربوط به رشته امتحاني ميكد ضريبهايي ازانتخاب كد رشته محل يا رشته محلداوطلبي مجاز به

از بـه به منزله آن اسـت كـه داوطلـب مجـ . درج شده باشد» غيرمجاز«ي از رشته امتحاني كلمهكد ضرايببديهي است در صورتي كه در ستون نتيجه در مقابل. است
  .باشدغيرمجاز نميكد ضرايبهايانتخاب كدرشته محل يا كدرشته محل

بـا كـد ضـريب در هـر  ،غيرروزانههاي تحصيليرشتهرتبه داوطلب در سهميه و در بين عالقمندان بهستون،در اين :غيرروزانههايدر دورهرتبه داوطلب در سهميه -7-7
  . درج گرديده استمربوطتوجه به سهميه

مربـوط با توجه به سهميهكد ضريبدر هر ،غيرروزانههاي تحصيليرشتهبرايآخرين رتبه مجازستون،در اين :غيرروزانهيهاسهميه در دورهآخرين رتبه مجاز در -8-7
گرديده است    .درج

مجاز يا غيرمجاز بودن داوطلب بـراي انتخـاب كـد كه نشانگركد ضريبدر هر ،غيرروزانههاي تحصيليرشتهدرنتيجهستون،در اين :غيرروزانههاي هدورنتيجه در -9-7
بركد ضريبهايرشته محل يا رشته محل  .شـوددرج شده، مشـخص مـي) دفترچههمين(هاي تحصيلياساس ضوابطي كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشتهمربوط،

 »مجـاز«باشد كه در ستون نتيجه براي وي كلمهمربوط به رشته امتحاني ميكد ضريبهايي ازرشته محلكدبدين ترتيب داوطلبي مجاز به انتخاب كدرشته محل يا
به منزلـه آن اسـت . درج شده باشد» غيرمجاز«از رشته امتحاني كلمهكد ضريب و يا كد ضرايبيبديهي است در صورتي كه در ستون نتيجه در مقابل. درج شده است

داوطلب مجاز به انتخاب كدرشته   .باشدغيرمجاز نميكد ضرايبهايمحل يا كدرشته محلكه
آخـرين رتبـه ،داوطلـبرتبه: به ترتيب 7-9و 7-8 ، 7-7هايدر رديفاز رشته امتحاني داوطلب، ،غيرروزانهلييهاي تحصدر صورت وجود ظرفيت پذيرش در رشته :تذكر* 

  .مجاز و نتيجه درج خواهد شد
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  :اطالعات رشته امتحاني دوم )ز-3
اطالعـات مربـوط بـه رشـته  7و 1،3،4،5،6هايرديفبا اين تفاوت كه در ،باشدمياطالعات درج شده در اين قسمت مشابه اطالعات مندرج در اطالعات رشته امتحاني اول

بـراي اطـالع كد ضـريبوضعيت علمي داوطلب در هرونمرات اكتسابي،كد و نام رشته امتحاني دوممعدل مؤثر، ،وضعيت انتخاب رشتهشماره داوطلب،امتحاني دوم به ترتيب
  .اند، درج گرديده استداوطلباني كه در رشته امتحاني دوم نيز شركت نموده

  :تحصيلمحلاينترنتيانتخاب )ح
 :گيردميزير انجامنكاتبر اساسمختلفآموزشيهايدر گروهتحصيلمحلاينترنتيانتخاب

كـهداوطلبـانيازدستهاختيار آندرwww.sanjesh.org :به نشانياز طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان، منحصراًدفترچهاينهمراه بهتحصيليهايرشتهانتخابفرم -1
دقيـقمطالعـهبـااستالزمداوطلبانلذا .شودميدادهباشند، قرارميرشتهانتخاببهمجازهاي غيرروزانههاي روزانه و يا دورهدر دوره ،اوليهنتايجكارنامه 7رديفاساسبر

آمـوزش عـالي غيرانتفـاعي، مؤسساتهاي روزانه، نوبت دوم،دورهازعالقهمورد يهامحلكد رشتهانتخاب بهنسبت،كارشناسي ارشد ناپيوستهراهنماي آزمونهايدفترچه
توجهبامحلكد رشته) يكصد(100تاحداكثريا بورسيههاي داراي شرايط خاص وهمچنين رشته و، مشتركپرديس خودگردانهاي، دورههاي مجازي، رشتهمراكز پيام نور

 .نماينددرج ،اينترنتيرشتهانتخابفرمدر ،منديعالقهترتيببهراانتخابي  يهامحل  كدرشته واقدامكارنامه 7جدول شماره »نتيجه«عنوانبه مندرجات ذيل
متقاضـينيـز )نامثبتراهنمايدفترچه 6مندرج در صفحه(  امتحانيكد رشته64ازيكيدر )اولامتحانيرشته(اصليامتحانيرشتهبرعالوه كهاز داوطلبانيدستهآن :تبصره

رشـته، انتخابمذكور  تبصرهبر اساسدارد كهباشند، ضرورتميرشتهانتخاب  مجاز بهخوداوليهكارنامه) قسمت اطالعات رشته امتحاني دوم( 7رديفبهتوجهبااند وشده
امتحـاني رشته(اصليرشته  يهامحلكد رشتهتمايلصورتدرداردضرورتكهدر نظر گرفته شده استرشتهانتخابفرمفقط يكنيزداوطلبانازقبيلاينبرايضمناً .نمايند
 .نماينددرجعالقهاولويتترتيب به ،فرمهمين يكرا در) دومرشتهامتحانيكدرشته(بعديرشته يهامحلكدرشته و )اول

اينترنتـي سـايت هاي مندرج در پيك سنجش ومطابق اطالعيه(شدهاعالمزمانيبرنامهبر اساساز طريق سايت سازمان،اينترنتي خود رارشتهفرم انتخاببايدداوطلبهر -2
 وبـودهگيرد كـه نشـانگر مراحـل طـي شـده ميوي قرارطريق سايت در اختيارازيرقم15رسيدصورت انجام صحيح انتخاب رشتهبديهي است درتكميل نمايد، )سازمان

رسـيد بديهي است چنانچه داوطلبان به هر دليل موفق به دريافت .)فرم تكميل شده خود پرينت تهيه نمائيدشود ازپيشنهاد مي(نگهداري نمايد ورا يادداشتآن دداوطلب باي
  .  نشده استنشده باشند، انتخاب رشته آنان در سايت سازمان ثبت نخواهد شد و به عبارت ديگر فرايند انتخاب رشته براي اين دسته از داوطلبان انجاميرقم15انتخاب رشته

اينترنتـي رشـتهانتخـابفـرمتكميل بهاز اقدامقبل ،آزمونايندركنندهشركت) التحصيالنو فارغدانشجويان(پزشكيگروههايرشتهدرتحصيليمدركدارندهداوطلبان -3
بـديهي. باشـندنداشتهبراي ادامه تحصيلو منعيخود را مشخصوضعيتپزشكيو آموزش، درمانبهداشتوزارت بهتعهد خدمتلحاظ طرحازبايد كهباشندداشتهتوجه
. خواهد بودداوطلبشخصعهده به آنعواقبدر غير اينصورتاست

توجـه ،اينترنتـيرشـتهانتخـابفـرمتكميل بهاز اقدامقبل ،آزموندر اينكنندهشركت) التحصيالنو فارغدانشجويان(دبيريهايدر رشتهتحصيليمدركدارندهداوطلبان -4
داوطلـبشـخص  عهـدهبـه آنعواقـباينصورتغيردر  استبديهي. نمايندخود را مشخصوضعيتآموزش و پرورشوزارت بهبايد از لحاظ تعهد خدمت كهباشندداشته

. خواهد بود
 .براي انجام مصاحبه به مؤسسه ذيربط مراجعه نماينددر زمان مقررالزم استشوندهاي داراي مصاحبه علمي، مجاز به انتخاب رشته ميآن دسته از داوطلباني كه در رشته -5
محـل كد رشـتهكه در ستون مالحظات ،شرايط خاصدارايعاليآموزشمؤسساتهمچنين ودهندهبورسهايها و ارگانها، سازمانوزارتخانهشرايط و ضوابط اختصاصي -6

كـد   اينگونـه  انتخابازقبلداوطلبانلذا .درج شده است) با عنوان شرايط درج انتهاي دفترچه(مربوط جمله بورسيه به همراه نام ارگان بورس دهنده و يا داراي شرايط خاص
  .نمايندتوجهها در انتهاي اين دفترچهدر بخش پيوستمربوطاجراييهايدستگاهضوابط اختصاصيشرايط ومورد بهحسببايد برهامحلرشته

، لذا اين دسته از داوطلبـان پروژه شركت نمايند 2درحداكثرتوانندضوابط ميبر اساسباشند،كه مجاز به انتخاب رشته مي1358 و1357امتحانيهايكد رشتهكليه داوطلبان -7
با توجه به هوشمند بـودن سيسـتم بديهي است. يندو مشخص نمودن آن در فرم انتخاب رشته اينترنتي اقدام نماپروژه 2حداكثرتوانند نسبت به انتخابدر صورت تمايل مي

  عملـيزمـان برگـزاري آزمـون تشـريحي، پـروژه و يـا ضـمناً . ه نخواهـد شـد از اين رشته امتحـاني دادپروژه 2انتخاب رشته اينترنتي، به هر داوطلب اجازه انتخاب بيش از
در دهه سوم تيرماه خواهد بود، كه جزئيات كامل در خصوص تاريخ پرينـت كـارت  )1364و1362 ،1360 ،1351،1352،1356،1357،1358 ،1350هاي امتحانيكدرشته(
  .منتشر خواهد شدسازماناينپايگاه اطالع رسانياز طريق11/4/1397در تاريخاطالعيهصورت هببرگزاري آزمونو
كارشناسـي  داوطلبان آزمـون  دسته ازكل كشور، آن1364قانون بودجه سال49تبصره) الف(ت محترم وزيران به استناد بندأتصميم هيبر اساس :مهم رتذك

داراي آزمـونكـه  1364و1362 ،1360 ،1351،1352،1356،1357،1358 ،1350هاي امتحـانيكد رشتهمجاز به انتخاب رشته درارشد ناپيوسته
هزينه برگزاري آزمونريال بابت) چهارصد هزار(000/400مبلغنسبت به پرداختبا انتخاب رشتههمزمانبايد ،باشندميپروژهيالي ومعتشريحي،

  .نماينداقدامهاي بانكي عضو شبكه شتاباز طريق سيستم اينترنتي و توسط كارتمربوط
تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتـي  به پرداخت هزينه آزمون عملي در تاريخ فوق و همچنينبديهي است براي آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، كه نسبت *

عملـي و يـا   ،تشريحيركت در آزمونو اين داوطلبان اجازه شنگرديدههاي فوق اقدام ننموده باشند، كارت ورود به جلسه صادرهاي تحصيل رشتهو انتخاب كد محل
 :هاي امتحاني فوق خواهند بود كهالزم به توضيح است داوطلباني مجاز به شركت در پروژه و يا آزمون عملي رشته .را نخواهند داشتپروژه

  .براساس كارنامه نتايج اوليه در رشته و گرايش مربوط مجاز به انتخاب رشته شده باشند -
داوطلبـاني . (ها اعالم نموده و نسبت به پرداخت هزينه فوق براي هر پروژه اقـدام نمايـد همزمان با انجام انتخاب رشته، عالقمندي خود را براي شركت در پروژه و يا پروژه -

  ).ريال اقدام كنند000/400روژه به مبلغبايست نسبت به پرداخت هزينه براي هر پنمايند، ميپروژه اعالم 3و يا 2عالقمندي خود را براي شركت در
  .هاي مربوط به هر پروژه و يا آزمون عملي را در فرم انتخاب رشته خود درج نمايندمحل  كدرشته -

غايـب  ،ري پروژه يا آزمون عملـيهمچنين الزم به تاكيد است در صورتي كه داوطلب در اين مرحله نسبت به اعالم عالقمندي و پرداخت هزينه اقدام نمايد ولي در تاريخ برگزا* 
صفر منظور شده و نمـره كـل نهـايي » 0«صورت نمره هجلسه آزمون باشد و يا اگر داوطلبي در اين مرحله اعالم عالقمندي ننمايد، نتيجه پروژه و يا آزمون عملي براي آنها ب

  .محاسبه خواهد شد» 0«آنها با اعمال نمره صفر
بايست در اين مرحله نسبت به اعالم عالقمندي و پرداخـت ها در دانشگاه آزاد اسالمي هستند نيز ميكه منحصراً متقاضي تحصيل در اين رشتهالزم به توضيح است داوطلباني* 

  .هاي مربوط را در سايت دانشگاه آزاد اسالمي انتخاب نمايندمحل  هزينه فوق اقدام نموده و در زمان مقرر نيز رشته
بايسـت پـس از اعـالم ، مـيهسـتندهاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالميعالقمند به انتخاب رشتهمجاز به انتخاب رشته كهآن دسته از داوطلبان -8

: اسـالمي بـه نشـاني آزادبـه سـايت مركـز آزمـون دانشـگاه 20/3/1397از تـاريخ بـراي اطـالع از زمـان و نحـوه انتخـاب رشـته نتيجه اوليه آزمـون و دريافـت كارنامـه، 
www.azmoon.orgهاي دانشگاه آزاد اسالمي با استفاده از كد دسترسي مندرج در كارنامه اعالم نتايج اوليه آزمون بطور مجـزا انتخاب رشته براي رشته. مراجعه نمايند

انشـگاه آزاد اسـالمي پذيرفتـه شـوند ها و مؤسسات آمـوزش عـالي و يـا د هاي دانشگاهبديهي است داوطلباني كه در يكي از رشته.پذيردو از طريق دانشگاه مذكور انجام مي
  .نام و مشغول به تحصيل شوندتوانند به دلخواه خود منحصراً در يكي از مؤسسات ثبتمي

   :هاي تحصيليانتخاب رشتهاينترنتيفرم )ط
نمايند كـه بندهاي ذيل را مشاهده ميمجاز به انتخاب رشته،به هنگام ورود به محيط برنامه اينترنتي انتخاب رشته داوطلبان :قابل توجه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته* 
هردر ،نمودهكتمانعمدًا يا سهوًاراقيحقايداوطلب كهشودمشخصزمانهربديهي است. شودبه آنها اجازه انتخاب رشته داده ميصورت عالمتگذاري در يكي از اين موارددر

  .گرددحق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي وشدخواهدمحرومبعدسالآزمون واين آزمونازكه باشد،...) و  تحصيلحين ،شدنپذيرفته(  مرحله
  □. باشدميييدأت دمور) محل تحصيل دوره كارشناسيومعدل، رشته(اطالعات فوق -1
  □. مغايرت استدارايييد نبوده وأت دمور) محل تحصيل دوره كارشناسيومعدل، رشته(اطالعات فوق -2

نسبت به تغيير معدل خـود لذا الزم است داوطلبان ابتدا. اصالح و ويرايش موارد مربوط داده خواهد شداجازهنمايند به آنهادر صورتي كه داوطلبان بند دوم را عالمتگذاري :تبصره
التحصيلي و دانشجويانآموختگان دوره كارشناسي معدل مندرج در مدرك فارغدانش .نماينداقدام) اطالعيه توزيع كارت ورود به جلسه(27/1/97براساس مفاد اطالعيه مورخ

پـس از كهنمايندخود را در محل مربوط درجدانشگاه محل تحصيلو سپس رشته تحصيلي و30/11/1396سال آخر ميانگين معدل واحدهاي گذرانده شده خود را تا تاريخ
   .ويرايش اين موارد و تأييد آنها، اجازه انتخاب رشته به آنان داده خواهد شد

  □. التحصيل نخواهم شدفارغ      □. دشالتحصيل خواهمدر مقطع كارشناسي فارغ31/6/1397حداكثر تا تاريخ -3
 .د، قبولي شما باطل خواهـد شـد گرديموفق به دريافت مدرك كارشناسي خود ن31/6/1397تاريخچنانچه در رديف پذيرفته شدگان نهايي آزمون قرار بگيريد و تا :توضيح مهم* 

دگانپذيرفته شـكليه18/10/1395هاي تحصيالت تكميلي مورخبر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دورهذكر استالزم به
  .نخواهند داشترا1398سالكارشناسي ارشد ناپيوستهحق شركت در آزمون1397سالكارشناسي ارشد ناپيوستهدر آزموندوره روزانه

رشته      ، دركارنامـه 7راي داوطلباني كه با توجه به منـدرجات رديـف گاه اينترنتي اين سازمان منحصراً بهاي تحصيلي اينترنتي همزمان با كارنامه نتايج اوليه در پايفرم انتخاب
لـذا داوطلبـان الزم اسـت بـراي ورود بـه سـايت انتخـاب رشـته از دو روش ورود  ،باشـديت ميؤباشند، قابل رمجاز به انتخاب رشته ميهاي غيرروزانهو يا دورههاي روزانهدوره

  .تخابي و تكميل فرم مذكور، اقدام نمايندهاي انشماره پرونده، شماره داوطلب و كد ملي، نسبت به ثبت كدرشته محل -2. نامگيري ثبترهشماره پرونده و كد -1: اطالعات
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ها ودانشگاه وپيام نوردانشگاه، مشترك وپرديس خودگردان ،مجازي،)شبانه(هاي نوبت دومدوره ؛كارنامه نتايج اوليه7در جدول شمارههاي غيرروزانهز دورهامنظور :تبصره
درج) 243هصـفح(ها اين دفترچه راهنماپيوستها در بخشدورهضوابط مربوط به اين، كه شرايط وباشدميو دانشگاه آزاد اسالميغيرانتفاعيآموزش عاليمؤسسات

   .دام نمايندقاست كه داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته نسبت به مطالعه دقيق آنها اشده
عنـوان   بـه(در حد امكان خطاهاي احتمالي داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اينترنتي به آنان تذكر دهـد  ،بيني گرديدهسيستم انتخاب رشته كه تا حدودي، هوشمند پيشدر     
رشـته يـك يـا چنـد كـد ضـريب يا اينكه داوطلـب در محلي كه داوطلب در آزمون آن شركت نكرده و يا مجاز به انتخاب رشته نشده باشد وكدرشتهاعالم خطاي انتخاب: مثال

بديهي است چنانچه داوطلبي نسـبت بـه رفـع خطاهـاي داده . ، لذا الزم است داوطلبان اين مورد را نيز در نظر داشته باشند...)مجاز به انتخاب رشته نگرديده است وامتحاني خود
  .ددانخواهديرقم15رسيد انتخاب رشتهبه اين داوطلبسيستمشده اقدام ننمايد، انتخاب رشته وي كامل نگرديده و

   :مهماتتذكر
هيچگونه اقـدامي نيـز از سـوي حيطه وظايف سازمان سنجش آموزش كشور نبوده وگرايش و انتقال دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد درنظر به اينكه تغيير رشته، تغيير -1

  .بعمل آورندخود دقت الزم رابه هنگام انتخاب رشتهگرددكيد ميأبه داوطلبان تباشدمياين سازمان ميسر ن
نام كنندگان در كدرشـته محـل مربـوط هاي مجازي و پرديس خودگردان براي تشكيل كالس به حدنصاب نرسد و با توجه به تعداد ثبتنام شدگان در دورهچنانچه تعداد ثبت -2

در غيـر ايـن صـورت اقـدام  .داراي نمره علمي الزم، اقدام خواهد شدهايامكان تشكيل كالس وجود نداشته باشد، نسبت به انتقال فرد يا افراد پذيرفته شده به ساير اولويت
     .تواند در آزمون سال آينده شركت نمايدپذير نبوده و فرد ميديگري امكان

 702صـفحه نمونه منـدرج درفرمي انتخابي خود را به ترتيب عالقه درهامحلكد رشتههاي تحصيلي در اينترنت،گردد قبل از اقدام به انتخاب رشتهبه داوطلبان توصيه مي -3
  .هاي تحصيلي خود اقدام نمايندشتهنسبت به تكميل فرم انتخاب رو خطاي كمتريترو سپس به پايگاه اينترنتي اين سازمان مراجعه تا در مدت زمان كوتاهاين دفترچه درج

داوطلبـان رسـيده اطـالعهاي اين سـازمان بـه اطالعيهياهاي راهنما وهايي كه داراي شرايط و ضوابط خاصي بوده و اين شرايط در دفترچهرعايت شرايط و ضوابط در رشته -4
ليه تبعات ناشي از آن صـرفاً متوجـه كو در آنها قبول شوند،ها مبادرت نمودهباشد و چنانچه داوطلبان فاقد شرايط، نسبت به انتخاب اينگونه رشتهاست، به عهده داوطلبان مي

 .خود اين داوطلبان بوده و مسئوليتي به عهده اين سازمان نخواهد بود
  .نيستتعويضيا وتغييرقابلعنوانهيچ بهو اتمام مهلت ويرايشنهاييييدأت وكميلتازپساينترنتيتحصيليهايرشتهانتخابفرمدرمندرجانتخابي يهامحلكد -5
  :مهمخيليهاييادآوري )ي
لذا داوطلباني كه بر اساس نتيجه مندرج ،عنوان گرديدهرشتههاي ديگريكي از گرايشپذيرش با ضرايب ،هاي تحصيليبرخي رشتهدر ستون مالحظاتداوطلبان دقت نمايند -1

عنـوان كنـارهمچنين در .را نيز در صورت تمايل انتخاب نمايندهامحلتوانند اين گونهاند، ميدر كارنامه مجاز به انتخاب رشته يا گرايش درج شده در ستون مالحظات شده
  .همين منظور نيز درج شده استبهمربوطضريبهاي تحصيلي، كدباالي جداول رشتهدرامتحانيرشته

يديه به هيچ عنوان قابل تغيير و يا تعويض نيست، به داوطلبـان گرامـي اكيـداً أيپس از گرفتن تي انتخابي درج شده در فرم انتخاب رشته اينترنتيهامحلبا توجه به اينكه كد -2
محل دانشگاه، دوره، ميـزان شـهريه (هاي انتخابيكد رشتههاي تحصيلي خود، جزئيات و اطالعات مربوط بهگردد قبل از اقدام به تكميل نهايي فرم انتخاب رشتهتوصيه مي

  .موده و مد نظر داشته باشندرا مطالعه ن) ...هاي مختلف ودوره
گذرانـدن رشـته قبـولي باشـند، موظـف بـهپذيرفته شوند و داراي مدرك كارشناسي غير متناسب بـا1397سالكارشناسي ارشد ناپيوستهآزمونداوطلباني كه دردسته ازآن -3

  .شودنيز توسط دانشجو پرداخت مي) جبراني(نيازپيش  دروسهزينه وآموزشي مربوط بودهتشخيص گروه  به) جبراني(نيازپيشدروس
هايبر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دورهدرج گرديده،1397سالكارشناسي ارشد ناپيوستهدفترچه شماره يك آزمونهمانگونه كه در -4

، دانشجويان در حال تحصيل در مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد ناپيوسته، براي شركت در آزمـون كارشناسـي ارشـد ناپيوسـته سـال 18/10/1395تحصيالت تكميلي مورخ
بـديهي اسـت در . ، از تحصيل انصراف قطعي حاصل نمـوده باشـند )25/9/1396(1397كارشناسي ارشد ناپيوسته سالدر آزموننامبايست تا پايان مهلت مقرر ثبتمي1397

، قبولي آنـان در آزمـون لغـو و 1397صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل دانشجويان پذيرفته شده در زمان مقرر، در صورت قبولي در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال
  . پذير نخواهد بوددامي نسبت به درخواست آنان، امكانهيچگونه اق

845مصـوبه جلسـه » هـاي ورودي مقـاطع بـاالتر نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسـمي در آزمـونآيين«بايست حائز شرايطدارندگان مدارك تحصيلي معادل مي -5
هـا و توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشـگاه28/5/92مورخ 77633/2خشنامه شمارهشوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه طي ب

شـوراي عـالي 3/9/1377مورخ432بديهي است آن عده از دارندگان مدارك معادل كه قبل از تاريخ ابالغ مصوبه جلسه شماره. موسسات آموزش عالي ابالغ گرديده، باشند
 .گيرنداند، در شمول اين مصوبه قرار ميشدههاي معادل پذيرفتهدر دوره) هاي معادلممنوعيت برگزاري دورهمبني بر(انقالب فرهنگي

بـه 1381تـا 1377هـاي شوراي عالي انقالب فرهنگي، كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيـان كـه طـي سـال26/8/1394مورخ771براساس مصوبه جلسه -6
 .شوندبراي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي باالتر برخوردار مي28/5/1394مورخ 77633/2اند، حسب مورد از تسهيالت مصوبه شمارهراه يافتههاي مذكوردوره

موعد مقرر موفق به انتخـاب رشـته داوطلباني كه دردسته ازآنلذا ،پذيردشود صورت ميها منتشر ميانتخاب رشته اينترنتي منحصراً در محدوده زماني كه از طريق اطالعيه -7
  .خواهند شديادامه مراحل آزمون تلقبه منزله انصراف ازنشوند

داوطلـبتوسـطانتخـابيتحصيلمحليا تأخر كدهايتقدمگيرد، لذا ترتيبميانجامعلميگزينشاز داوطلبانهر يكبرايشدهمحاسبهكلنمرهبر اساساينكهنظر به -8
. باشدمربوط ميدر محلتحصيل بهداوطلبعالقهترتيبنشانگرتحصيلكد محلتقدمو منحصراًنخواهد داشتنهاييگزينشدريا امتيازيثيرأتهيچگونه

شـرايط  داراييـا وغيرانتفاعيغيردولتي وعاليآموزشمؤسسات ،و مشتركپرديس خودگردان ،، مجازينوبت دوم :هايدورهتحصيلي يهامحلكدرشتهداوطلبان متقاضي -9
هـاي پايگـاهضـمن مراجعـه بـه هاي پذيرنده دانشجو،الزم است در خصوص ميزان شهريه دانشگاهداوطلبانلذا .باشندميشهريه  پرداختبهملزم ،دانشگاه پيام نور وخاص

   .به دقت مطالعه نمايندنيزهمين دفترچه راهنما را 432توضيحات مندرج در صفحهمربوط،هايدانشگاهاطالع رساني
، نام دانشگاه يـا مؤسسـه آمـوزش تحصيليرشته و گرايش با ذكر عنوان دورهذيل عنوان هرهاي مختلف تحصيلي، دردورهتحصيليهامحلالزم به ذكر است كه :توجه* 

 .صورت يكجا درج شده است ههاي تحصيلي بدر جداول رشتهتوضيحات مربوط،عالي محل تحصيل، ظرفيت، جنس پذيرش و
مؤسسـات وهـادانشگاه  درخواست  اساسبردفترچهدر اينمندرجتحصيلي يهامحلكد رشتهازدانشجو در برخيپذيرشظرفيتكاهشيا وافزايش  امكاناينكه  بهنظر -10

 .گيردميانجامنهاييگزينش  يافتهتغييرظرفيتبر اساسكه  استبديهيلذابود،خواهدذيربط  عاليآموزش
بر اساس مصـوبه چهـارمين جلسـه گرددهمچنين مجدداً تأكيد مي. گرددميلغوآنانقبولياينصورتشوند، در غيرالتحصيلفارغ31/6/1397تاريختابايد حداكثرداوطلبان -11

حـق،1397سالكارشناسي ارشد ناپيوستهآزمونروزانهدورهشدگانپذيرفتهكليه18/10/1395هاي تحصيالت تكميلي مورخشوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره
 .را نخواهند داشت1398ارشد ناپيوسته سالكارشناسي  آزموندرشركت

شخصاً بـا20/5/1397تاريختاحداكثراستدهد، الزمنميرافوقتا تاريخشدنالتحصيلفارغاحتمالداليليبهداوطلبيرشتهانتخابفرمتكميلازكه بعدصورتيدر :تبصره
فـرمتكميـلبـهمراجعـه و نسـبتكشـورآمـوزشسنجشسازمان بهنامو اطالعات كارت اعتباري ثبتعكسدار معتبرشناساييكارتيا وشناسنامهاصلداشتنهمراه به

امضاء داوطلب در ذيل درخواستاثرانگشت و(يا با ارسال درخواست كتبي وداردو رسيد دريافتاقدام1397سالكارشناسي ارشد ناپيوستهوروديآزموناز گزينشانصراف
ادارهبـه 15875-1365: صندوق پسـتي ،تهران :پست سفارشي به آدرسالتحصيلي خود را از طريقيا كارت ملي موضوع عدم فارغ وبه همراه تصوير شناسنامه )الزامي است

بعـد از كـههاييدرخواست بهاستبديهي. گرددحذفنهاييتا از گزينشبه نحوي ارسال نمايند كه تا تاريخ مذكور واصل شود،اين سازمانكارشناسي ارشدواحدـنامثبت
  .و كليه تبعات آن متوجه شخص داوطلب خواهد بودشدنخواهددادهاثرشود ترتيبواصلسازماناينتاريخ تعيين شده به

نهاييشدگانقبولفهرستاستخراجازپسالزماطالعاتحاوي  ايكارنامه ،1397سالكارشناسي ارشد ناپيوستهوروديآزموننهايي درگزينشنتيجهآگاهي ازمنظور به -12
  .اين سازمان در اختيار داوطلبان قرار داده خواهد شداينترنتيطريق سايتاز

قبـولي وي كه باشد،...) و  تحصيلحيننام،ثبت ،شدنپذيرفته ،انتخاب رشته(  مرحلههردر ،نمودهكتمانعمدًا يا سهوًاراقيحقاي ،داوطلبكهشودمشخصزمانهر -13
  .گرددو حق هرگونه اعتراضي از وي سلب ميشدخواهدمحرومنيزبعدسالآزمونشركت دراز ولغوآزموندر اين
  :يادداشت

اين سازمان و در صورت لزوم از طريقاينترنتيو يا سايت) رساني سازمان سنجش آموزش كشورنامه خبري و اطالعهفته(طريق نشريه پيك سنجشازهرگونه تغيير -1
  . هاي گروهي اعالم خواهد شدرسانه

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش15875-4378 :و يا صندوق پستيسيستم پاسخگويي اينترنتي اين سازمانطريقازتوانندداوطلبان در صورت لزوم مي -2
  .يندتماس حاصل نما 021-42163 :شماره تلفنوده و يا باارسال مدارك مستند مكاتبه نمبا ،كشور
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