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«انتخاب رشته از آرزوها تا عمل»

واژه انتخاب به معنی برگزیدن چیزی یا کسی است که در
عمل ،همه افراد طی مسیر زندگی به دفعات با آن مواجه
میشوند .یکی از آنان انتخاب رشته به عنوان اولین گام از
مراحل پایانی آزمون سراسری (کنکور) است.
آزمون سراسری به عنوان بزرگترین رویداد ملی ـ علمی
کشور همه ساله به منظور تأمین دانشجوی مورد نیاز
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور برگزار میشود.
آزمون سراسری سال  1399نیز در شرایط بیماری کوید 19
با تعویق زمانی و الزام به رعایت حداکثری اصول بهداشتی و
با در نظر گرفتن کیفیت آزمون و اطمینان خاطر داوطلبان
برگزار شد ،که انجام این مهم عالوه بر حفظ و احترام به
تالش یکساله داوطلبان برای شرکت در این آزمون ،تأمین
دانشجو و به دنبال آن تأمین نیروی انسانی متخصص
موردنیاز و در نهایت استمرار رشد علمی کشور به دنبال
دارد.
هم اکنون با اعالم نتایج اولیه این آزمون ،شرکت کنندگان
مجاز به انتخاب رشته می بایست نسبت به برگزیدن
رشتههای تحصیلی براساس آگاهی و اطالع دقیق از عالقه،
توانایی ،استعدادها ،مفاد درسی ،آینده شغلی رشتههای
تحصیلی مدنظر ،مقررات رشتهها و دانشگاههای انتخابی،
امتیاز کسب شده در آزمون ،با حفظ آرامش کامل و به
اولویت بندی رشتههای برگزیده خود اقدام نمایند .تنوع
رشتههای تحصیلی که براساس رفع نیازهای زندگی جامعه
بشری گسترش یافته است ،قطعاً به طور یکسان با شرایط
روحی ،توانایی و دانش افراد مختلف مطابقت نخواهد داشت
پس برای تصمیم گیری بهتر در انتخاب رشته اطالعات
دقیق و آگاهی هم جانبه نیاز است که از جمله مهمترین
آنها شناخت درستی است که فرد از خود در طول زندگی
به دست آورده است ،که شامل آرزوها ،هدفها ،عالقه و
تصویری که فرد از خود کسب کرده است ،چرا که هیچ
کسی بهتر از خود شما با شخص شما ،با موقعیت خانوادگی
شما و توانایی ،امکانات و محدودیتهای شما آشنا نیست و

این خود شما هستید که میبایست براساس همان عالقه و
هدفی که منجر به برگزیدن یک رشته دانشگاهی شده است،
تالش مستمر برای ارتقاء آگاهی ،دانش و سطح تحصیالت
خود داشته باشید تا منجر به شکوفایی و گسترش اثربخش و
نقش رشته برگزیده خود شوید و در آینده به عنوان یک فرد
صاحبنظر در آن رشته شناخته شده و در عمل به اهداف
خود خواهید رسید .بنابراین بهترین انتخاب رشته هنگامی
انجام می شود که خود شما با آگاهی کامل از ضوابط و
مقررات آزمون و توجه به عالقه و شرایط زندگی خود آن را
انتخاب نمائید و در این صورت در آینده به عنوان یک فرد
موفق در آن رشته تحصیلی خواهید بود.
در این راستا سازمان سنجش آموزش کشور یکی از
رسالتهای اصلی خود را آگاهی بخشی صحیح به داوطلبان
میداند .در این رابطه به منظور جلوگیری از سوءاستفاده
افرادی که بدون داشتن تخصص الزم و کافی و ....
غیرمنطقی و اخذ هزینههای گزاف اقدام به انتخاب رشته
مینمایند ،سازمان سنجش اطالعات الزم برای انتخاب
رشته و شیوههای مختلف در اختیار داوطلبان قرار میدهد
که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) شفافسازی و توضیحات کامل درخصوص شرایط و
ضوابط دقیق آنها هر داوطلبی میتواند با آگاهی کامل به
انتخاب رشته بپردازد.
ب) طراحی و ارائه سامانه انتخاب رشته مجازی در سایت
سازمان که در این سامانه با توجه به در دست داشتن
اطالعات کامل آزمون سال قبل ،در نظر گرفتن تمام
شرایط و ضوابط آزمون سراسری سالجاری و استفاده از
متخصصین آگاه سازمان ،توانایی پیشنهاد یک انتخاب رشته
قوی و منطبق بر واقعیات را براساس شانس قبولی داوطلبان
ارائه مینماید.
این سامانه به واسطه ویژگیهای آن و تجربه علمی ـ
عملی و قابل قبول چند سال اخیر در انتخاب رشته باعث
اطمینان خاطر و آرامش خانواده و داوطلبان شده و به عنوان
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معتبرترین نرمافزارهای موجود در کشور در این زمینه
محسوب میشود .لذا با عنایت به مطالب ارائه شده و به
منظور جلوگیری از سوءاستفادههای مالی و ایجاد انتظار و
آرزوهای واهی از داوطلبان و خانواده آنها ،استفاده از این
سامانه به شرکتکنندگان مجاز به انتخاب رشته ،کمک
می کند تا براساس عالقه و توانایی و پذیرش واقعیتها
یعنی امتیاز کسب شده داوطلب ،انتخاب رشتهها واقعیتر
و صحیح صورت پذیرد.
همچنین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته نیز که خود و یا
والدین و نزدیکانشان از تجربه و دانش الزم برای راهنمایی
در انتخاب رشته برخوردارند میتوانند از طریق نشانی سایت
سازمان سنجش آموزش کشور پس از طی فرایند مربوطه
اقدام به انتخاب رشته مجازی نمایند.
انتظار است شرکتکنندگان مجاز به انتخاب رشته و
خانوادههای ایشان به موضوع انتخاب رشته نگاه واقعبینانه
داشته باشند و با توجه به مطالب ارائه شده در این ویژهنامه
حداکثر استفاده را بنمایند و از مراجعه به افراد و مؤسسات
نامعتبر و پرداخت هزینههای غیرمتعارف جدا ً خودداری
نمایند و اطمینان داشته باشند که هیچیک از این نوع
مؤسسات نمیتوانند معجزهای کنند به جز اتالف وقت
و تحمیل هزینههای گزاف به خانوادهها که نهایتاً ایجاد
مشکالت روحی و روانی در پی خواهد داشت و منجر به هدر
رفتن سرمایه ملی کشور نیز میشود.
امید است مطالب ارائه شده در این ویژهنامه که حاصل
تجربه ارزشمند و تالش مجدانه و دلسوزانه همکاران گرامی
میباشد گامی مؤثر در عمل جهت افزایش آگاهی و انتخاب
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متعهد قرار گیرد.
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آیندهایروشنباانتخابیآگاهانه
مقدمه
یکي از انتخاب هاي مهم زندگي هر فرد پس از پایان تحصیالت متوسطه و تصمیم به
ادامه تحصیل در سطوح دانشگاهي ،انتخاب رشته تحصیلي و دانشگاه محل تحصیل
است .این انتخاب که تأثیر چشمگیري در تعیین سرنوشت و آینده افراد دارد ،تحت
تأثیر عوامل مختلفي قرار مي گیرد که مي توان آنها را به دو دسته دروني و بیروني
تقسیم نمود .عوامل دروني در کنترل فرد هستند؛ البته این به معني عدم تاثیرپذیري
از عوامل بیروني نیست .اما عوامل بیروني تا حدودي از اختیار فرد خارج هستند و به
صورت غیرمستقیم انتخاب او را تحت تأثیر قرار مي دهند .هر دانش آموزی از یک
طرف با توجه به عالقه مندي ،استعداد و توانایی خود و از طرف دیگر نتیجه ای که
در آزمون سراسری کسب می کند  ،الزم است در این فرایند تصمیم گیري  ،مناسب
ترین انتخاب را با تحلیل شرایط مذکور و بر اساس آیندهاي که براي خود ترسیم
کرده ،پایهریزي کند؛ چرا که انتخاب صحیح رشته تحصیلي در آینده تحصیلي ،شغلي
و به طورکلي در زندگي افراد نقش انکار ناپذیري دارد .
اکنون با اعالم نتایج اولیه ،وقت انتخاب و تصمیم گیري در خصوص آینده تحصیلي
و به تبع آن آینده شغلي افراد مجاز به انتخاب رشته است .انتظار مي رود با مشورت
خانواده و افراد صاحبنظر در این حوزه و تمرکز بر سئوالهاي اساسي همچون :الف
 هدف من از دانشگاه رفتن چیست؟ و چه تأثیري در آینده شغلي و زندگي آتي مندارد؟ ب -مؤلفهها و عوامل تأثیرگذار در یک انتخابرشته درست و اصولي کدامند؟
ج  -منابع شناخت من از دانشگاه و رشته دانشگاهي مناسب کدامند ؟ نسبت به
انتخاب رشته ای معقول و مناسب اقدام کنید.
هدف از طرح این سئوالها جلب توجه و تمرکز داوطلبان مجاز به انتخاب رشته و
خانوادههاي آنها بر این اصل اساسي است که آزمون سراسري و به تبع آن فراهم
شدن زمینه ورود به دانشگاه ،همه و همه وسیلهاي براي رشد و شکوفایي استعدادهاي
بالقوه دانشآموزان و جهتدهي آنها در راستاي توانمنديها ،عالیق و استعدادهایشان
است .بنابراین نباید بدون تأمل و شناخت عوامل و مؤلفههاي مذکور و صرف رفتن
به دانشگاه ،اقدام به انتخاب رشته کرد؛ زیرا همانگونه که ورود به دانشگاه و تحصیل
در دانشگاه تمام زندگي و آمال و آرزوي یک فرد نیست؛ نرفتن و یا به اصطالح مجاز
نشدن و قبول نشدن نیز پایان تمام آمال و آرزوهاي فرد نیست.
بر این اساس ،انتخاب رشته  ،انتخاب آیندهی شماست .از این رو پاسخگویی دقیق
و شفاف به سواالت زیر و مطالعه دقیق توضیحات ارائه شده در ذیل این سواالت ،به
موفقیت شما در انتخاب رشته ی صحیح کمک می کند.
سوال:1آیادربارهمنابعشناختوکسبآگاهياطالعاتالزمرادارید؟
کلیه داوطلبان آزمون سراسري مجاز شده به انتخاب رشته براي شناخت و کسب
آگاهي در خصوص انتخاب رشته نیازمند ترسیم نقشهاي هستند که ویژگيها ،روابط
و ارتباط دروني و بیروني و عوامل مؤثر بر تغییر و تحول آن را در آینده نشان دهد.
براي شناخت و کسب آگاهي براي پاسخ به سئواالت آغازین  ،مجازشدگان مرحله اول
منابع زیر را در اختیار دارند:
الف) معموالً یکي از منابع شناخت و آگاهي استفاده از نظرات و مشورتهاي نهادها
یا افراد داراي دانش و تجربه در خصوص موضوع انتخابرشته که شناخت الزم را از
رشتههاي دانشگاهي و آینده شغلي آنها دارند ،ميباشد.
ب) توجه به دانش و اطالعات انباشته شده درباره ماهیت و چگونگي انتخاب رشته،
یکي دیگر از منابع شناخت است ؛ منابع مکتوب اعم از کتب ،رسانههاي دیداري و
شنیداري یکي از روشهاي ارائه دانش و اطالعات است.
ج) استفاده از روش علمي ؛ روش سوم تحت عنوان روش علمي ،فرایندي منظم و

هدفمند است که دانش و اطالعات حاصل شده به روش علمي را با نظرات و تجارب
نهادها و افراد صاحبنظر تلفیق و معتبرترین داده و اطالعات را در اختیار فرد قرار
ميدهد .در واقع روش علمي روشي تلفیقي است که از کلیه منابع شناخت و آگاهي
که سندیت ،اعتبار ،درستي و صحت آنها تأیید شده است ،استفاده ميکند  .ماحصل
این روش نحوه استفاده از داده و اطالعات قابل استفاده براي مجازشدگان به انتخاب
رشته است که از طریق نهاد یا افراد داراي صالحیت ،کتب و رسانههاي دیداري و
شنیداري معتبر و نیز نرمافزارهاي برآمده از این منابع ،حاصل شده است.
بر این اساس ،انتظار ميرود در این محدوده زماني اعالم نتایج تا انتخاب رشته نهایي
والدین داوطلبان ضمن فراهم نمودن زمینه آرامش رواني فرزندان خود ،منابع الزم
براي کسب آگاهي و شناخت را براي آنها فراهم کنند.
سوال:2آیابا«نظامآموزشعالي»و«دانشگاه»آشنایيداریدوتمایز
بینماهیتآنبامدرسهونظامآموزشپیشازدانشگاهرامیدانید؟
«دانشگاه» از ماهیت متفاوتي با «مدرسه» برخوردار است و کسي که ميخواهد
وارد «دانشگاه» شود ،ميبایست تفاوت ماهوي بین این دو زیرمجموعه نهاد آموزشي
را مد نظر قرار داده و اقدام به انتخاب رشته تحصیلي نماید .انتخاب غلط که بعضاً
ناشي از عدم شناخت صحیح «دانشگاه» و «آموزش عالي» است فرد را دچار عوارض
و سرخوردگيهاي حاصل از این عدم شناخت و انتخاب نادرست در آینده ميکند.
در این گام ،داوطلب ميبایست به تعیین هدف خود از ورود به «دانشگاه» بپردازد؛ به
همینمنظور ،الزم است که داوطلب عالوه بر شناخت تفاوتهاي موجود بین دانشگاه
و مدرسه ،به بررسي این تفاوتها و به تبع آن  ،انتظارات از خود در محیط جدید
آموزش عالی بپردازد.
سوال:3آیابارشتههايتحصیليآشنایيکاملدارید؟
در این مرحله ،داوطلب ميبایست نسبت به شناخت صحیح و واقعبینانه از رشتههاي
دانشگاهي مرتبط با گروه یا گروههاي آزمایشي آزمون سراسري که در آن شرکت کرده
است ،اقدام نماید تا ضمن کسب آگاهي الزم و اطالعات کافي در زمینه رشتههاي
موردنظر ،با آمادگي کامل و به دور از هرگونه هیجان ممکن اقدام به انتخاب رشتههاي
تحصیلي در موعد مقرر نماید .به همین منظور ميبایست که داوطلب در مهلت
انتخاب رشته ،با یاري گرفتن از موارد زیر و جمعبندي ماحصل شناخت خود راجع
به رشتههاي تحصیلي که از طریق به کارگیري این موارد و  ...کسب ميکند ،اقدام
به انتخاب رشته نماید.
الف –كتابهايي كه در زمينه معرفي رشتههاي تحصيلي نگارش يافتهاند
ب -سايت اطالعرساني دانشگاههاي كشور
پ – دانشجويان ،استادان ،فارغالتحصيالن يا شاغالن هر رشته
ت – اعضاي خانواده
ث – مشاوران تحصيلي و دبيران آموزش و پرورش
ج – سلسله مطالب مندرج در هفتهنامه پيكسنجش
سوال:4سطحموردانتظارشمادرآزمونسراسریامسالچیست؟
پاسخ به این سوال تکلیف شما را در آزمون سراسری امسال تعیین می کند .آیا شما
امسال به هر نحوی قصد ورود به دانشگاه و در هر رشته ای را دارید؟ یا نه حتما
بایستی در دانشگاه و رشته مورد عالقه خود پذیرفته شوید؟ و اگر به این مهم دست
پیدا نکنید یکسال دیگر را صرف مطالعه جهت رسیدن به دانشگاه و رشته مورد عالقه
خود می کنید .این تصمیم مهمی است که بایستی با مشورت با والدین و شناخت
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همه جوانب امر گرفته شود و از برخورد احساساتی و آنی با آن پرهیز کنید.
اینک با پاسخ به سواالت فوق این آمادگی را کسب نموده اید که وارد مرحله انتخاب
رشته شوید .
فرایندانتخابرشته
شناخت عوامل و مولفه هاي تاثیرگذار بر انتخاب رشته ،شناخت رشته هاي دانشگاهي،
شناخت موسسات آموزش عالي و روش ها و آئین نامه ها و قوانین حاکم بر آنها به
عنوان اصول حاکم بر فرآیند انتخاب رشته ،مطرح مي شود .در حوزه انتخاب رشته
با دو مفهوم مجزاي الگوريتم انتخاب رشته و مشاوره انتخاب رشته مواجه
هستیم .مشاوره انتخاب رشته مربوط به دریافت پاسخ هایي درباره سواالت
مبتني بر شناخت عالیق ،توانمندي ،استعدادها و خود -سنجي فرد از خود ،شناخت
رشتههاي دانشگاهي ،نیاز بازار کار به آنها و آینده شغلي و تحصیلي آن و تطبیق
مناسب توانایي هاي خود با امکانات و خواسته هاي موسسات آموزش عالي است .در
حالي که الگوريتم انتخاب رشته فرآیند تصمیم گیري مبتني بر رعایت قوانین
و مقررات آزمون ،ترازبندي صحیح ،وضعیت علمی داوطلب بر اساس نتایج آزمون،
شناخت میداني از عالقه مندي ها و انتخاب هاي سایر رقبا است .اگر هر کدام از این
موارد با دریافت اطالعات درست انجام پذیرد ،داوطلب به راحتي یک انتخاب رشته
صحیح و اصولي خواهد داشت و با آرامش بیشتري به ادامه تحصیل خود فکر مي کند.
همانگونه که عنوان شد عوامل مؤثر درفرایند انتخاب رشته را مي توان به دو دسته
عوامل فردی و درونی و عوامل اجتماعی و بیرونی تفکیک کرد .با توجه به این
تقسیمبندی ،در اینجا پیرامون هر یک از این عوامل توضیح هاي الزم ارائه می گردد:
الف-عواملفردیودرونی
 -1هدف :داشتن هدف برای انتخاب رشته و ورود به آموزش عالی مولفه بسیار
مهمی است؛ چرا که برای فردی که هدف مشخص و معینی ندارد ،هیچ انتخاب
رشته مناسبی وجود ندارد .حال اگر این هدف با شناخت عالیق و استعداد و توانایی
و آیندهنگری در خصوص آینده و بازار کار آن همراه باشد تاثیر قابل توجهی نه تنها
در انتخاب رشته مناسب بلکه در موفقیت تحصیلی نیز دارد.
 -2انگيزه :انگیزه به عاملی تعبیر می شود که اساس رفتار آگاهانه افراد را تشکیل
می دهد .با توجه به نوع شرایط و مقتضیات ،انواع مختلفی از انگیزش و محرک ها را
می توان برشمرد .در این زمینه نیز برخي عوامل اغواکننده در نقش محرک یا انگیزه
ظاهر مي شوند .اما انگیزه واقعی مبین نیروی درونی است که مشوق و محرک فرد
برای حرکت به سوی مطلوب است .نکته مهم این است که اگر انگیزه واقعي باشد،
ضمن تداوم و استمرار ،زمینه را براي تعالي و پیشرفت داوطلب در کلیه مراحل
تحصیل فراهم مي نماید.
 -3عالقه  :عالقه را می توان به ترجیح میان موضوع هاي مختلف ،هنگام انتخاب
تعبیر نمود .در این حوزه نیز عالیق را مي توان به عالیق برآمده از توانایي ،استعداد و
ویژگي هاي دروني فرد که در یک مدت زمان طوالني ایجاد شده اند و عالیق آني و
زودگذري که حاکي از تاثیرات محیطي است ،تقسیم کرد.
عوامل متعددي بر انتخاب رشته دانشگاهي تأثیر ميگذارند .در این حین داوطلبي
که به رشته خود عالقه دارد و تصویر نسبتاً روشنی از آینده شغلی خود دارد ،انگیزه
بیشتری نسبت به داوطلبي خواهد داشت که بدون عالقه و اطالع ،با اجبار و تحمیل،
رشته ای را می خواند .بنابراین ،هیچ کس غیر از داوطلب نسبت به شناخت عالیق
خود آگاه نیست و سایر منابع در واقع نقش مشورتي و شناخت بیشتر را دارند؛ زیرا
این عامل فرد را در رسیدن به اهداف بلندمدت در آینده هدایت و یاری می کند .اگر
عالقه با شناخت درست و اصولي از رشته هاي تحصیلي و موسسات آموزش عالی
همراه باشد ،نتایج مطلوب تری به دنبال دارد.
توجه کنید که هر تیپ شخصیتی مناسب یکسری رشته ها می باشد .اگر شخصیتی
برونگرا دارید ،از بحث کردن و کار گروهی لذت می برید ،حوصله کارهای تکراری و
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جزئی را ندارید ،کلینگر هستید و چندان اهمیتی به جزئیات نمی دهید ،یکسري از
رشته ها برای شما مناسب خواهند بود؛ ولی برعکس چنانچه می توانید ساعت ها یک
گوشه بنشینید ،روی یک موضوع جزئی تمرکز کنید ،از حل کردن مسائل لذت می
برید ،یکسري دیگر از رشته ها براي شما مناسب خواهند بود.
خود  -سنجی ازعالئق مبتنی بر نوع شناسي شخصیت خود و همخوانی تحصیالت با
تیپ شخصیتی باعث ایجاد آگاهي و شناخت مناسب در این زمینه میشود .بنابراین،
داوطلب باید در ارتباط با شناخت ویژگیهای فردی خود ،خودسنجی از عالئق مبتنی
بر نوع شخصیت خود را داشته باشد.
در واقع در این مرحله ،فرد باید به این سوال پاسخ دهد؛ که به تحصیل در چه
رشتهای عالقه مند است؟چه نوع از مشاغل یا حرفههایي وی را جذب میکند؟ آیا
به رشتهای که تحصیل در آن منجر به شغلی که متضمن معاشرت با دیگران باشد،
عالقه مند است و یا کارهای از پیش تعیین شده و روزمره را دوست دارد؟ بنابراین،
آگاهي از انواع مختلف عالیق مي توانند در انتخاب رشته تحصیلي کمک کننده باشد.
رغبت ها و عالیق را مي توان به شیوه زیر تقسیم بندي کرد:
● رغبت علمي :نشان دهنده کشف حقایق و درک واقعیات جدید است .تحصیل
در رشته هائي همچون علوم پایه و علوم پزشکي مستلزم داشتن عالقه علمي است.
● رغبت هنري :این نیرو بیشتر در افرادي یافت مي شود که به خلق آثار هنري مي
پردازند و به رشته هاي گروه هنر و معماري روي مي آورند.
● رغبت ادبي :رغبت فرد به نوشتن ،نظم و نثر و بررسي ادبیات و شعر را بیان مي
کند.
● رغبت به خدمات اجتماعي :تمایل فرد به کمکرساني و یا حل مشکالت مردم
را بیان مي نماید .انتخاب رشتههایي همانند مددکاري اجتماعي ،پرستاري ،علوم
پزشکي ،روان شناسي ،مشاوره ،حقوق و رشته هاي حوزه آموزش بیشتر به این تمایل
برمي گردد.
● عالقه به محاسبات و كار با اعداد و ارقام :حضور موفق در گرایش هاي مختلف
رشته ریاضي ،مهندسي ،حسابداري ،بانکداري و اقتصاد بستگي به میزان عالقه شما
در کار کردن با اعداد و ارقام دارد.
●رغبت به كار در فضاي باز :موفقیت در رشته هایي همانند تربیت بدني ،نقشه
برداري ،مهندسي کشاورزي و جنگل داري تا حدود زیادي به وجود این نوع عالقه
در فرد بستگي دارد.
● رغبت مکانيکي -صنعتي :این رغبت بیشتر از ویژگي هایي همچون صحت و
دقت در حرکت ،آگاهي از روش کار با ابزارها ،مهارت و استدالل منطقي تشکیل شده
است .از جمله رشته هایي که موفقیت در آنها بستگي به وجود این نوع رغبت دارد را
مي توان از رشته هاي فني -مهندسي ،دندان پزشکي ،علوم آزمایشگاهي و… نام برد.
 -4شناخت :عامل بعد ،شناخت کافی است .شناخت مبین آگاهي و معرفت کافی
از موضوع مورد بررسی و انتخاب است .عالقه بدون شناخت نمی تواند واقعی باشد
و همانگونه که عنوان شد منابع شناخت و آگاهي متفاوتند و بایستي از روش علمي
براي شناخت استفاده کرد.
 -5توان علمی :مسئله توان علمی متفاوت از انگیزه و عالقه است .میتوان انتظار
داشت که هر فرد عالقه مندي لزوماً برای انجام کاري در حوزه مورد عالقه اش
توانمند نیز باشد .قدرت علمی در طول تحصیالت دبیرستانی و نتایج علمی حاصل از
شرکت در آزمون سراسری ارزیابی می شود .توان علمی گرچه به استعداد تحصیلی
ربط می یابد ،ولی سخت کوشی و پیگیری مستمر در فراگیری ،نقش اصلی را در باال
بردن بنیه علمی داوطلب ایفا می کند.
 -6استعداد تحصيلی  :منظور از استعداد ،توانایی ویژه در انجام دادن بعضی از
فعالیت ها و اموری است که فرد را از افراد مشابه متمایز می سازد .در این جا استعداد
تحصیلی متفاوت از بنیه علمی لحاظ شده است .ممکن است که فردی به لحاظ
استعداد متوسط باشد ،اما در سایه تالش و سخت کوشی از بنیه علمی بسیار باالیی
برخوردار گردد و بالعکس .ممکن است فردی با استعداد باشد اما به علت تالش اندک
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نه تنها بهرهای از استعداد خود نبرد بلکه در مقایسه با افراد پر تالش و با استعداد
متوسط هیچگونه توفیقی نیابد.
با توجه به آنکه انتخاب رشته ،انتخاب مسیر زندگي آینده است ،ميبایست روي این
نکته دقیق که استعداد هر شخص الزام ًا به معناي داشتن توانايي آن شخص
در انجام آنچه در فراگيري آن مستعد است ،نيست ،اشاره کنیم و متذکر
شویم که به صرف داشتن استعداد براي تحصیل در یک رشته ،نميتوان آن رشته را
انتخاب نمود؛ زیرا توانایيهاي شغلي مرتبط با هر رشته تحصیلي به نیرویي فراتر از
استعدادهاي شخصي برميگردد و خود این نیرو که براي پیشبرد اهداف شغلي الزم
ميآید ،در هر کسي مهیا نیست.
ب-عواملبیرونیواجتماعی
 -1محيط بيرونی :منظور از محیط بیرونی ،کلیه عوامل و افرادی است که با
داوطلب در تماس بوده و به نوعی در تصمیمگیریهای وی در ارتباط با انتخاب
رشته تأثیر میگذارند .در این خصوص مي توان خانواده ،مدرسه ،دوستان و جامعه
ای که داوطلب را مستقیماً احاطه کرده و با او برخورد دارند ،را نام برد .محیط بیرونی
می تواند در دو جهت مختلف عمل کند .جهتی مثبت که عبارت است از کمک به
داوطلب برای کاوش درونی ،کشف عالقه واقعی و میزان استعداد تحصیلی و دور
ساختن داوطلب از تصمیم گیری براساس احساس بدون شناخت ،و جهت منفی که
القاء عالیق زودگذر و برداشت های سطحی به داوطلب است بدون آن که انگیزه،
عالقه ،توان علمی و استعداد داوطلب چندان مورد توجه قرار گیرد.
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-2آينده شغلي يا اشتغال :عامل اشتغال در انتخاب رشته دانشگاهی ،نقش
دوگانهای را ایفا می کند .برای برخی هدف از ورود به دانشگاه اصوالً تصدی شغل
های خاص است که بدون قبولی در آن رشته دانشگاهی ،وصول به آن امکان پذیر
نیست .برای برخی دیگر قبولی چنان مهم است که اصوالً در زمان انتخاب رشته به
مسأله اشتغال مرتبط با آن رشته توجه نمی کنند و صرف ورود به دانشگاه هدف
اصلي محسوب مي شود.
 -3جايگاه اجتماعی يا برداشت اجتماعی :عنوان پارهای از رشته ها و همین طور
عناوین اجتماعی که تعدادی از شغل های مرتبط با رشته های دانشگاهی به دنبال
خود دارند ،برای برخی از داوطلبان مهم است .حال این اهمیت به معنای عالقه و
توجه یا به معنای عدم عالقه و دوری جستن از آن است .به نظر می رسد که تعدادی
از رشته ها دارای عناوین جذاب اجتماعی هستند و همین عناوین است که می تواند
اثر سایر عوامل تاثیرگذار را خنثي و یک کشش کاذب در داوطلب ایجاد کند و او را
از مسیر صحیح تصمیم گیری منحرف سازد.
 -4توان اقتصادي خانواده ها :توجه به توان مالي و اقتصادي خانواده در انتخاب
نوع رشته ،نوع دوره  ،نوع دانشگاه و ماهیت آنها یکي دیگر از عوامل تاثیرگذار در این
زمینه است که حتما باید مورد توجه داوطلبان قرار گیرد.
-5محيط ويژه دانشگاهی :برخي از دانشگاهها داراي شرایط ویژه ،قوانین و مقررات
و رویههاي خاص هستند که فرد در دوران تحصیل ملزم به رعایت آنها است .بنابراین
داوطلباني که در این مرحله مجاز به انتخاب رشته شدهاند ،در انتخاب نوع دانشگاه
بایستي این موارد را مدنظر قرار دهند.

مشاور حرفه ای کیست و چه ویژگی هایی دارد؟

مشاور حرفه ای شما را در مسیر درست و اصولی فرایند انتخاب رشته به صورت گام به گام و با نگاه
واقع گرایانه قرار می دهد .این فرایند دو بعد دارد:
الف -مشاوره درخصوص عالقه ،استعداد و توانمندی های شما ،ماهیت رشته های تحصیلی
دانشگاهی و آینده تحصیلی و شغلی آنها و سایر راه های کسب شناخت درخصوص موارد مذکور؛
ب -الگوریتم فنی انتخاب رشته شامل محتویات کارنامه نتایج آزمون سراسری  ،سهمیه ها  ،بومی
گزینی ،نمره و رتبه در زیرگروهها و  . ...چنین فردی ویژگی هایی دارد که او را به عنوان فردی
متخصص و به اصطالح حرفه ای می شناسیم:
-1تخصص :مشاور حرفه ای  ،دانش و تجارب ناشی از علم و عمل در حوزه آموزش و مشاوره
و راهنمایی را همراه با هم دارد.
-2تداوم و استمرار  :پایداری و ماندگاری در حرفه و تخصص مشاوره را دارا بوده و ارتباطات
اثربخشی با دانش آموزان و داوطلبان در طول سالیان متمادی برقرار کرده است.
-3یادگیری مستمر و تکامل  :از آخرین دانش و یافته های حوزه مشاوره و راهنمای تحصیلی
و انتخاب رشته و تغییرات آزمون سراسری برخوردار است.
 -4تعلق ،دل مشغولی و دغدغه مندی :چنین فردی با عالقه  ،اشتیاق ،دلبستگی و خواست
خود این حوزه را انتخاب کرده و آماده است مناسبترین مشاوره را به داوطلبان ارائه و آنها را به آرامش
روانی برساند .بنابراین دغدغه داوطلب را دغدغه خود می داند و به ارزشهای داوطلبان احترام می
گذارد و از تعامل با آنها لذت می برد.
 -5تعهد سازمانی و پایبندی به ارزشهای انسانی :به اصول و ارزش های آموزش و
پرورش پایبند و متعهد است؛ به عبارت بهتر این ارزشها را ابتدا در خود درونی و نهادینه ساخته و
برآن اساس آنچه که صالح و مصلحت نظام آموزش و پرورش و فرد است  -یعنی هدایت  ،مشاوره
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و جهت دهی داوطلبان متناسب با استعداد  ،توان و عالقه آنها  -را مبنا قرار می دهد .بنابراین به
افراد به عنوان یک طعمه و کسب منافع مادی حداکثری در حداقل زمان از وی ،نگاه نمی کندکند.
مشاور حرفه ای متضمن آگاهی از مبانی  ،اصول و نظریه های مشاوره و راهنمایی تحصیلی و
آموزشی ،منابع ،کتب و نشریات معتبر این حوزه ،روندهای جاری و مالحظات اخالقی مرتبط با
آموزش و پرورش افراد است و بنابراین هر فردی نمی تواند در این جایگاه قرارگیرد .بر این اساس،
در زمانی که به فکر انتخاب یک مشاور حرفه ای برای انتخاب رشته هستید باید همواره این اصول
را مدنظر و از خود سوال کنید که آیا اینها را دارا هستند؟
پس آیا افرادی با مدارک پزشکی  ،مهندسی و سایر حوزه های غیرمرتبط در این آشفته بازاری که
هیچ گونه نظارت و مدیریتی بر آن اعمال نمی شود ،به اسم مشاوره انتخاب رشته قارچ گونه در
یک بازه زمانی ظاهر می شوند ،می توانند پا جای پای یک مشاور حرفه ای قرار دهند؟ اگر چنین
است آیا یک مشاور حرفه ای می تواند بعنوان یک پزشک ،مهندس و یا سایر مشاغل فعالیت کند؟
تنها درصورتی این روند قابل اصالح است که شما داوطلبان گرامی با توجه به این اصول و مبانی،
هر فرد یا موسسه ای را بعنوان مشاور انتخاب نکنید و همواره اصول مذکور را در انتخاب مشاور
مدنظر داشته باشید.
هر ساله سازمان سنجش  ،کارگاه های علمی -آموزشی انتخاب رشته را برای مشاوران مدارس
برگزار می کند تا با آگاهی و آموزش این مشاوران در مدارس نیازهای انتخاب رشته ای داوطلبان را
برطرف کند ،هم چنین در این خصوص اطالعات بسیاری را با ارائه همین ویژه نامه انتخاب رشته،
کتاب ها و مصاحبه ها به انجام می رساند تا خانواده ها و داوطلبان با مطالعه دقیق این اطالعات
بهترین مشاور خود در زمینه انتخاب رشته باشند.
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آشنايي با محتواي كارنامه

نتايج علمي آزمون سراسري سال 1399
سازمان سنجش آموزش کشور در راستای تحقق دولت الکترونیک و اهداف برنامه
پنجم توسعه ،تمامي فعالیتهای مربوط به آزمونها را به سمت اینترنتی شدن سوق
داده است .ازاینرو داوطلباني كه در جلسه آزمون حضورداشتهاند جهت مشاهده و
دريافت کارنامه خود ميتوانند به سايت سازمان سنجش آموزش کشور ،به آدرس
الکترونيکي  http://www.sanjesh.orgمراجعه نموده و به يكي از روشهاي
زير کارنامه خود را مالحظه كرده و از آن نسخه چاپی تهيه نمايند.
با واردکردن اطالعات شامل:
الف) شماره داوطلبي ،شماره شناسنامه ،سال تولد ،كد امنيتي
ب) شماره پرونده ،کد رهگیری ،شماره شناسنامه ،كد امنيتي
ج) شماره پرونده ،شمارهسریال ،شماره شناسنامه ،كد امنيتي
تصوير زير يك نمونه از کارنامه نتايج علمي داوطلبی که به سواالت نظام آموزشي
 6-3-3در آزمون سراسري سال  1399پاسخ داده را نشان ميدهد (نمرات و رتبههاي

مندرج در اين كارنامه فرضی و غیرقابل استناد است) .اين كارنامه حاوي اطالعات
زير است:
 -1اطالعات ثبتنامي و آزموني  -2اعالم عالقهمندي بر اساس تقاضانامه  -3وضعيت
مجاز به انتخاب رشته در دورههاي مختلف هر يك از گروههاي آزمايشي (براي
رشتهمحلهاي پذيرش با آزمون و رشتهمحلهاي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق
تحصيلي) -4مشمول بودن يا مشمول نبودن اعمال سوابق تحصيلي همراه با امكان
مشاهده سوابق تحصيلي (براي داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلي) -5وضعيت
رتبه و نمرهکل داوطلب در هر يك از زيرگروهها (و در هر یک از گروههای آزمایشی)
-6نمرات خام دروس امتحاني (در هر یک از گروههای آزمایشی)  -7رتبه كل در
سهميه و آخرين رتبه مجاز شده در دورههاي روزانه و نوبت دوم (شبانه) تمامي
گروههاي آزمايشي كه داوطلب در آن شركت نموده است .در ادامه به تشريح اجزاي
این كارنامه ميپردازيم.
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*نمرات و رتبههاي مندرج در اين كارنامه ،فرضی و غیرقابل استناد است.
توجه :براي داوطلبان ايثارگر ،رزمنده و خانواده شهدا ،رتبه در منطقه نيز عالوه بر
رتبه در سهمیه نهایی در كارنامه درج ميشود.
 1ـ اطالعات ثبتنامي و آزموني
همانطور كه در اولين كادر نمونه كارنامه مالحظه ميشود اين قسمت از كارنامه
اطالعات ثبتنامي و آزموني داوطلب را نشان ميدهد .اين اطالعات توسط خود
داوطلب در زمان ثبتنام و یا در زمانهاي ویرایش اطالعات اظهار شده است و شامل
شماره پرونده ،نام خانوادگي و نام ،جنس ،شماره شناسنامه ،سال تولد ،دين ،زبان
خارجي ،معلوليت ،نوع سوال آزمون ،عنوان ديپلم ،كد ديپلم ،سال اخذ ديپلم ،كد
دانشآموزي ديپلم ،کد منطقه اخذ دیپلم ،محل اخذ مدرك دیپلم «پایه دوازدهم»،
محل اخذ مدرک سال یازدهم ،محل اخذ مدرک سال دهم ،محل تولد و عكس داوطلب
و همچنين منطقه يا سهميه نهايي ،استان بومي ،ناحيه بومي و قطب بومي است.
(براي داوطلبان نظام سالي واحدي يا ترمیواحدی كد دانشآموزي پيشدانشگاهي،
عنوان پيشدانشگاهي ،سال اخذ پيشدانشگاهي ،محل اخذ مدرك پيشدانشگاهي

نيز در اين قسمت درجشده است).
تذکر :منطقه يا سهمیه نهايي ،استان بومی ،ناحیه بومی و قطب بومی با توجه
به اطالعاتي كه در زمان ثبتنام ،داوطلب اعالم نموده و بر اساس ضوابطي كه در
گزارشهاي ارائهشده و همچنين در دفترچههاي راهنماي آزمون سراسري بيان
گرديده است ،توسط اين سازمان تعيين و درجشده است.
تذکر :2داوطلبان در آزمون سراسری سال  1399امکان انتخاب اینکه به کدام یک
از سوالهای نظام آموزشی «نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی» یا «نظام
آموزشی جدید  »6-3-3پاسخ دهند را دارا بودهاند .به طور مثال این داوطلب به
سواالت نظام آموزشی  6-3-3پاسخ داده است.
 2ـ اعالم عالقهمندی بر اساس تقاضانامه
در اين قسمت با توجه به اطالعاتي كه داوطلب در زمان ثبتنام (يا در مراحل انجام
ويرايش يا زمان دريافت كارت ورود به جلسه آزمون) اعالم كرده ،مشخص گرديده
است كه آيا عالقهمند به انتخاب رشتههاي دورههاي غيرانتفاعي و پيامنور بوده يا
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خير .همچنين وضعيت داوطلب ازنظر اينكه كارمند است ،تعیینشده است .براي مثال
داوطلبي كه نمونه كارنامه او را ميبينيد ،عالقهمند به انتخاب رشتههاي دورههاي
غيرانتفاعي و پیامنور نیست و كارمند نمیباشد.
تذكر :در آزمون سراسري براي داوطلبانی که عالقهمندی خود را به انتخاب
رشتههای غیرانتفاعی و پیامنور در تقاضانامه ثبتنام اينترنتي (و یا ويرايش بعدی)
درج ننمودهاند اما مايل به انتخاب این دورهها هستند ،تمهیداتی اندیشه شده است
که در صورت داشتن حدنصاب علمی در زمان انتخاب رشته بتوانند این دورهها را با
اعالم عالقهمندی انتخاب نمایند.
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پذيرش ميشوند و درصورتیکه ظرفيت خالي بماند (داوطلب واجد شرايط بومي شهر
يا بخش ،بر اساس دامنه پذيرش وجود نداشته باشد) ،از داوطلبان بومي همان استان
كه کدرشتهمحل مزبور را انتخاب نمودهاند ،پذيرش انجام ميشود .شایانذکر است
از پذیرفتهشدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر يا بخش مندرج در محل خدمت
ستون «تحصيل /مخصوص داوطلبان بومي  /محل خدمت» اخذ خواهد شد.
ب -وضعيت مجازي در رشتههاي پذيرش صرف ًا بر اساس سوابق تحصيلي:
با توجه به فرآیند مجزای پذیرش دانشجو به شیوه «صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی»
کلیه داوطلبان ،اعم از داوطلبانی که در آزمون سراسری ثبتنام كرده و یا ثبتنام
نکرده باشند ،برای انتخاب رشتههاي با نوع پذيرش «صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي»
مجاز محسوب شده و میتوانند براي انتخاب رشته اين رشتهمحلها به سامانه ثبتنام
و انتخاب رشته براي پذيرش دانشجو «صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي» حسب مورد
در سايت سازمان سنجش آموزش كشور یا سایت دانشگاه آزاد اسالمی كه مجزا از
انتخاب رشتههاي پذیرش «با آزمون» است ،مراجعه كرده ،ثبتنام نموده و انتخاب
رشته نمايند .اگر داوطلبي در رشتهمحلهای صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي سال
 1399پذیرششده و در آزمون سراسري سال  1399نيز شركت كرده و قبول شود،
تنها ميتواند در يك کدرشتهمحل به انتخاب خود ،ثبتنام نموده و مشغول به
تحصيل شود .بهعبارتدیگر هر داوطلب فقط مجاز به تحصيل در يك کدرشتهمحل از
كدرشتهمحل قبولي (با آزمون يا صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي) ميباشد و تحصيل
همزمان در چند کدرشتهمحل (بهجز داوطلبان مشمول آییننامههای استعدادهاي
درخشان) ممنوع است.

 -3وضعیت مجاز به انتخاب رشته در دورههای مختلف هر یک از گروههای
آزمایشی
در اين قسمت از كارنامه وضعيت مجاز به انتخاب رشته بودن داوطلب بهصورت مجزا
در پذيرش رشتههاي با آزمون براي هر گروه آزمايشي كه شركت كرده و پذيرش
رشتههاي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي در دورههاي مختلف نمايش دادهشده است.
اين وضعيت به عالقهمندي ذکرشده توسط داوطلب بستگي دارد (اعالم عالقهمندي
بر اساس تقاضانامه) .داوطلب میتواند فقط کدرشتهمحلهایی را انتخاب کند که در
کارنامه در ذیل این دورهها کلمه مجاز درجشده باشد و یا بر اساس توضیحات کارنامه
پس از اعالم عالقهمندی امکان انتخاب رشته او در این دورهها امکانپذیر باشد.
چنانچه داوطلبي كدرشتهاي را از دورهاي كه مجاز به انتخاب رشته نيست ،انتخاب
نمايد اين کدرشتهمحل در گزینش نهایی توسط رایانه حذف میشود.
الف -وضعيت مجازي در رشتههاي پذيرش با آزمون (پذيرش بر اساس
آزمون و سوابق تحصيلي):
داوطلب نمونه در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی شركت نموده است و در پذيرش  -4مشمول بودن يا مشمول نبودن اعمال سوابق تحصيلي همراه با امكان
رشتههاي با آزمون در دورههای روزانه و نوبت دوم (شبانه) ،مجازی و پردیس مشاهده سوابق تحصيلي
خودگردان و شهریه پرداز ،دانشگاه فرهنگيان (مراكز تربیتمعلم سابق) و دانشگاه با توجه به قانون اصالح «قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز
شهيد رجايي ،رشتههاي پيامنور و غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد اسالمي (به جز  4رشته) آموزش عالي كشور» مصوب  95/2/26مجلس محترم شوراي اسالمي و بر اساس
مجاز به انتخاب رشته است( .با توجه به اینکه در مثال فوق داوطلب عالقهمندی مصوبه بیست و یکمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1399/08/01
خود را به انتخاب رشتههای غیرانتفاعی و پیامنور در تقاضانامه ثبتنام اينترنتي ميزان تأثیر سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال  1399براي پذيرش در
درج ننموده است ،با توجه به مجاز بودن در این دورهها در صورت تمايل ،میتواند با رشتهمحلهايي كه پذيرش آنها به روش با آزمون انجام ميشود ،برای داوطلبان
پرداخت هزینه اعالم عالقهمندی نموده و از رشتههای پیامنور و غیرانتفاعی انتخاب مشمول اعمال سوابق تحصیلی حداكثر  30درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود
و با تأثیر مثبت اعمال ميشود.
رشته نماید).
براي اين داوطلبان در كادر مربوطه ،عبارت «مشمول اعمال سوابق تحصيلي
نكته  :1داوطلباني مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه فرهنگيان (مراكز تربیتمعلم ديپلم :هستيد» درج گردیده و داوطلبان با فشردن دكمه «مشاهده سوابق تحصيلي
سابق) ميباشند كه داراي حداقل نمرهکلنهایی  6500در زيرگروه مربوطه باشند و ديپلم» ،قادر به مشاهده سوابق تحصیلی خود میباشند .اين سوابق تحصيلي در زمان
در صورتي ميتوانند اين کدرشتهمحلها را انتخاب نمايند كه اوالً مجاز به انتخاب اين ثبتنام ،زمان انجام ويرايش و زمان دريافت كارت آزمون نيز نمايش دادهشده است.
دورهها بوده و ثانياً شرايط و ضوابط رشتهمحلهاي مربوط كه در دفترچه شماره دو
مشمول اعمال سوابق
درجشده است را داشته باشند و ثالثاً ضمن اعالم عالقهمندي در زمان انتخاب رشته
مشاهده سوابق تحصيلي ديپلم
تحصيلي ديپلم :هستيد
نسبت به پرداخت هزينه مربوطه اقدام نمايند.
نكته  :2بر اساس مصوبه دوازدهمين و نوزدهمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش
توجه :براي داوطلبان نظام سالي واحدي يا ترمیواحدی كه مشمول اعمال سوابق
دانشجو مورخ  1397/4/17و  1398/5/5تمامي داوطلبان بومي هر استان مجاز
تحصيلي پيشدانشگاهي هستند در كادر مربوطه ،عبارت «مشمول اعمال سوابق
به انتخاب کدرشتهمحلهای فرهنگيان مربوط به استان خود ميباشند اما در
تحصيلي پيشدانشگاهي :هستيد» درج گردیده و داوطلبان با فشردن دكمه
کدرشتهمحلهایی كه اولويت براي شهر يا بخش خاصي در نظر گرفتهشده است (اين
«مشاهده سوابق تحصيلي پيشدانشگاهي» ،قادر به مشاهده سوابق تحصیلی
موضوع در مقابل کدرشتهمحل نوشتهشده است) ابتدا داوطلبان بومي آن شهرها يا
پيشدانشگاهي خود میباشند.
بخشهايي كه داراي اولويت هستند (حداقل  2شهر (يا بخش) از  4شهر (يا بخش)
 براي ساير داوطلبان كه مشمول اعمال سوابق تحصیلی نيستند ،عبارت «مشمول«محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر دوره متوسطه»« ،محل اخذ مدرك تحصيلي
اعمال سوابق تحصیلی :نميباشيد» در كادر فوق درج ميشود و بديهي است كه
سال ماقبل آخر دوره متوسطه»« ،محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر
امكان مشاهده سوابق تحصيلي را ندارند.
دوره متوسطه»« ،محل تولد» با شهر (يا بخش) رشته تعیینشده ،تطابق داشته باشد)
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خود را در نظام سالی واحدی یا ترمیواحدی اخذ نموده اند ،در آزمون
سراسری سال  ،1399چهار نمرهکل برای هر زیرگروه محاسبه میشود:
 -1فقط آزمون  -2آزمون و سوابق تحصیلی دیپلم  -3آزمون و سوابق تحصیلی
پیشدانشگاهی  -4آزمون و سوابق تحصیلی دیپلم و تحصیلی پیشدانشگاهی
سپس از بین این چهار نمره ،بیشترین نمره محاسبهشده بهعنوان نمرهکلنهایی در هر
زيرگروه لحاظ میشود كه اين موضوع به نفع داوطلب است .بديهي است حالتهاي
مختلفي ممكن است براي يك داوطلب روي دهد که بهصورت زير است:
 -1سوابق تحصيلي ديپلم و پيشدانشگاهي در هيچيك از زيرگروهها تأثیر مثبت
نداشته باشد.
 -1سوابق تحصيلي ديپلم در يك يا چند زیرگروه تأثیر مثبت داشته باشد و در ساير
زيرگروهها فاقد تأثیر مثبت باشد.
 -2سوابق تحصيلي پيشدانشگاهي در يك يا چند زیرگروه تأثیر مثبت داشته باشد
و در ساير زيرگروهها فاقد تأثیر مثبت باشد.
 -3سوابق تحصيلي ديپلم و پيشدانشگاهي بهطور همزمان (توأماً) در يك يا چند
زیرگروه تأثیر مثبت داشته باشد و در ساير زيرگروهها فاقد تأثیر مثبت باشد.

 -5وضعيت رتبه و نمرهکل داوطلب در هر زيرگروه
در اين قسمت داوطلبان میتوانند میزان تاثیر سوابق تحصیلی دیپلم (برای داوطلبان
نظام غیر  6-3-3میزان تاثیر سوابق تحصیلی پیشدانشگاهی عالوه بر دیپلم)،
وضعیت رتبه در سهمیه نهایی ،رتبه كشوري (بدون سهميه) و نمرهکلنهایی ،تأثیر
مثبت سوابق تحصيلي خود را در هر زیرگرو ه مشاهده كنند .چنانچه داوطلب در
چند گروه آزمايشي شركت كرده باشد جدول فوق براي هر يك از گروهها بهصورت
جداگانه درجشده است .براي داوطلبان ايثارگر ،رزمنده و خانواده شهدا ،رتبه در
منطقه نيز عالوه بر ساير رتبهها در کارنامه درج ميشود.
نمرهکلنهایی در هر زيرگروه :نمرهکلنهایی هر داوطلب در هر زيرگروه ،ميانگين
وزني نمرات تراز دروس عمومي و دروس اختصاصي وي با توجه به ضريب هر درس،
در آن زيرگروه است .چنانچه داوطلب مشمول اعمال سوابق تحصيلي باشد ،سوابق
تحصيلي ديپلم وي برای داوطلبان نظام آموزشی ترمیواحدی و سالی واحدی تا
ميزان حداكثر  25درصد با تأثیر مثبت و سوابق تحصيلي پيشدانشگاهي وي
تا ميزان حداکثر  5درصد با تأثیر مثبت و برای داوطلبان مشمول اعمال سوابق
تحصيلي نظام آموزشی جدید  6-3-3سوابق تحصيلي ديپلم وي تا ميزان حداكثر
 30درصد با تاثیر مثبت در محاسبه نمرهکلنهایی آنها لحاظ ميشود .بديهي است
درصورتیکه داوطلبان نظام آموزشی ترمیواحدی و سالی واحدی مشمول هر دو نحوه محاسبه نمرهکلنهایی آزمون سراسري در گزارشهای ديگر همين ويژهنامه
سابقه تحصيلي باشند ،دروس سوابق تحصيلي ديپلم و پيشدانشگاهي ،هر دو اعمال بهتفصیل بیانشده و با توجه به نمرهكل آزمون ،نمره سوابق تحصيلي و ضريب تأثیر
سوابق تحصيلي محاسبه ميشود.
خواهد شد.
تذكر مهم :مالك نهايي گزينش داوطلب در هر کدرشتهمحل نمرهکلنهایی
زیرگروه مربوطه و ساير ضوابط و شرايط (سهمیهبندی ،بومیگزینی ،جنس،
تأثیر مثبت سوابق تحصيلي در هر زيرگروه:
تأثیر مثبت سوابق تحصيلي بدين معناست كه اگر سوابق تحصيلي باعث افزايش توضيحات هر کدرشتهمحل و  )...است.
نمرهكل آزمون هر زيرگروه شود و یا به عبارتی موجب بهبود وضعیت داوطلب شود رتبه در سهميه در هر زيرگروه :بعد از محاسبه نمرهکلنهایی داوطلبان در هريک
در آن زیرگروه اعمال خواهد شد و اگر باعث كاهش نمرهكل آزمون هر زيرگروه از زيرگروهها ،اين نمرهها براي همه داوطلباني كه گروه آزمايشي و سهمیه يكسان
شود (اثر منفي داشته باشد) در آن زيرگروه اعمال نميشود و نمرهکل آزمون دارند ،در هر زیرگروه ،به ترتیب نزولي مرتب ميشوند و سپس رتبه در سهمیه هر
داوطلب در هر يك از زيرگروههاي گروه آزمايشي مربوط تعيين ميشود .براي مثال
در آن زيرگروه بهعنوان نمرهكلنهايي نظر گرفته ميشود.
الف -تأثیر مثبت سوابق تحصيلي براي داوطلبان ديپلمه نظام آموزشی تعداد داوطلبان سهميه منطقه یک گروه علوم ریاضی و فنی در كارنامه نمونه 43946
نفر بوده كه نمرهکلنهایی آنها در هر زيرگروه بهصورت نزولي مرتبشده و به هر
جدید 6-3-3
برای داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی در نظام آموزشي جديد  6-3-3در داوطلب رتبه اختصاص دادهشده است .داوطلب نمونه داراي سهمیه منطقه یک است
(در جدول اطالعات ثبت نامي و آزموني سهميه داوطلب مشخصشده است) و در
آزمون سراسری سال  ،1399دو نمرهکل برای هر زیرگروه محاسبه میشود:
گروه علوم ریاضی و فنی شرکت نموده و در زيرگروه يك گروه فوق با نمرهکلنهایی
 -1فقط آزمون  -2آزمون و سوابق تحصيلي ديپلم 6-3-3
سپس از بین این دو نمره ،بیشترین نمره محاسبهشده بهعنوان نمرهکلنهایی در هر  7604در ميان اين تعداد داوطلب داراي رتبه  6783در سهميه منطقه یک شده
زيرگروه لحاظ میشود كه اين موضوع به نفع داوطلب است .بديهي است حالتهاي است .اگر داوطلبانی نمرهکلنهایی برابر داشته باشند ،عم ً
ال رتبه یکسانی خواهند
داشت.
مختلفي ممكن است براي يك داوطلب روي دهد که بهصورت زير است:
 -1سوابق تحصيلي ديپلم (پايه دوازدهم -سال سوم آموزش متوسطه نظام جديد تعيين رتبه كشوري در هر زيرگروه :نمرهکلنهایی داوطلبان هر گروه آزمايشي
در هر زیرگروه بدون در نظر گرفتن سهمیه به ترتیب نزولی مرتبشده و رتبهدهی
 )6-3-3در هيچيك از زيرگروهها تأثیر مثبت نداشته باشد.
 -2سوابق تحصيلي ديپلم (پايه دوازدهم -سال سوم آموزش متوسطه نظام جديد میشود .براي مثال ،نمرهکلنهایی زيرگروه دو تعداد  135454نفر از داوطلبان گروه
 )6-3-3در يك يا چند زیرگروه تأثیر مثبت داشته باشد و در ساير زيرگروهها فاقد علوم ریاضی و فنی بهصورت نزولي مرتبشده و به هر داوطلب رتبه داده ميشود.
داوطلب نمونه در زيرگروه دو ،گروه علوم ریاضی و فنی با نمرهکلنهایی  7551رتبه
تأثیر مثبت باشد.
 12899در كل كشور را در بين تمامي داوطلبان حاضر در جلسه در گروه علوم
براي داوطلب نمونه ،سوابق تحصيلي ديپلم در تمامي زيرگروههاي گروه آزمايشي ریاضی و فنی كسب نموده است.
علوم ریاضی و فنی ،فاقد تأثیر مثبت بوده است (در صورت اعمال اين سوابق ،نمره بايد توجه داشت كه به تعداد زيرگروههاي موجود در هر گروه آزمايشي ،هر داوطلب
داراي نمرهکلنهایی ،رتبه در سهميه و رتبه كشوري است .براي مثال با توجه به اينكه
نهایی داوطلب كاهش مييابد).
گروه علوم ریاضی و فنی داراي  3زيرگروه است هر داوطلب در اين گروه ،داراي 3
ب -تأثیر مثبت سوابق تحصيلي براي داوطلبان ديپلمه نظام آموزشی رتبه در سهميه 3 ،رتبه كشوري و  3نمرهکلنهایی است و داوطلب نمونه بين 43946
نفر داوطلب داراي سهميه منطقه یک در زیرگروه يك ،رتبه  6783را در سهميه اخذ
ترمیواحدی و سالی واحدی
برای داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی که مدرک دیپلم و پیشدانشگاهی نموده درحالیکه در زیرگروه سه ،رتبه  6927را در سهميه كسب نموده است.
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داوطلب با دانستن رتبه کشوری در هر زیرگروه متوجه ميشود كه چه جايگاهي در
بين داوطلبان كل كشور در گروه آزمايشي مربوطه دارد.
اگر داوطلب بخواهد رشته مهندسی برق دانشگاه تهران را انتخاب نماید ،با توجه به
اینکه رشته مهندسی برق در زیرگروه یک قرار دارد ،بایستی به رتبه و نمره خود در
زيرگروه يك توجه نمايد .اگر اين داوطلب بخواهد رشته مهندسی
 شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر را انتخاب نماید ،با توجه به اینکه رشته مهندسی
شیمی در زیرگروه دو قرار دارد ،بایستی به رتبه و نمره خود در زيرگروه دو توجه كند
 -6نمرات خام
نمره خام به روش زير محاسبه ميشود:

بهعبارتدیگر ،نمره خام عبارت است از نمره اكتسابي توسط هر داوطلب در هر درس
آزمون (اعم از عمومي و اختصاصي) که به درصد بیان ميشود (نمره خام چون به
درصد بيان ميشود ،در  100ضرب ميشود)
بر اساس اين فرمول ،بهمنظور جلوگيري از پاسخ به گزينهها بهصورت حدسي و
تصادفي ،به ازاي هر سؤال غلط ،یکسوم از ارزش سؤاالت صحيح كسر ميشود.
نمره همترازي دروس تخصصي گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني ،علوم تجربی و
علوم انساني در ذيل هر نمره درس درج شده است که نمرات همترازي ،مالک عمل
براي محاسبه نمرات کل نهايي هر داوطلب در هر زيرگروه ميباشد.
 -7رتبه کل در سهمیه و رتبه كل كشوري
براي تعيين رتبه کل داوطلب در سهميه در گروه آزمايشي مربوطه ،به نمرات کل
نهايي او در زيرگروههاي مختلف آن گروه توجه کرده و بيشترين نمرهکل ،بهعنوان
ماکزیمم نمرهکل زیرگروهها تعيين ميشود .بهطور مثال داوطلب نمونه در گروه علوم
ریاضی و فنی بيشترين نمره را در زیرگروه یک با نمره  7604کسب نموده است .اين
نمره بهعنوان ماکزیمم نمرهکل وي اعالم میشود و سپس اين نمرات براي تمامي
داوطلبان هر گروه با سهمیه يكسان بهصورت نزولي مرتب ميشوند و رتبه کل داوطلب
در سهميه تعيين ميشود .همچنين ماکزیمم نمرهکل زیرگروههای کليه داوطلبان در
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هر گروه آزمايشي در سطح کشور بدون در نظر گرفتن سهميه ،بهصورت نزولي مرتب
ميشوند و سپس رتبه كشوري هر داوطلب (رتبه در کشور) در آن گروه آزمايشي
تعيين ميشود .بهطور مثال ،داوطلب نمونه با نمرهکل  ،7604رتبه كل  6936را در
سهميه منطقه یک و رتبه  12849را در كشور کسب نموده است .براي اينكه داوطلب
بتواند وضعيت خود را در مقايسه با ساير داوطلبان ارزيابي نمايد ،آخرین رتبه مجاز
در سهمیه (دورههاي روزانه و نوبت دوم) در اين قسمت ارائه ميشود كه در كارنامه
نمونه  42656است .بهعبارتدیگر در گروه آزمايشي علوم ریاضی و فنی در سهميه
منطقه یک تعداد  42656نفر مجاز به انتخاب رشتههاي دوره روزانه و نوبت دوم
(شبانه) شدهاند.
نکته مهم :آنچه داوطلب بايد در هنگام انتخاب رشته به آن توجه كند رتبه در زيرگروه
مربوط به رشته انتخابي است و نه رتبه کل وي در سهميه .زيرا مالک گزینش در هر
رشتهمحل ،نمرهکلنهایی داوطلب در زیرگروه مربوط به آن رشتهمحل است .رتبه کل
فقط جهت اطالع و مقایسه نسبی داوطلب با سایر داوطلبان گروه آزمایشی مربوطه
ارائه ميشود و در گزینش نهایی هیچگونه تأثیری ندارد .زيرا رتبه كل داوطلب در
سهميه بر اساس ماکزيمم نمره کسبشده توسط وي در زيرگروهها تعیینشده است
که اين ماکزيمم نمره ميتواند متعلق به زيرگروه ديگري بهجز زيرگروه رشته انتخابي
باشد .براي مثال ،رتبه کل داوطلبي در سهميه  2000و رتبه کل داوطلب ديگري
در همان سهميه  2500است؛ اما داوطلب اول كه نسبت به داوطلب دوم داراي رتبه
كل بهتري است هنگام اعالم نتايج متوجه ميشود که وي در رشته مهندسی مکانیک
دانشگاه  Xپذیرفتهنشده ،اما داوطلب دوم که رتبه کل در سهميه وي از او باالتر
بوده (با رتبه کل  )2500در آن رشتهمحل پذیرششده است .اگر داوطلب اول به
اطالعات کارنامه خود در قسمت نمرهکلنهایی و رتبه در زيرگروههايش توجه نمايد،
متوجه ميشود که رتبه كل وي در سهميه بر اساس ماکزيمم نمرهاش که مربوط به
زيرگروهي بهغیراز زيرگروه يك است بهدستآمده درحالیکه رشته موردنظرش که در
آن محل پذيرش نشده است ،مربوط به زيرگروه يك است و داوطلب دوم در زيرگروه
يك نسبت به او از وضعيت بهتري برخوردار بوده است.
تذکر :داوطلبانی که در چند گروه آزمایشی شرکت نمودهاند ،وضعیت علمی آنان در
هر گروه بهطور جداگانه در کارنامه آمده است.
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سهميه بندي در

آزمون سراسري سال 1399
مقدمه
تاريخچه اعمال سهمیهبندی در پذيرش دانشجو براي رفع محروميتها به سالهای
دور برميگردد؛ بهعنوان نمونه در سال  1348دانشگاههای شهرستانها تا حدود 50
درصد از دانشجويان خود را از بين داوطلبان محلي انتخاب ميكردند.
در سال  1361داوطلبان به سه گروه كلي داوطلبان آزاد ،داوطلبان منطقهاي و
داوطلبان نهادها تقسيم می شدند .داوطلبان آزاد ،به افرادی اطالق میشد که ديپلم
خود را از استان تهران يا يكي از شهرهاي تبريز ،اروميه ،رشت ،ساري ،مشهد ،كرمان،
زنجان ،سمنان ،يزد ،اراك ،اصفهان ،كرمانشاه ،همدان و شيراز اخذ کرده بودند.
داوطلبان منطقه اي نیز شامل افرادي بودند كه جزو منطقه آزاد نبودند؛ البته اين
داوطلبان در صورت تمايل ميتوانستند از سهميه آزاد استفاده كنند .سهميه هريك
از گروه هاي فوق الذكر حدودا ً معادل یکسوم كل ظرفيت دانشگاه ها و مؤسسات
آموزش عالي بود.
بخشهای كشور از سال  1363به پنج منطقه در قالب سهميه مناطق تقسیمبندی
شده (با وقوع جنگ تحميلي و تبعات ناشي از آن سهميههايي مانند خانواده شهدا،
رزمندگان و شاهد (فرزندان شهدا) نيز اضافه شد) و اين روند تا سال  1367ادامه
داشت و از سال  1368به بعد سهميه مناطق به سه منطقه تقليل يافت .از آن سال
تا سال  1392سهمیه ها بدون تغییر باقی ماند .در سال  1393با توجه به اجراي
قانون «جامع خدماترسانی به ايثارگران» ،تغييراتي در نحوه سهمیهبندی داوطلبان
صورت پذيرفت ،سهميه شاهد به سهميه ايثارگران تغيير و  20درصد ظرفیت هر
کدرشتهمحل به ایثارگران اختصاص یافت .از سال  1394به بعد نيز بر اساس ماده
 47قانون «الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( »)2در
خصوص اصالحيه ماده  70قانون جامع خدماترسانی به ايثارگران مصوب مورخ
 1393/12/4مجلس محترم شوراي اسالمي ،سهميه ايثارگران از  20درصد به 25
درصد افزايش یافت .همچنين قانون اصالح بند ( )3مادهواحده قانون برقراري عدالت
آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصیالتتکمیلی و تخصصي مصوب مورخ
 1392/7/10مجلس محترم شوراي اسالمي ،اجرا شد.
از آزمون سراسري سال  ،1396عالوه بر سهميه  25درصد اختصاصي به داوطلبان
ن و همسر و فرزندان آنان»،
ايثارگر شامل «همسر و فرزندان شهدا»« ،آزادگا 
«جانبازان  25درصد و باالتر و همسر و فرزندان آنان» ،طبق ماده  90قانون «برنامه
پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوري اسالمي ايران (-1400
 »)1396مصوب  1395/12/14مجلس محترم شوراي اسالمي 5 ،درصد از ظرفيت
هر كدرشتهمحل به داوطلبان ايثارگر شامل «جانبازان زير  25درصد و همسران و
فرزندان آنان»« ،همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه
در جبهه» اختصاص داده ميشود.
سهميهبندي داوطلبان در آزمون سراسري سال 1399
بر اساس مصوبات مراجع ذيصالح (شوراي عالي انقالب فرهنگي ،مجلس شوراي
اسالمي و  )...هر يك از داوطلبان در آزمون سراسري داراي سهميه مشخصی هستند.

اين سهميه بر اساس اطالعاتي كه داوطلبان در فرم تقاضانامه ثبت نامي تكميل کرده
اند ،در كارنامه اوليه آنان درج خواهد شد( .اطالعاتی که داوطلبان در تقاضانامه ثبت
نامي درج کرده يا بعدا ً اظهار کردهاند ،در زمان قبولي توسط دانشگاه قبولي ،كنترل
ميشود).
سهميه های سال جاری شامل سهميه «منطقه یک»« ،منطقه دو»« ،منطقه سه»،
«خانواده شهدا»« ،ايثارگران  25درصد»« ،رزمندگان» و «ایثارگران  5درصد» است.
تعداد و درصد داوطلباني كه در آزمون سراسري سال  1399حاضر بودهاند به تفكيك
سهمیه در هر گروه آزمايشي در جدول شماره ( )1آمده است.
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سهميه مناطق
در تقسيمات كشوري كه توسط وزارت كشور تعیینشده است ،كشور داراي استان،
شهر ،بخش و زيربخش يا دهستان است .داوطلبان باید توجه داشته باشند كه بخش
محل تحصيل سه سال آخر متوسطه براي داوطلبان نظام قديم و داوطلبان نظام
آموزشی جدید  6-3-3و بخش اخذ مدرك پيشدانشگاهي و دو سال آخر متوسطه
براي داوطلبان نظام ترمیواحدي يا سالي واحدي ،در اختصاص نوع سهميه مناطق
آنان تعيين كننده است.
داوطلباني كه در بند  27فرم ثبتنامي خود در آزمون سراسری ،سهميه ثبت نامي
مناطق را انتخاب نموده اند ،بر اساس سه سال آخر بخش محل تحصيل داراي
سهميه نهايي منطقه يك ،دو یا سه خواهند شد .در جداول شماره ( )2و ( )3بخشهای
كشور با سهميه منطقه يك و دو مشخصشده است و ساير مناطق كه در جداول
مذكور (شماره ( )2و ( ))3ارائه نگرديده است ،داراي سهميه منطقه سه هستند.
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مطابق جداول شماره ( )2و ( )3چنانچه بخش محل تحصيل هر سه سال آخر
داوطلب در يك منطقه باشد ،سهميه اختصاصیافته به آن منطقه بهعنوان سهميه
نهايي داوطلب منظور خواهد شد.
نکته  :1درصورتیکه بخشهاي محل تحصيل سه سال آخر متوسطه داوطلبان از
سهمیه مناطق متفاوت باشد ،سهميه داوطلب بر اساس بخش محل اخذ مدرک
تحصيلي بخش مرفه تر (حتي يک سال از سه سال) تعيين مي شود.
مثال :اگر داوطلبي سه سال آخر بخش محل تحصيل خود را در بخشهای زير
گذرانده باشد ،داراي سهميه نهايي منطقه يك خواهد شد.

آزاد اختصاص مييابد.
يادآوري  :3بر اساس قوانين مذكور حدنصاب نمره ايثارگران (اعم از سهميه ايثارگران
مشمول ظرفيت  25درصدي و يا  5درصدي)  %70نمره آخرين فرد پذیرفتهشده در
گزينش آزاد در هر کدرشتهمحل ميباشد.
يادآوري  :4داوطلبان سهميه ايثارگران ،عالوه بر سهميه ايثارگران همانند ساير
داوطلبان در سهميه منطقه خود نيز گزينش ميشوند و سهميه مناطق آنها نيز در
كارنامه نتايج علمي درج ميشود.
يادآوري  :5ظرفيت در کدرشتهمحلهایی به سهميههاي فوق تخصيص مييابد كه
امكان گرد كردن رياضي براي آنها وجود داشته باشد.
يادآوري  :6سهميههاي فوق بر اساس قوانين و مقررات موجود بوده و در صورت
هرگونه تغيير در اين سهميهها توسط مراجع ذيصالح ،ضوابط و مقررات اعمالي
اطالعرساني خواهد شد.
ب -رزمندگان
رزمندگان (با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه) جزو سهمیه رزمندگان
محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه رزمندگان هستند .حدنصاب نمره براي اين
داوطلبان  75درصد نمره گزينش آزاد در كدرشتهمحل موردنظر است.
ج -خانواده شهدا
پدر ،مادر ،خواهر و برادر شهيد جزو سهمیه خانواده شهدا محسوب میشوند و تابع
ضوابط مربوط به سهميه خانواده شهدا هستند.

نكته  :2فارغ التحصيالن كارداني پیوسته آموزشكدههاي فني و حرفه اي ،بر اساس
بخش محل تحصيل سال اول ،دوم و سوم هنرستان ،داراي يكي از سهميه هاي
منطقه يك ،دو يا سه خواهند بود.
نكته  :3داوطلباني كه «حداقل  2سال از  3سال آخر تحصيل دوره متوسطه» يا
«سال آخر دوره متوسطه (سال دوازدهم يا پيشدانشگاهي)» خود را در خارج از
كشور گذرانده اند ،جزو سهميه منطقه سه محسوب مي شوند.
نكته  :4كليه داوطلبان معلول (نابينا ،ناشنوا ،نیمه بینا ،نيمه شنوا و معلوالن جسمي
شایانذکر است:
حركتي) جزو سهميه منطقه سه محسوب ميشوند.
کلیه داوطلبان مشمول سهمیه ايثارگر  25درصد ظرفيت و ايثارگر  5درصد ظرفيت
و رزمنده ،فقط يکبار ميتوانند با استفاده از سهمیه موردنظر در رشتههاي تحصيلي
سهميه هاي ايثارگران ،رزمندگان و خانواده شهدا
دوره روزانه آزمون سراسري پذيرفته شوند (براي داوطلبان ايثارگر از  76به بعد و
الف -ايثارگران
گزینش داوطلبان ایثارگر بر اساس ماده « 90قانون برنامه پنجساله ششم توسعه رزمنده از  68به بعد) و اعم از اينکه از رشته قبولي انصراف داده و يا در رشته قبولي
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ( »)1396-1400مصوب ثبتنام کرده يا نکرده باشند ،حق استفاده مجدد از سهميه مذکور را در آزمون
مورخ  1395/12/14مجلس شوراي اسالمي ،ماده « 70قانون جامع خدماترسانی به سراسري نخواهند داشت.
ايثارگران» و اصالحيه بعدي آن در ماده « 47قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم همچنين اين دسته از داوطلبان ،در صورت پذيرفته شدن در دوره هايي بهغیراز دوره
بخشي از مقررات مالي دولت ( »)2مصوب مورخ  93/12/4مجلس شوراي اسالمي روزانه (نوبت دوم(شبانه) ،پيام نور ،غيرانتفاعي ،نیمهحضوری ،مجازي و  )...در صورت
انصراف از رشته قبولي ميتوانند مجددا ً فقط یکبار ديگر در آزمون سراسري از
صورت ميگيرد.
سهميه استفاده نمايند.
شرايط استفاده مجدد از سهميه ايثارگران براي رشتههاي تحصيلي دانشگاه آزاد
بر اساس قوانين فوق:
 -1بیستوپنج درصد ( )%25ظرفيت هر کدرشتهمحل به «همسر و فرزندانشهدا» ،اسالمي ،همانند ضوابط مربوط به دورههاي غيرروزانه در آزمون سراسري ميباشد.
ن آنان» و «جانبازان  %25و باالتر و همسر و فرزندان سهميههاي ايثارگران ،خانواده شهدا و رزمندگان در صورت تائيد ارگان مربوطه ،براي
«آزادگان و همسر و فرزندا 
داوطلب اعمالميشود.
آنان» اختصاص دارد( .سهميه ايثارگران با  25درصد ظرفيت)
 -2پنج درصد ( )%5ظرفيت هر کدرشتهمحل نيز به «جانبازان زير  %25و همسر گزينش آزاد :در كليه كدرشتهمحلها ،بدون توجه به سهميه و گزينش بومي ،تمامي
و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه انتخابكنندگان هر كدرشتهمحل ،صرفاً بر اساس نمره و ظرفيت آن کدرشتهمحل
در جبهه (ستاد كل نيروهاي مسلح ،داوطلبان بسيجي و جهاد سازندگي)» اختصاص گزينش ميشوند و نمره آخرين نفر پذیرفتهشده هر کدرشتهمحل به اين شيوه ،نمره
گزينش آزاد ناميده ميشود.
دارد( .سهميه ايثارگران با  5درصد ظرفيت)
يادآوري  :1طبق تبصره بند الف ماده  90قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،درصورتیکه سهميه  25ساير سهمیهها و تسهيالت
درصدي ايثارگران توسط داوطلبان مشمول سهميه فوق ،تكميل نشود ،خالیمانده سهمیههای دیگری که در آزمون سراسری وجود دارد به شرح زیر است:
آن ابتدا به مشمولين سهميه  5درصدي ايثارگران كه شرايط و حدنصاب الزم را
داشته باشند ،تخصیصیافته و اگر بازهم اين ظرفيت خالي ماند ،باقيمانده آن به ساير  -1سهميه مناطق محروم
 )1-1بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه كميته مطالعه و برنامهريزي آزمون سراسري
داوطلبان بهصورت آزاد اختصاص مييابد.
يادآوري  :2ظرفيت خالیمانده  %5سهميه ايثارگران ،به ساير داوطلبان بهصورت مورخ  ،1372/1/21حدود  40درصد ظرفيت هر يك از کدرشتههای ناحيه اي،
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قطبي و كشوري دوره روزانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی واقع در  9استان
محروم شامل استانهای ايالم ،بوشهر ،چهارمحال و بختياري ،سيستان و بلوچستان،
كردستان ،كرمانشاه ،كهكيلويه و بويراحمد ،لرستان و هرمزگان به داوطلبان بومي
همان استان اختصاص دارد و پذيرش در مابقي ظرفيت ( 60درصد) پس از كسر
سهميه  25درصد و  5درصد ايثارگران ،بر اساس نوع گزينش بومي هر رشتهمحل
صورت ميپذيرد .اين سهميه شامل رشته هاي بند  3-1و ك ً
ال هر رشته اي كه بعدها
در بند مذكور قرار گيرد ،نمي شود.
 )2-1بر اساس مصوبه جلسه سي و سوم شوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ
 1366/3/14و بهمنظور تأمین نيروي متخصص استان هاي ايالم ،بوشهر ،چهارمحال
و بختياري ،سيستان و بلوچستان ،كردستان ،كرمانشاه ،كهكيلويه و بويراحمد،
لرستان و هرمزگان در رشته هاي موردنیاز برحسب نظر استانداریهای اين استانها
و به تعداد  500نفر به نسبت شانس قبولي هر يك از استانها در دانشگاهها تقسيم
مي شوند كه اين كدرشتهمحلها در دفترچه راهنماي شماره  ،2درجشده است.
بديهي است پذیرش در این رشتهها بهصورت آزاد و از بین داوطلبان بومی هر یک از
استانهای مذکور انجاممیشود.
تبصره :تغيير رشته پذيرفتهشدگان اين طرح ممنوع مي باشد و انتقال محل تحصيل
منوط به موافقت استانداريها و در محدوده دانشگاههاي واقع در قطب دانشگاهي
مي باشد.
 )1-3طبق قانون اصالح بند ( )3مادهواحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش
دانشجو در دوره هاي تحصیالتتکمیلی و تخصصي مصوب مورخ  1392/7/10مجلس
محترم شوراي اسالمي 30 ،درصد ظرفيت رشته هاي مقاطع دكتري عمومي شامل
پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي از طريق جذب دانشجوي بومي با اولويت مناطق
محروم و متناسب با نياز استانها پذيرش مي شود كه شرايط ويژه پذيرش آنها در
دفترچه راهنما و در انتهاي اين گزارش درجشده است .ضمناً با توجه به اجراي قانون
مذكور ،در اين رشتهها بند  1-1اعمال نخواهد شد .تعهدات اينگونه پذيرفتهشدگان
در ادامه همين مطلب در بند  3قسمت تعهدات پذيرفتهشدگان سهميههاي مختلف،
درجشده است.
الزم به ذكر است ،سهميههاي بومي متناسب با وضعيت نقاط محروم هر استان براي
داوطلبان بومي متقاضي خدمت در مناطق محروم در دانشگاههاي علوم پزشكي
ایجادشده است .اكثر ظرفيتهاي پیشبینیشده به شيوه «بومي استاني» بوده كه
دانشگاه محل قبولي داوطلب ،مطابق نقاط محروم مندرج در جداول مربوط ،از
پذیرفتهشدگان تعهد محضري اخذ مينمايد.
توجه :بر اساس مصوبات دوازدهمين و نوزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش
دانشجو مورخ  97/4/17و  1398/5/5پذیرش در اين رشتهمحلها بهصورت زير است:
* در رشتهمحلهایی كه «مخصوص داوطلبان بومي استان خاصي» است ،تمامي
داوطلباني كه استان بومي آنها مطابق با استان رشته باشد ،اجازه انتخاب آن
کدرشتهمحل را دارند.
* در رشتهمحلهایی كه «مخصوص داوطلبان بومي شهر (يا بخش) خاصي» است،
تمامي داوطلباني كه حداقل  2شهر (يا بخش) از  4شهر (يا بخش) «محل اخذ
مدرك تحصيلي سال آخر»« ،محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر»« ،محل
اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر» و «محل تولد» با شهر (يا بخش) رشته
تعیینشده ،تطابق داشته باشد ،اجازه انتخاب آن کدرشتهمحل را دارند .بديهي است
ساير داوطلبان مجاز به انتخاب اين کدرشتهمحلها نيستند.
* در رشتهمحلهایی كه «مخصوص داوطلبان استان سيستان و بلوچستان با اولويت
پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاههاي علوم پزشكي زابل ،زاهدان
يا دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر» هستند ،همه داوطلبان بومي استان سيستان و
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بلوچستان مجاز به انتخاب اين كدرشتهمحلها ميباشند اما اولويت پذيرش با داوطلباني
است كه حداقل  2شهر (يا بخش) از  4شهر (يا بخش) «محل اخذ مدرك تحصيلي
سال آخر»« ،محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر»« ،محل اخذ مدرك تحصيلي
دو سال ماقبل آخر» و «محل تولد» با شهر (يا بخش) منطقه رشته تحت پوشش
تعیینشده ،تطابق داشته باشد و درصورتیکه ظرفيت خالي بماند ،از داوطلبان بومي
استان سيستان و بلوچستان كه كدرشتهمحلهاي فوق را انتخاب كردهاند ،نيز پذيرش
انجام ميشود .حدنصاب اين رشتهها ،همان حدنصاب رشتهاصلي در دوره روزانه آن
دانشگاه ميباشد .اين حدنصاب براي داوطلب آزاد  80درصد گزينش آزاد و براي داوطلب
رزمنده و ايثارگر مطابق قوانين رزمندگان و ايثارگران است.
* شایانذکر است از تمامي پذیرفتهشدگان اين کدرشتهمحلها تعهد الزم براي
خدمت در شهر يا بخش محل خدمت مندرج در ستون «نام مناطق محروم محل
خدمت پس از فارغالتحصیلی» در جداول مربوطه مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب
رشته اخذ خواهد شد.
 - 2سهميه داوطلبان شهرستانهاي جنوب استان کرمان (جیرفت،
عنبرآباد ،کهنوج ،رودبار ،قلعه گنج و منوجان) و شهرستان بشاگرد در
استان هرمزگان
بر اساس مصوبه شصتمین جلسه کمیته مطالعه و برنامهریزی آزمون سراسری مورخ
 1388/2/3و ساير مصوبات ،داوطلبان بومي شهرستانهاي مذکور که حداقل  2شهر
از  4شهر «محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر»« ،محل اخذ مدرك تحصيلي سال
ماقبل آخر»« ،محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر» و «محل تولد» آنها
يكي از شهرهاي فوق باشند ،مي توانند كدرشته هاي اختصاصي اين شهرستانها را از
بخشهاي مربوط در دفترچه راهنمای انتخاب رشته ،انتخاب نمايند .بديهي است در
صورت پذيرفته شدن در اين كدرشته ها ،داوطلبان مي بايست گواهي مربوطه را در
زمان ثبت نام به مؤسسهای که در آن قبولشدهاند ،ارائه نمايند؛ در غير این صورت
قبولي آنها لغو مي شود .ضمناً پذیرفتهشدگان مشمول تسهیالت این طرح باید متعهد
شوند که به مدت دو برابر مدت تحصیل در مناطق محروم استان خود خدمت نمایند.
 - 3سهميه داوطلبان شهرستان ابوموسي
در راستاي اجراي مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي مبني بر اختصاص سهميه براي
داوطلبان شهرستان ابوموسي در آزمون سراسري ،پذيرش داوطلبان بومي ابوموسي
در دانشگاه هرمزگان ،همانند شرايط پذيرش رزمندگان است (سهميه  40درصدي
ظرفيت با اعمال  75درصد حدنصاب گزينش آزاد)
تبصره  -1سكونت مستمر داوطلب به مدت سه سال در شهرستان ابوموسي مالك
بومي بودن است.
تبصره  -2چنانچه داوطلبان واجد شرایط حدنصاب الزم را در رشته هاي دانشگاه
هرمزگان كسب ننمايند در دانشگاه پیامنور ابوموسي جايابي و معرفي مي شوند.
نکته :داوطلباني كه حائز شرايط استفاده از اين سهميه ميباشند ،بايد درخواست،
مدارك و تأییدیه فرمانداري مبني بر  3سال سكونت مستمر در شهرستان ابوموسي
را به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال نمايند.
 -4سهميه داوطلبان آزمون سراسري در مناطق درگیر بالیای طبیعی
بر اساس ماده  5آييننامه اجرايي مصوبه جلسه  817مورخ  1398/3/7شوراي عالي
انقالب فرهنگي در خصوص مادهواحده تكميل و تعميم شمول مادهواحده جلسه 739
مورخ  1392/8/28شورا مبني بر اختصاص سهميه به داوطلبان آزمون سراسري در
مناطق درگير بالياي طبيعي و مصوبه جلسه  19مورخ  1398/5/5و جلسه  23مورخ
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 1399/4/24شوراي سنجش و پذيرش دانشجو ،حداکثر  5درصد مجموع ظرفیت
دوره روزانه دانشگاههاي واقع در این استانها بهصورت مازاد بر ظرفیت در رشتههای
موردنیاز و پیشنهادی استانداریها پس از تائید شوراي سنجش و پذيرش دانشجو ،به
داوطلبانی که شهر یا بخش «محل اقامت» يا «محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر»
يا «محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر» و يا «محل اخذ مدرك تحصيلي دو
سال ماقبل آخر» دریکی از شهرها یا بخشهای درگیر بالیای طبیعی باشد ،اختصاص
داده میشود .این داوطلبان ميتوانند كدرشته هاي اختصاصي اين شهرستانها را از
بخشهاي مربوط در دفترچه راهنماي انتخاب رشته ،انتخاب نمايند.
* شهر و يا بخش محل اقامت در صورتي مالك عمل قرار ميگيرد كه داوطلب
مستق ً
ال يا به همراه خانواده در زمان وقوع بالياي طبيعي در آن شهرستان يا بخش
اقامت داشته و اين موضوع مورد تأييد فرمانداري ذیربط قرار گيرد.
* داوطلباني كه شرايط استفاده از اين آييننامه را دارند و در زمان وقوع بالياي
طبيعي ،آسيب جاني و مالي ديدهاند ،بايد قبل از انتخاب رشته گواهي مربوط را
از فرمانداري محل رخداد حادثه دريافت و در زمان انتخاب رشته ،گزينه مربوط به
استفاده از اين سهميه را انتخاب نمايند.
* داوطلباني كه با اين سهميه در دانشگاه پذيرفته ميشوند ،بايد در زمان قبولي
گواهي دريافتي فوق را به دانشگاه محل قبولي تحويل نمايند و اگر فاقد گواهي مورد
تائيد فرمانداري باشند ،قبولي آنها لغو ميشود و اجازه شركت در آزمون سال
بعد را نخواهند داشت.
* اين ظرفيت در دانشگاههاي واقع در مناطق آسیبدیده همان استان اختصاص
مييابد و در صورت نبود رشته در آن استان ،در دانشگاههاي واقع در استانهاي
همجوار اختصاص داده ميشود .اولويت با دانشگاههاي واقع در شهر منطقه آسیبدیده،
سپس دانشگاههاي واقع در استان مربوطه است.
* اين سهميه زماني اختصاص خواهد يافت كه بالياي طبيعي موجب خسارتهای
جاني و مالي شود بهطوریکه اين خسارتها عم ً
ال موجب وقفه و خلل در تحصيل
دانشآموزان شده باشد.
* پذیرش در این کدرشتهمحلها مستلزم کسب حدنصاب  80درصد گزینش آزاد و
در رشتههای پزشکی ،داروسازی و دندانپزشکی کسب حدنصاب  85درصد گزینش
آزاد خواهد بود.
* ميزان تعهد خدمت پذيرفته شدگان با استفاده از اين سهميه ،دو برابر مدت
تحصيل است كه در زمان ثبتنام 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 سهميه براي هر منطقه درگير بالياي طبيعي ،حداكثر  3سال ميباشد.
در سال اول وقوع بالياي طبيعي ،توسط سازمان سنجش آموزش كشور اقدام ميشود.
براي تخصيص سهميه در سال دوم و يا سال سوم از زمان شروع اختصاص سهميه
براي آن منطقه ،در صورت تصويب شوراي سنجش و پذيرش دانشجو ،اقدام خواهد
شد.
توجه :سهميه اختصاصي به داوطلبان مناطق درگیر بالیای طبیعی (زلزله یا سیل)
استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،خراسان شمالی ،خوزستان ،سمنان،
سیستان و بلوچستان ،کرمانشاه ،گلستان و لرستان كه طبق اعالم وزارت كشور جزو
بخشهاي آسيب ديده جاني و مالي ناشي از زلزله یا سيل ميباشند در دفترچه
راهنمای انتخاب رشته سال  1399هر یک از گروههای آزمایشی درج شده است.
داوطلبان این مناطق در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط مندرج در بند  ،4ميتوانند
كدرشتهمحلهاي مخصوص سهميه زلزله یا سيل استان خود را در قسمت مربوط از

دفترچه راهنماي انتخاب رشته ،انتخاب نمايند.
تعهدات پذیرفتهشدگان سهميه هاي مختلف
 -1پذيرفته شدگان داراي سهميه نهايي منطقه یک ،خانواده شهدا ،ايثارگران 25
درصد ،ايثارگران  5درصد و رزمنده ،يك برابر مدت تحصيل تعهد خدمت دارند.
 2ـ پذيرفتهشدگان داراي سهميه نهايي منطقه دو يا سه ،دو برابر مدت تحصيل تعهد
خدمت دارند.
تبصره  :1ميزان تعهد خدمت سهميه مناطق ،فقط براي پذيرفتهشدگان دوره روزانه
است و پذيرفتهشدگان ساير دورهها شامل تعهد خدمت نخواهند بود.
تبصره  :2پذیرفتهشدگان داراي سهميه نهايي منطقه دو يا سه ،درصورتیکه حداقل
نمره سهميه منطقه یک يا آزاد را در کدرشتهمحل قبولي كسب نمايند ،يك برابر
مدت تحصيل تعهد خدمت دارند.
تبصره  :3پذیرفتهشدگان کدرشتههای خاص (بهعنوان نمونه مخصوص داوطلبان
استان يا شهر خاص ،بورسيه ها يا مناطق محروم) بر اساس قراردادهاي منعقدشده
بين نهادهای مربوط صورت ميپذيرد و مشمول موارد فوق نیست.
 -3تعهد خدمت داوطلباني كه طبق قانون اصالح بند ( )3مادهواحده قانون برقراري
عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصیالتتکمیلی و تخصصي مصوب
مورخ  1392/7/10مجلس محترم شوراي اسالمي ،در كدرشته محل های محروم ويژه
داوطلبان بومي استانهای كشور در رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي و
ساير رشتههاي تحت پوشش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي (داراي تعهد
خدمت) پذيرفته ميشوند؛ داراي شرايط ذيل است:
الف) مدتزمان تعهد سه برابر مدت تحصيل در مناطق مورد تعهد است.
ب) تعهد خدمت غیرقابل خريد و جابجايي است.
ج) ارائه مدرك تحصيلي اين داوطلبان پس از اتمام تعهد موردنظر انجام ميپذيرد.
د) دانشآموختگان سهميه بومي در طول مدتزمان تعهد ،مجاز به فعاليت پزشكي
در ساير نقاط كشور نميباشند.
ه) ادامه تحصيل در مقاطع آموزشي باالتر پس از گذراندن نيمي از مدتزمان تعهد،
امكانپذير است.
و) كليه پذيرفتهشدگان استفادهکننده از اين سهميه ،مكلف ميباشند قبل از ثبتنام،
ضمن حضور در دفاتر اسناد رسمي در معيت نمايندگان دفتر حقوقي دانشگاه /
دانشكدهها نسبت به توديع سند تعهد محضری مطابق فرم تعهدي كه در زمان
ثبتنام در اختيار آنان قرار ميگيرد ،اقدام نمايند.
ز) مشموالن اين سهميه ،مجاز به نقلوانتقال و تغيير رشته قبولي نميباشند ،لذا الزم
است در انتخاب رشته دقت الزم را مبذول نمايند.
نكات مهمي كه بايد دقت نمود:
نكته  :1در رشته هاي با نوع گزينش بومي استاني ،ناحيه اي و قطبي ،سهميه هاي
منطقه يك ،منطقه دو ،منطقه سه و خانواده شهدا در کدرشتهمحلهایی كه داوطلب،
بومي آن كدرشته ها است اعمال مي شود .درواقع داوطلب داراي سهميه منطقه سه
اگر در كدرشته اي بومي محسوب نشود ،در قسمت آزاد ،گزينش خواهد شد و در
سهميه منطقه سه گزينش نميشود .براي روشنتر شدن مطلب ،به اين مثال توجه
نماييد:
فرض كنيد داوطلبي ،بومي استان يزد بوده و داراي سهميه منطقه  3در گروه علوم
رياضي و فني است .چنانچه اين داوطلب متقاضي دوره روزانه رشته مهندسي معماري
در دانشگاههای يزد،اصفهان و يا چهارمحال و بختياري باشد ،با توجه به اينكه نوع
گزينش بومي رشته مذكور ناحيه اي است ،بومي اين استانها محسوب مي شود و
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در بين داوطلبان هم سهميه خود يعني منطقه سه گزينش خواهد شد؛ اما اگر این
داوطلب ،متقاضي رشته مهندسي معماري دانشگاه تهران يا زنجان يا زاهدان باشد،
ازآنجاکه بومي (هم ناحيه اي) اين استانها نیست در سهميه آزاد به رقابت با ساير
داوطلبان خواهد پرداخت( .برای اطالعات بیشتر به گزارش بومیپذیری مراجعه شود)
نكته  :2در آزمون سراسري سال  ،1398عالوه بر سهميه  25درصد اختصاصي به
ن آنان»
داوطلبان ايثارگر شامل «همسر و فرزندانشهدا»« ،آزادگان و همسر و فرزندا 
و «جانبازان  %25و باالتر و همسر و فرزندان آنان» ،طبق ماده  90قانون «برنامه
پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوري اسالمي ايران (-1400
 »)1396مصوب  1395/12/14مجلس محترم شوراي اسالمي 5 ،درصد از ظرفيت
هر كدرشتهمحل به داوطلبان ايثارگر شامل «جانبازان زير  25درصد و همسران و
فرزندان آنان» و «همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه
در جبهه» اختصاص داده ميشود.
نكته  :3درصورتیکه سهميه  25درصدي ايثارگران توسط داوطلبان مشمول سهميه
فوق ،تكميل نشود ،خالیمانده آن ابتدا به مشمولين سهميه  5درصدي ايثارگران كه
شرايط و حدنصاب الزم را داشته باشند ،تخصیصیافته و اگر بازهم اين ظرفيت خالي
ماند ،باقيمانده آن به ساير داوطلبان بهصورت آزاد اختصاص مييابد.
نكته  :4ظرفيت خالیمانده  %5سهميه ايثارگران ،به ساير داوطلبان بهصورت آزاد
اختصاص مييابد.
نكته  :5داوطلبان سهميه ايثارگران ،عالوه بر سهميه ايثارگران همانند ساير داوطلبان
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در سهميه منطقه خود نيز گزينش ميشوند و سهميه مناطق آنها نيز در كارنامه
نتايج علمي درج ميشود.
نكته  :6طبق مصوبه نوزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ
 1398/5/5از سال تحصیلی  1398-99پذيرش زن و مرد در سه رشته دکتری
عمومی شامل پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی در دوره روزانه حداقل  30درصد از
هر جنس و در دورههاي پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد و دانشگاه آزاد اسالمي
(شهریه پرداز) بهصورت رقابتي انجام ميشود.
نکته  :7طبق ماده  5آييننامه اجرايي مصوبه جلسه  817مورخ  1398/3/7شوراي
عالي انقالب فرهنگي در خصوص مادهواحده تكميل و تعميم شمول مادهواحده جلسه
 739مورخ  1392/8/28شورا مبني بر اختصاص سهميه به داوطلبان آزمون سراسري
در مناطق درگير بالياي طبيعي و مصوبات شوراي سنجش و پذيرش دانشجو ،حداکثر
 5درصد مجموع ظرفیت دوره روزانه دانشگاههاي واقع در استانهاي درگير بالياي
طبيعي به صورت مازاد ظرفيت در رشتههای موردنیاز و پیشنهادی استانداریها پس
از تائید شوراي سنجش و پذيرش دانشجو ،به داوطلبانی که در سيل يا زلزله خسارت
جاني و مالي ديده و فرم تائيد فرمانداري را اخذ نموده و شهر یا بخش محل اقامت
و يا يكي از محلهای اخذ مدرک تحصيلي سه سال آخر آنها در یکی از شهرها
یا بخشهای درگیر زلزله يا سيل طبق اعالم وزارت كشور باشند ،اختصاص داده
میشود.
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بومیپذیری در آزمون سراسري سال 1399
گزينش دانشجويان متقاضي ورود به آموزش عالي در سراسر دنيا به شيوه هاي
مختلفي صورت مي گيرد كه با توجه به نظام آموزشي هر كشور متفاوت
است .در بسياري از كشورها كه بين عرضه و تقاضا هماهنگي وجود دارد ،افراد
مي  توانند به هر رشته و دانشگاهي كه حداقل الزامات آن را داشته باشند ،وارد
شوند و به تحصيل ادامه دهند .در بسياري موارد ،نظام هاي آموزشي براي حفظ
دانش آموختگان در همان شهر ،جلوگيري از مهاجرت هاي احتمالي و  ...امتيازاتي
براي ورود به دانشگاه در شهر محل تولد يا محل سكونت داوطلبان قائل مي شوند.
بحث بوميپذيري در نظام آموزش عالي كشورمان نيز باهدف ايجاد توازن بين عرضه
و تقاضا مطرح و اجرا شده است .در گزينش بومي برخي از رشتهها و دانشگاه ها،
امتيازات خاصي براي داوطلبان بومي آن رشته و دانشگاه در نظر گرفته مي شود.
سابقه گزينش بومي در نظام آموزش عالي كشور به سال  1365برمي گردد كه در
آن تمامي استانهای كشور (بهجز تهران) به  8ناحيه تقسيم شدند و كليه داوطلباني
كه محل اخذ مدرك دو سال آخر متوسطه آنان دریکی از اين ناحيه ها بود ،بومي آن
ناحيه محسوب مي شدند .اين شيوه بومیگزینی تا سال  1368ادامه يافت .كاردان
فني برق -الكترونيك در گروه آزمایشی علوم رياضي و فنی ،پرستاري و مامايي در
گروه آزمایشی علوم تجربي و کلیه رشته هاي دبيري در گروه آزمایشی علوم انساني
برخي از رشتههای بومي در آن زمان بودند.
پژوهش ها و بررسي هايي كه در سال هاي  1365تا  1369انجام گرفت و اطالعاتي
كه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي به وزارت فرهنگ و آموزش عالي وقت ارسال
كردند ،حاكي از اين امر بود كه مشكالت آموزشي دانشگاه ها از قبيل مشروطي،
اخراجي و افت تحصيلي دانشجويان ،در آن سال ها از یکسو و نداشتن يا نامناسب
بودن خوابگاه ها و عدم دسترسي به حداقل امكانات رفاهي الزم ،فشار رواني پذيرفته
شدن در مكاني دور از محل زندگي و خانواده و اثرات رواني و اجتماعي منفي ناشي از
آن از سوي ديگر ،با یکدیگر مربوط بوده و باعث افت تحصيلي دانشجويان شده است.
در سال  1369با توجه به گسترش رشتههاي تحصيلي و ماهيت هر رشته و توسعه
مراكز آموزش عالي در سطح كشور ،طرحي در شوراي عالي انقالب فرهنگي به
تصويب رسيد كه باعث تغييرات عمده در گزينش بومي شد .ازجمله تغييرات این بود
که رشته ها به چهار دسته رشته هاي استاني ،ناحيه اي ،قطبي و كشوري تقسيم
شدند و مالك تعيين بومي بودن ،محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره
متوسطه براي داوطلبان بود .هرچند طي سالهای بعد اين طرح تغييرات بسيار جزئي
داشت ولي اصل گزينش بومي كنوني را مي توان از نتایج مصوبه مذكور دانست.

 -2كاهش مهاجرتهای درون كشوري؛
 -3امكان قبولي بيشتر داوطلبان هر ناحيه با توجه به امتيازات در نظر گرفتهشده ،در
رشتههاي واقع در منطقه بومي؛
تعيين استان بومي
اولين مرحله در انجام گزينش بومي ،تعيين استان بومي هر داوطلب است .براي
تعيين استان بومي هر داوطلب ،درصورتیکه محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال
آخر دوره متوسطه (براي داوطلبان نظام جديد  3-3-6محل اخذ مدرك تحصيلي سه
سال آخر دوره دوم متوسطه و براي داوطلبان نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي،
محل اخذ مدرك پیشدانشگاهی و مدرك ديپلم و مدرك سال ماقبل ديپلم) در يك
استان باشد ،داوطلب بومي آن استان تلقي مي شود و درصورتیکه محل اخذ مدرك
تحصيلي سه سال آخر داوطلبي در يك استان نباشد ،استان محل تولد داوطلب
بهعنوان استان بومي وي در نظر گرفته ميشود .به مثال زير توجه نماييد:
مثال:

نکات:
 -1داوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل را در خارج از كشور گذرانیدهاند،
«استان محل تولد» ،استان بومي آنها تلقي خواهد شد.
 -2داوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل را خارج از كشور گذرانیدهاند و همچنين
استان محل تولد ايشان نيز خارج از كشور بوده است ،استان بومي آنها «تهران»
خواهد بود.
 -3استان بومي فارغالتحصیالن دورههای كارداني پيوسته آموزشكدههاي فني و
حرفهای بر اساس استان سه سال آخر تحصيل دوره آموزش متوسطه (سال اول ،دوم
و سوم دبيرستان و يا هنرستان) تعيين میشود.
 -4داوطلبان سهميه ايثارگران (اعم از سهمیه  25درصدی و سهمیه  5درصدی
ايثارگران) و رزمندگان براي پذيرش در تمام کدرشتهمحلهايي كه داراي شرايط
خاصي نميباشند (مانند محروم ،مخصوص ،دانشگاه فرهنگيان ويژه داوطلبان آزاد
و  )...در سهميه مربوطه ( 25درصد و  5درصد ایثارگران) بومي محسوب ميشوند.
 -5ناحيه بومي و قطب بومي هر داوطلب با توجه به استان بومي وي و بر اساس
اعم اهداف بومي گزيني
گزينش بومي اهداف زيادي داشته است كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره جداول نواحي بومي و قطبهای بومي جداول الف و ب كه در ادامه میآید ،تعيين
ميشود.
نمود:
-1كاهش مشكالت اقامتي و معيشتي دانشجويان و دانشگاهها (نظير مشكل كمبود  -6براي رشتهمحلهاي خاصي كه پذيرش آنها به صورت شهري انجام ميشود،
داوطلبي بومي شهر در نظر گرفته ميشود كه حداقل  2شهر از  4شهر «محل اخذ
خوابگاه ،افت تحصيلي ناشي از دوري خانواده و مشكالت اقتصادي)؛
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مدرك تحصيلي سال آخر تحصيلي»« ،محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر»،
«محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر»« ،محل تولد» با شهر رشته تعيين
شده تطابق داشته باشد.
 -7براي رشتهمحلهاي خاصي كه پذيرش آنها به صورت بخشي انجام ميشود،
داوطلبي بومي بخش در نظر گرفته ميشود كه حداقل  2بخش از  4بخش «محل
اخذ مدرك تحصيلي سال آخر تحصيلي»« ،محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل
آخر»« ،محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر»« ،محل تولد» با بخش
رشته تعيين شده تطابق داشته باشد.
دسته بندي رشته هاي تحصيلي برحسب گزينش بومي
الف) رشتههاي استاني :رشتههايي هستند كه در اكثر استانها گسترش داشته و
ازنظر كاربردي نيز فارغالتحصيالن آن رشتهها نياز استان را تأمین ميكنند.
ب) رشتههاي ناحيهاي :از مجموع چند استان مجاور يك ناحيه بومي تعيين
ميشود .رشتههايي ناحيهاي هستند كه در اكثر استانها وجود نداشته ولي در چند
استان مجاور كه بهعنوان يك ناحيه تلقي ميشوند وجود دارند .دستهبندی نواحي
بومي کشور بر اساس جدول زير است.

ب بومي ايجاد ميشود.
ج) رشتههاي قطبي :از مجموع چند ناحيه ،یکقط 
رشتههايي قطبي هستند كه در اكثر نواحي وجود نداشته ولي در چند ناحيه مجاور
كه بهعنوان یکقطب تلقي ميشود ،وجود دارند .جدول زير تقسیمبندی قطبهاي
كشور را نشان ميدهد:
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د) رشتههای كشوري :شامل رشته هايي است كه در اكثر قطبهای كشور وجود
ندارد و تنها در معدودي از دانشگاهها ارائه میشوند؛ بهعنوان نمونه ،گزينش بومي
براي تمامي رشته هاي گروه آزمایشی هنر در دوره روزانه با توجه به ظرفيت بسيار
كم آنها ،در مقايسه با ساير گروهها ،اعمال نمي شود و درنتیجه نوع گزينش آن
كشوري است.
توجه :تنوع گزينش بومي طبق دستهبندي فوق ،مخصوص دوره روزانه است.
گزينش بومي در دوره هاي مختلف
 )1دوره روزانه
در دوره روزانه با توجه به ماهيت رشته ها و درصد پوشش آنها در استانهای
مختلف گزينش بومي از نوع بومي استاني ،بومي ناحيه اي و بومي قطبي ارائه
مي شود .همچنين چنانچه رشته اي در تعداد معدودي از دانشگاهها ارائه شود يا
ظرفيت رشته متناسب با نسبت شركت كنندگان نباشد ،گزينش بومي بر آن اعمال
نمي شود و نوع گزينش آن كشوري است .نوع گزينش رشته ها در دوره روزانه
در دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري (دفترچه شماره  )2در ابتداي
كدرشته محلهاي مربوط به هر گروه آزمايشي ،ارائه مي شود .داوطلبان الزم است
در زمان انتخاب رشته به نوع گزينش رشته انتخابي توجه نمايند.
ل است يا خير بايستي
داوطلب براي آنكه بداند در دوره روزانه ،بومي يك كدرشتهمح 
به موارد زير دقت كند:
 ابتدا به نوع گزينش رشته توجه نمايد (نوع گزينش رشته ها در دفترچه راهنمايشماره  2آزمون سراسري ،تحت عنوان جدول رشته هاي تحصيلي ارائهشده است.
كدرشتهمحلهايي كه مخصوص شهر يا بخش مشخص ميباشند (در توضيحات
كدرشتهمحل مشخص شده است) شامل اين موضوع نميشوند).
 استان بومي خود را كه با توجه به مطالب ارائهشده تعيين و در كارنامه داوطلبدرجشده است در نظر بگيرد.
 اگر نوع گزينش بومي رشته ،استاني است ،داوطلب در اين رشته فقط در دانشگاههاو مؤسسات آموزش عالي واقع در استان بومي خود ،بومي خواهد بود.
 اگر نوع گزينش بومي رشته ،ناحيه اي است ،داوطلب در اين رشته در دانشگاههاو مؤسسات آموزش عالي واقع در استان بومي خود و استانهای همناحيه با استان
بومي خود ،بومي محسوب خواهد شد.
 اگر نوع گزينش بومي رشته ،قطبي است ،داوطلب در اين رشته در دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي واقع در استان بومي خود و استانهای همقطب با استان
بومي خود ،بومي محسوب خواهد شد.
 اگر نوع گزينش رشته كشوري است،گزينش بومي اعمال نخواهد شد( .البته بايدتوجه داشت كه تقسیمبندی ظرفيت بين سهميه ها (سهميهبندي) اعمال خواهد شد
يعني بعد از كسر  25درصد و  5درصد از ظرفیت برای ايثارگران،باقيمانده ظرفیت به
نسبت تعداد داوطلبان هر يك از مناطق سهگانه (منطقه يك ،منطقه دو ،منطقه سه
كل كشور) و خانواده شهدا به ترتيب به داوطلبان داراي سهميه منطقه يك ،منطقه
دو ،منطقه سه و خانواده شهدا اختصاص خواهد يافت)
توجه :اگر گزينش يك رشته محل ،بومي (استاني ،قطبي يا ناحيهاي) باشد این
نکته به اين مفهوم نیست كه فقط داوطلبان بومي اجازه انتخاب آنها را دارند؛ بلكه
شانس قبولي داوطلبان بومي در این رشتهمحل بيشتر از ساير داوطلبان غیربومی
است ،الزم به ذکر است محاسبه شانس قبولی متأثر از ظرفیت اختصاصیافته به هر
کدرشتهمحل است.
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براي روشن تر شدن موضوع ،مثالهایی از چگونگي تأثیر گزينش بومي

در افزايش یا کاهش شانس قبولي داوطلبان ارائه مي شود:

 )2دورههاي نوبت دوم (شبانه) و نیمهحضوری

نوع گزينش بومي تمامي رشته محلهاي دورههاي نوبتدوم (شبانه) و

مثال  :1فرض كنيد داوطلبي در گروه آزمایشی علوم رياضي و فنی ،بومي نيمهحضوري(در صورت وجود) از نوع بومي استاني است .بعد از کسر سهمیه
استان يزد و متقاضي پذيرش در رشته مهندسي معماري است .نوع گزينش  25درصد و  5درصد ایثارگران ،از باقيمانده ظرفيت حدود  80درصد ظرفيت
رشته مهندسي معماري ناحيه اي است .با توجه به اينكه استان بومي داوطلب ،رشتههاي نوبت دوم يا نيمهحضوري به داوطلبان بومي هر استان تعلق خواهد
يزد است و يزد طبق جدول دسته بندي نواحي كشور ،همناحیه با استانهای گرفت و حدود  20درصد به داوطلبان آزاد اختصاص مييابد.
اصفهان و چهارمحال و بختياري است؛ اين داوطلب در رشته مهندسي معماري،

بومي دانشگاههای استان بومي خود (يزد) و دانشگاههای استانهای اصفهان و  )3دورههای پیامنور و غیرانتفاعی
چهارمحال بختياري خواهد بود؛ ولي براي مهندسي معماري دانشگاه مازندران با تمامي رشتهمحلهاي دانشگاه پیامنور و مؤسسات غیرانتفاعی بهصورت
توجه به اينكه استان مازندران همناحیه با استان يزد نيست ،غیربومی محسوب بومي ناحيهاي گزينش ميشوند؛ بدين معنا كه بعد از کسر سهمیه  25درصد و
خواهد شد.

 5درصد ایثارگران ،از باقيمانده ظرفيت حدود  80درصد ظرفيت رشتهمحلهاي

مثال  :2فرض كنيد داوطلبي در گروه آزمایشی هنر ،بومي استان اصفهان اين دورهها به داوطلبان بومي نواحي مربوط و بقيه به داوطلبان آزاد اختصاص
است و متقاضي رشته صنایعدستی در دوره روزانه است .ازآنجاکه نوع گزينش دارد.

رشته مذكور كشوري است ،لذا گزينش بومي براي اين رشته اعمال نخواهد شد الزم به ذکر است ،نوع گزینش رشتههای دانشگاه پیامنور از آزمون سراسری
(البته سهميهبندي اعمال ميشود)؛ پس انتخاب رشته صنایعدستی دانشگاه سال  ،1396به بومی ناحیهای تغییر یافته است و دیگر نیازی به بررسی جدول

هنر اصفهان نسبت به دانشگاه مازندران موجب افزايش شانس قبولي داوطلب مراکز پذیرنده تحت پوشش هر واحد دانشگاه پیامنور نیست.
نخواهد بود و در اين قبيل رشتهها وضعيت علمي هر یک از داوطلبان و نسبت

شركتكنندگان هر يك از سهميههاي مناطق يك ،دو و سه تعيين كننده  )4دوره مجازي ،پردیس خودگردان  ،دوره شهریه پرداز و دانشگاه
خواهد بود.
آزاد اسالمی
تمامي رشتهمحلهاي مجازي ،پرديس خودگردان ،شهریه پرداز (رشتههای

ميزان پذيرش بومي رشتهها در دوره روزانه

تحت پوشش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) و چهار رشته پزشکی،

ذيل به ساير داوطلبان اختصاص مييابد:

گزينش ميشوند و گزينش بومي در آنها اعمال نميشود (سهمیهبندی اعمال

رشته ها در دوره روزانه به دودسته پُرمتقاضی و كممتقاضي تقسيم مي شوند .دندانپزشکی ،داروسازی ،دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی که پذیرش آنها
پس از كسر 25درصد و  5درصد سهمیه ایثارگران ،باقيمانده ظرفيت بهصورت توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود ،به صورت كشوري
 -1ميزان پذيرش بومي در رشته هاي پُرمتقاضي دوره روزانه ،با توجه به اينكه

میشود)؛ لذا پس از كسر 25درصد و  5درصد سهميه ايثارگران ،باقیمانده

نگاه بومي در آنها كمتر است ،تعدیلشده است .در اين قبيل رشته ها ،بعد از ظرفیت به نسبت تعداد داوطلبان هر يك از مناطق سهگانه (منطقه يك ،دو و
کسر سهمیه  25درصد و  5درصد ایثارگران ،حدود  60درصد ظرفيت باقیمانده سه) كل كشور و خانواده شهدا در هر رشتهمحل اختصاص مييابد.
هر رشته محل بهصورت گزينش بومي و حدود  40درصد آن بهصورت گزینش
آزاد انجام میشود .این رشتهها در جدول زیر مشخصشدهاند:

 )5دانشگاه فرهنگيان (ويژه داوطلبان آزاد)

بر اساس مصوبات دوازدهمين و نوزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش

دانشجو مورخ  1397/4/17و  ، 1398/5/5تمامي داوطلبان بومي هر استان
مجاز به انتخاب كدرشته محلهاي مربوط به استان خود ميباشند اما در
كدرشته محلهايي 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 شهرها يا بخشهايي كه داراي اولويت هستند (حداقل  2شهر (يا

بخش) از  4شهر (يا بخش) «محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر»« ،محل اخذ
مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر»« ،محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل

 -2در ساير رشتههاي دوره روزانه آزمون سراسري ،بعد از کسر سهمیه 25

آخر» و «محل تولد» با شهر (يا بخش) رشته تعيين شده ،تطابق داشته باشد)

درصد است و گزينش حدود  20درصد دیگر ظرفيت ،بهصورت آزاد انجام

بومي شهر يا بخش براساس دامنه پذيرش وجود نداشته باشد) ،از داوطلبان

درصد و  5درصد ایثارگران ،از مابقي ظرفيت میزان پذيرش بومي حدود 80

پذيرش ميشوند و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند (داوطلب واجد شرايط

ميشود.

بومي همان استان كه كدرشته محل مزبور را انتخاب نمودهاند ،پذيرش انجام

ميشود .شايان ذكر است از پذيرفته شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر يا
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بخش مندرج در محل خدمت ستون«محل تحصيل /مخصوص داوطلبان بومي
 /محل خدمت» اخذ خواهد شد.
نکات مهم

21

تولد» با شهر (يا بخش) منطقه رشته تحت پوشش تعيين شده تطابق داشته

باشد و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند ،از داوطلبان بومي استان سيستان

و بلوچستان كه كدرشتهمحلهاي فوق را انتخاب كردهاند ،نيز پذيرش انجام
ميشود .حدنصاب اين رشتهها ،همان حدنصاب رشتهاصلي در دوره روزانه آن

 -1طبق قانون اصالح بند ( )3مادهواحده قانون برقراري عدالت آموزشي در دانشگاه ميباشد .اين حدنصاب براي داوطلب آزاد  80درصد گزينش آزاد و براي
پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت تكميلي و تخصصي مصوب مورخ داوطلب رزمنده و ايثارگر مطابق قوانين رزمندگان و ايثارگران است.

 1392/7/10مجلس محترم شوراي اسالمي ،در رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي

•

سه برابر طول تحصيل) اختصاص دادهشده است كه پذيرش اين رشتهها و

محل خدمت پس از فارغ التحصيلي» در جداول مربوطه (مندرج در دفترچه

و داروسازي 30 ،درصد ظرفيت به داوطلبان مناطق محروم (داراي تعهد خدمت

همچنين ساير رشتههاي وزارت بهداشت داراي تعهد خدمت تابع شرايط ذيل
است:

•

شايان ذكر است از تمامي پذيرفته شدگان اين كدرشتهمحلها تعهد الزم

براي خدمت در شهر يا بخش محل خدمت مندرج در ستون «نام مناطق محروم
راهنماي انتخاب رشته) اخذ خواهد شد.

 -2داوطلبان بايد به وضعيت علمي خود نيز توجه داشته باشند؛ به اين معنا

تمامي داوطلباني كه استان بومي آنها مطابق با استان رشته باشد ،اجازه

كه اگر براي كدرشته اي بومي محسوب شوند ،به معناي قبولي قطعي آنان
نخواهد بود؛ مث ً
ال اگر داوطلبي بومي استان تهران يا يكي از استانهای واقع در

در رشتهمحلهايي كه «مخصوص داوطلبان بومي شهر (يا بخش) خاصي»

علوم رياضي و فنی كسب نموده باشد ،بومي رشته مهندسي عمران در دوره

در رشتهمحلهايي كه «مخصوص داوطلبان بومي استان خاصي» است،

انتخاب آن كدرشته محل را دارند.

•

ناحيه يك باشد و رتبه كشوري باالي  20000در زيرگروه يك گروه آزمایشی

است ،تمامي داوطلباني كه حداقل  2شهر (يا بخش) از  4شهر (يا بخش)

روزانه دانشگاههای شهر تهران خواهد بود؛ ولي ازآنجاکه رقابت در رشته مذكور

آخر»« ،محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر» و «محل تولد» با شهر

خواهد بود.

محل را دارند .بديهي است ساير داوطلبان مجاز به انتخاب اين كدرشتهمحلها

نيست؛ بلكه به اين معنا است كه با داوطلبان غيربومي و در ظرفيت مربوط به

«محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر»« ،محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل
(يا بخش) رشته تعيين شده ،تطابق داشته باشد ،اجازه انتخاب آن كدرشته

نيستند .بايد توجه داشت كه ممكن است تعدادي از داوطلبان ،بومي بيش از
يك شهر (يا بخش)باشند.

•

در رشتهمحلهايي كه «مخصوص داوطلبان استان سيستان و بلوچستان با

زياد است ،شانس قبولي داوطلب در رشته مذكور در سطح تهران بسيار پايين

 -3اگر داوطلبي بومي كدرشته اي نباشد به معناي عدم امكان قبولي براي وی
آنها به رقابت مي پردازد.

 -4تقدم در انتخاب رشته داوطلبان موجب افزايش شانس قبولي آنان

نمي شود؛ بهعبارتدیگر اگر داوطلبي با وضعيت علمي پايين تر ،كدرشته اي را

اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاههاي علوم پزشكي در انتخابهای اوليه ،درج نمايد و داوطلبي ديگر با وضعيت علمي باالتر همان
زابل ،زاهدان يا دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر» هستند ،همه داوطلبان بومي كدرشته را در انتخابهای آخر درج نمايد ،شانس قبولي داوطلب اول افزايش

استان سيستان و بلوچستان مجاز به انتخاب اين رشتهمحلها ميباشند اما نخواهد يافت؛ بلكه كليه داوطلبان ،چه در انتخاب اول و چه در انتخاب آخر،

اولويت پذيرش با داوطلباني است كه حداقل  2شهر (يا بخش) از  4شهر (يا بر اساس وضعيت علمي ،سهميه ،استان بومي و موارد ديگر كه در دفترچه

بخش) «محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر»« ،محل اخذ مدرك تحصيلي
سال ماقبل آخر»« ،محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر» و «محل

راهنماي شماره  2آزمون سراسري درج شده است ،گزينش خواهند شد.
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مهمترین ضوابط و نکات مورد توجه

در انتخاب رشته آزمون سراسری 1399
كليات
گزينش داوطلبان براي ورود به دانشگاه ،به دو روش با آزمون و بدون آزمون (پذيرش بر اساس سوابق
تحصيلي) انجام ميشود .توضيحات كامل اين دو روش گزينش در دفترچههاي راهنماي ثبتنام و انتخاب
رشته به تفكيك ارائه شده است؛ با اين حال براي اطالع داوطلبان عزيز ،در اينجا خالصهاي از دو روش
گزينش با آزمون و بدون آزمون ،و نكتههاي مهم دربارة انتخاب رشته ارائه ميشود.

 -1روش گزينش با آزمون

روش گزينش با آزمون به چند صورت انجام مي شود:

 -1-1روش متمركز :در اين روش نمره هاي آزمون سراسري به عالوة نمره هاي

انجام ميشود .داوطلبان متقاضي ميتوانند با مراجعه به سامانه پذيرش دانشجو صرفاً
براساس سوابق تحصيلي مندرج در سايت اين سازمان  -كه از تاريخ 1399/5/5
فعال گرديده و تا تاريخ  99/7/7مهلت ثبت نام وجود خواهد داشت -با مطالعه

سوابق تحصيلي براي داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلي با تاثیر مثبت ،مالك

دقيق دفترچه راهنماي مربوط نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته اقدام نمايند .الزم به
توضيح است دفترچه راهنماي ثبتنام و انتخاب رشته در رشتههاي پذيرش صرفاً بر

 -2-1روش متمركز در دانشگاهها و مؤسسه های داراي شرايط خاص :در اين

اطالعيههاي اصالحي آن قرار گرفته است .لذا كدرشته محلهاي مربوط به پذيرش بر

گزينش داوطلبان است .آن دسته از داوطلباني كه مشمول اعمال سوابق تحصيلي
نيستند منحصرا ً با نمره آزمون گزينش خواهند شد.
روش عالوه بر امتياز به دست آمده در آزمون سراسري ،نتايج شركت در مصاحبه،
معاينه و بررسي صالحيت عمومي نيز در گزينش نهايي اعمال ميگردد؛ مانند

رشتههاي مربوط به پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان ،دانشگاه شاهد ،غيرانتفاعي رفاه،
دانشگاه علوم قضايي ،دانشگاه صدا و سیما ،دانشگاه شهید مطهری و دانشگاه علوم

پزشکی بقیه ا( ...عج ا )...كه پس از انتخاب رشته اصلي داوطلبان ،اسامي معرفيشدگان
چندبرابر ظرفيت استخراج و نتايج شركت در مصاحبه ،معاينه و بررسي صالحيت

عمومي آنان در گزينش نهايي اعمال ميگردد.

اساس سوابق تحصيلي از تاريخ  1399/5/5در پايگاه اطالع رساني اين سازمان بهمراه

اساس سوابق تحصيلي در دفترچه راهنماي شماره  2آزمون سراسری كه در 99/6/31

منتشر ميشود ،درج نخواهد شد.

نكته هاي مهم براي انتخاب رشته

 -1دفترچة راهنماي انتخاب رشته را به طور كامل مطالعه كنيد .آگاهي از قوانين و
مقررات دفترچه ضروري است.

 -1-1براساس بیست و دومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ

 1398/09/30پذیرش در  4رشته پرمتقاضی پزشکی ،داروسازی ،دندانپزشکی و

یادآوری :رشته تربيت بدني و علوم ورزشي در گروههاي آزمايشي رياضي ،تجربي دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی به صورت متمرکز و همزمان با پذیرش دوره های
و انساني و رشتههاي تحصيلي گروه آزمايشی هنر شامل (نقاشي ،ارتباط تصويري ،روزانه ،پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه های دولتی با انتخاب رشته متمرکز

كارداني هنرهاي تجسمي ،طراحي پارچه و طراحي لباس ،طراحي صنعتي ،ادبيات

در دفترچه انتخاب رشته (شماره  )2انجام می شود.

سال  1399بصورت متمركز و با شرايط خاص صورت مي پذيرد.

يك از زيرگروهها )2 ،سوابق تحصيلي (معدل کتبی دیپلم رشته های پذیرش با سوابق

نمايشي ،مجسمهسازي ،موسيقي ايراني و جهاني ،كتابت و نگارگري ،آهنگسازي -2 ،رشتههاي دانشگاهي را بر اساس عالقه و توانمندي خود انتخاب كنيد.
بازيگري  -كارگرداني ،طراحي صحنه ،نمايش عروسكي و عكاسي) در آزمون سراسري  -3چهار عامل تعيين كننده در پذيرش داوطلبان شامل )1 :نمره كل اكتسابي در هر
 -2روش گزينش بدون آزمون (پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي)

تحصیلی)  )3استان بومي و  )4سهميه داوطلب ،اثر تعيين كنندهاي دارند ،که باید

آنها توسط آموزش و پرورش به صورت كتبي و نهايي كشوري برگزار شده است.

گروه آزمايشي و سهمية (مربوط به شما را) نشان مي دهد .از اطالعات آن و موارد

در اين روش ،گزينش فقط بر اساس سوابق تحصيلي( معدل کتبی دیپلم) انجام مورد توجه قرار گیرند.
مي شود .سوابق تحصيلي (معدل کتبی دیپلم) شامل نمرات دروسي است كه امتحانات  -4كارنامه نتايج اولية آزمون ،وضعيت علمي و رتبة شما را در بين شركتكنندگان

طبق مصوبات بیست و دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  30مهمي مانند (رتبه كشوري -رتبه در سهميه -رتبه در زيرگروه ها) شناخت كاملي به
آذرماه  ،1398پذیرش در رشتهمحلهاي صرفاً براساس سوابق تحصيلي توسط دست آوريد.

دانشگاه ها و مؤسسات پذيرنده در سال  1399ب ه صورت جدا از رشتهمحلهاي با  -5سهمية مربوط به خود را ،كه در كارنامه درج شده است ،شناسايي كنيد.
آزمون و مستقل از آزمون سراسری (كنكور) با رعايت قوانين و مقررات مربوطه  -6نوع گزينش رشتههاي دوره روزانه با توجه به ماهيت رشته و دانشگاههاي پذيرنده
و با مالك معدل كتبي ديپلم با توجه به نوع ديپلم داوطلب و رشته انتخابي وي از نوع بومي (استاني -ناحيهاي -قطبي -كشوري) است  .بنابراين با توجه به نوع
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گزينش رشته و استان بومي ،شانس قبولي بيشتر ميشود.

 -1نوع گزينش رشتههاي دوره شبانه از نوع بومي استاني است .بنابراين در انتخاب
رشتههاي شبانه شانس قبولي در استان بومي بيشتر است.

 -2نوع گزينش رشتههاي مؤسسه هاي غيرانتفاعي از نوع بومي ناحيهاي است.
بنابراين در انتخاب اين نوع رشتهها ،شانس قبولي در استان هاي واقع در ناحيه مربوط

بيشتر است.

 -3نوع گزينش در رشتههاي دورههاي نيمه حضوري از نوع بومي استاني است.

 -4نوع گزينش در رشتههاي دورههاي مجازي و پرديس هاي خودگردان از نوع
گزينش كشوري است .بنابراين گزينش بومي در اينگونه رشتهها صورت نميگيرد.

 -1نوع گزينش رشتههاي مربوط به دانشگاه پيامنور از نوع بومي ناحیه ای است.

 -1-11نوع گزینش رشته های مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی (پزشکی ،داروسازی،

دندانپزشکی و دامپزشکی) از نوع گزینش کشوری است.

 -1توجه داشته باشيد كه براي انتخاب هر مجموعه از رشته ها ،بايد مجاز به انتخاب
آن رشته ها باشيد .در كارنامه به شما اطالع داده مي شود كه در انتخاب چه مجموعه

رشته هايي مجاز هستيد.

 -2در صورت عالقه به انتخاب رشتههاي خاص يا بورسيه ،حتماً شرايط و ضوابط اين

رشته ها را (در انتهاي دفترچه شماره  )2مطالعه كنيد و در صورت داشتن شرايط
الزم ،اين رشته ها را انتخاب نمائيد.

 -3اگر در بيشتر از يك گروه آزمايشي شركت كردهايد و در همة آنها نيز مجاز به

انتخاب رشت ه شدهايد ،فقط يك فرم انتخاب رشته (اينترنتي) با  150انتخاب در
اختيار شما قرار ميگيرد .بنابراین در اولویت بندی کدهای انتخابی دقت کنید.

 -4در انتخاب رشته به جز اطالعات دفترچه راهنماي انتخاب رشته (دفترچه شماره
 )2حتماً اطالعيههاي تكميلي را كه در سايت سازمان سنجش و هفته نامة پيك

سنجش اعالم مي شود ،پيگيري و مطالعه كنيد .در بعضي از اين اطالعيه ها فرصت هاي
تازه اي براي شما پيش مي آيد.

 -5در وارد كردن كد رشته محل هاي خود در فرم انتخاب رشته دقت كافي نماييد.
عالوه بر كد عددي ،حتماً عنوان رشته و دانشگاه مربوط به كد انتخابي را هم كنترل
نماييد.

 -6اگر در كافي نت انتخاب رشته ميكنيد ،حتماً با گرفتن پرينت ،كد و عنوان
رشته هاي انتخابي و ديگر اطالعات فرم انتخاب رشتة خود را كنترل نمائيد .آمار
سازمان سنجش نشان مي دهد ،بيشترين اشتباهات انتخاب رشته ،كه معموالً بعد از
اعالم نتايج نهايي و قبولي افراد مشخص ميگردد ،مربوط به داوطلباني بوده است كه
انتخاب رشتة خود را به كافينتها يا به آشنايان خود واگذار نمودهاند و خودشان در

ثبت يا كنترل نهايي دخالتي نداشته اند (اين مسئله مشكالت زيادي را براي داوطلبان
و خانوادههاي آنها به همراه خواهد داشت).

 -7در اولويتبندي رشتهها ،به مقطع رشته هاي انتخابي خود (دكتري ،كارشناسي
ارشد ،كارشناسي و كارداني) توجه كنيد.

 -8در انتخاب رشته ها ،به دانشگاه و شهر محل تحصيل هر رشته توجه كنيد .بايد
بدانيد بعد از اعالم نتايج نهايي ،تغيير رشته ،دانشگاه و يا شهر محل تحصيل داراي
فرآيند بسيار سخت و طوالني بوده و يا بعضاً امكانپذير نيست.

 -9در انتخاب شهر محل تحصيل و دانشگاه مورد نظر ،به امكانات خوابگاهي ،فاصله
از شهر محل سكونت ،موقعيت جغرافيايي و شرايط آب و هوايي محل تحصيل توجه
كنيد (داوطلبان خانم به اين موضوع بيشتر توجه نمايند).

 -1در انتخاب رشتههاي تحصيلي دانشگاههايي كه در شهرستان يا استان محل
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اقامت شما نيست ،حتماً از پيش ،شرايط خانوادگي ،هزينههاي تحصيل و اقامتي،

محدوديتهاي شخصي و خانوادگي را مدنظر قرار دهيد.

 -1در اولويت بندي رشته هاي انتخابي خود ،توجه نماييد كه هزينه تحصيلي تنها
در رشتههاي دوره هاي روزانة دانشگاههاي دولتي رايگان ميباشد و براي تحصيل در

دوره هاي ديگر تحصيلي بايد هزينه بپردازيد.
 -2معموالً رشته هاي روزانه (به دليل رايگان بودن) به رشته هاي غير روزانه ترجيح

داده مي شوند .در صورتي كه آگاهانه ترتيب ديگري را در نظر داريد ،در اولويتبندي
رشتههاي غير روزانه (شبانه  -پيامنور -دانشگاه آزاد-غيرانتفاعي -مجازي -پرديس

خودگردان) در بين رشتههاي روزانه دقت كافي نماييد.
 -3معموالً رشته هاي مقاطع باالتر ،به رشته هاي مقاطع پايين تر ترجيح داده مي شوند.

در صورتي كه آگاهانه ترتيب ديگري را در نظر داريد ،در اولويتبندي رشتههاي مقطع

كارداني در بين رشتههاي مهندسي و كارشناسي دقت كافي نماييد.

 -4براساس ضوابط دانشگاه پيام نور ،تغيير رشته و انتقال پذيرفتهشدگان دانشگاه

پيام نور به ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ممنوع است.

 -1- 25براساس ضوابط تغییر رشته و انتقال پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد به سایر

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ممنوع است.

 -5براساس مقررات آموزش عالي ،تغيير رشته يا انتقال از دورههاي نوبت دوم
(شبانه) ،پيام نور ،مجازي ،نيمهحضوري و مؤسسات غيرانتفاعي به دورههاي روزانه
ممنوع است.

 -6تغيير رشته و انتقال از رشتههاي تحصيلي داراي شرايط خاص (بورسيهها،
رشتههاي تحصيلي مناطق محروم ،رشته های تحصیلی پردیسهای دانشگاه فرهنگیان
و رشته هاي مشابه) كه پذيرفتهشدگان آنها تعهدات خاصي دارند ،به رشتهها يا
مؤسسات ديگر امكانپذير نيست.

 -7در صورت قبولي در رشتههاي دوره روزانه ،چنانچه نتوانيد و يا نخواهيد در آن
رشته ثبتنام يا تحصيل نمائيد ،به مدت يك سال از انتخاب مجدد رشته های دوره
روزانه سال بعد در آزمون سراسري محروم ميشويد .بنابراين در انتخاب رشتهها دقت

نمائيد.

 -8انتخاب يك رشته در اولويت اول يا آخرين اولويت ،هيچ تأثيري در شانس قبولي
شما در آن رشته ندارد .ترتيب رشته ها تنها نشان دهندة ميزان عالقه مندي شما به

آن رشته هاست .حتي اگر در ده ها رشته امتياز قبولي داشته باشيد ،تنها در اولين

رشته اي كه نمره پذيرش داشته باشيد ،معرفي ميشويد.

 -9تكرار نمودن يك رشته تحصيلي در بين رشته هاي انتخابي ،نه تنها شانس قبولي

شما را در آن رشته افزايش نمي دهد ،بلكه فرصت انتخاب رشته هاي ديگري را از
شما مي گيرد.

 -10بعد از پايان فرصت انتخاب رشته و مهلت تعيين شده براي ويرايش ،امكان

هيچگونه تغيير يا افزايشي در رشته هاي انتخابي نيست.

 -11شرايط و ضوابط تحصيل و تشكيل كالسها در رشتههاي تحصيلي دورههاي

نيمهحضوري دانشگاهها ،مانند دانشگاه پيام نور را به دقت مطالعه نمائيد.

 -12در انتخاب رشتههاي تحصيلي و وارد كردن كدهاي انتخابي رشتهها ،حتماً به

ستون توضيحات و گرايش رشته مورد نظر توجه و دقت كافي صورت گيرد.
 -1در انتخاب رشتههاي تحصيلي حتماً به محل تشكيل كالس ها كه در تیتر عنوان

دانشگاه پذیرش درج ميگردد توجه نماييد (دانشگاه هايي مانند دانشگاه هاي تهران،

صنعتي اميركبير ،خوارزمي و الزهرا در شهرستان هاي ديگر پرديس هاي اقماري دارند

و در صورت قبولي در پرديس ها ،كالس ها در آن شهرستان ها تشكيل مي شود).
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 -1برخي از دانشگاهها و مؤسسه ها (مانند دانشگاه شاهد ،دانشگاه شهید مطهری،
دانشگاه علوم قضايي  ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا ( ...عج ا )...و بعضي دانشگاه هاي
ديگر) داراي شرايط خاص ميباشند .در صورت عالقه به انتخاب اين دانشگاهها،
شرايط و مقررات خاص آنها را مطالعه نماييد.

 -4اطالعاتي از قبيل شماره داوطلبي ،شماره پرونده و رسيد  15رقمي انتخاب رشته،
اطالعات كام ً
ال شخصي بوده و مي بايست در حفظ و نگهداري آنها دقت نمود؛ چرا

كه مسؤليت هرگونه تغيير در وضعيت رشتهمحلهاي انتخابي در مراحل بعدي و يا
ويرايش در فرم انتخاب رشته مستقيماً به عهده خود داوطلب خواهد بود.

 -2با توجه به اينكه پذيرش دانشجو در رشته علوم ورزشي در گروههاي آزمايشي

يادآوري  :2براي آگاهي از جزئيات ،الزم است دفترچة راهنماي انتخاب رشته هاي

ارتباط تصويري ،كارداني هنرهاي تجسمي ،طراحي پارچه و طراحي لباس ،طراحي

رشته را تا لحظه هاي آخر مهلت انتخاب رشته به تعويق نيندازيد و در فرصت تعيين

رياضي ،تجربي و انساني و رشتههاي تحصيلي گروه آزمايشی هنر شامل (نقاشي،

صنعتي ،ادبيات نمايشي ،مجسمهسازي ،موسيقي ايراني و جهاني ،كتابت و نگارگري،
آهنگسازي ،بازيگري  -كارگرداني ،طراحي صحنه ،نمايش عروسكي و عكاسي) در

آزمون سراسري سال  1399بصورت متمركز و با شرايط خاص صورت مي پذيرد،
داوطلباني كه قب ً
ال براي شركت در آزمون عملي اين رشتهها در بازه زماني (99/5/28
لغايت  )99/6/3اعالم عالقمندي كرده و در آزمون عملي آنها شركت نموده اند ،در

صورت تمایل الزم است در بين  150انتخاب خود در فرم انتخاب رشته ،اين رشتهها

را در هر اولويتي كه عالقه دارند ،قرار دهند.

یادآوری  :1آزمون عملي براي داوطلباني كه هزينه برگزاري آزمون عملي در

رشتههاي فوق (بند  )36را پرداخت نمودهاند به شرح ذيل برگزار شده و يا خواهد
شد.

رديف

نام رشته

علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني
1
2

كتابت و نگارگري و طراحی صنعتی

تاريخ برگزاري آزمون عملي

پنجشنبه  ،جمعه ،شنبه ،یکشنبه مورخ
 99/6/27لغایت  99/6/30و برخی از
استانها روز دوشنبه مورخ 99/6/31
برگزار می شود
عصر چهارشنبه مورخ 98/5/16

3

نقاشي ،ارتباط تصويري ،كارداني هنرهاي
تجسمي ،طراحي پارچه و طراحي لباس

صبح پنجشنبه مورخ 98/5/17

4

ادبيات نمايشي ،مجسمهسازي ،موسيقي
ايراني و جهاني ،آهنگسازي ،بازيگري
 كارگرداني ،طراحي صحنه ،نمايشعروسكي و عكاسي

براي آگاهي از تاريخ برگزاري آزمون
به اطالعيه مورخ  98/5/8اين سازمان
مراجعه شود

داوطلباني كه در آزمون عملي اين رشتهها شركت نموده يا مينمايند الزم است كد
رشته محل هاي مربوط به رشتههاي فوق را در بين  150انتخاب خود در فرم انتخاب
رشته در هر اولويتي كه تمايل دارند درج نمايند .الزم به توضیح است نتایج پذیرفته
شدگان اين رشته ها همزمان با اعالم نتایج نهایی آزمون سراسری و به همراه سایر

رشته های متمرکز در موعد مقرر اعالم خواهد شد.

 -1قبل از انتخاب رشتههاي تحصيلي مناطق محروم ،حتماً شرايط و نحوه پذيرش
اين رشته ها (مندرج در دفترچه) را مطالعه كنيد .تغيير رشته و يا انتقال از رشتههاي
مناطق محروم ،به رشته ها و دورههاي ديگر ممنوع ميباشد.

 -2انتخاب رشتة آزمون سراسري ،مراحل اجرايي مختلفي مانند اعالم نتايج ،اعالم
اسامي چند برابر ظرفيت (براي رشتههاي داراي شرايط خاص) ،زمان برگزاري

آزمونهاي عملي يا مصاحبه در اطالعيههاي سازمان سنجش (در سايت سازمان و

نشريه پيك سنجش) به اطالع شما مي رسد .از نظر قانوني ،مسئوليت پيگيري اين
اطالعيهها به عهده شماست .عدم اطالع از انتشار اين اطالعيهها و مفاد آنها حقي را

براي شما ايجاد نميكند.
 -3حتماً شماره داوطلبي و شماره پرونده خود را تا پايان فرآيند اعالم نتایج نهايي

نگهداري كنيد.

تحصيلي (شماره )2را مطالعه نماييد .در پايان توصيه مي شود به هيچ وجه انتخاب
شده با آرامش و تأمل و به دور از احساسات زودگذر با استفاده از اطالعات دقيق و با

كمك افراد با تجربه و كساني كه نسبت به شما احساس مسئوليت مي كنند ،انتخاب
رشتة خود را تكميل نماييد .فراموش نكنيد كسي كه قرار است در دانشگاه تحصيل
نمايد و در آينده با تحصيالت خود زندگي كند شما هستيد.

توجه  :با توجه به شرایط خاص حاکم بر جامعه ناشی از بیماری کرونا ،داوطلبان الزم
است در زمان انتخاب رشته ترجیحاً شهر و استان بومی خود را انتخاب نمایند و در

فرم انتخاب رشته درج نمایند .چرا که اکثر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای

قبولی های سال جاری از ارائه خوابگاه معذور خواهند بود.
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شما این اشتباهات را در انتخاب رشته تکرار نکنید
مروری بر مهمترین اشتباهات داوطلبان در انتخاب رشتة سال گذشته

سال گذشته هزاران درخواست به سازمان سنجش رسیده که موضوع آنها اشتباه در انتخاب رشته بوده است .بعضی
از داوطلبان در مرحلة انتخاب رشته ،به نکاتی دقت نکردند و حاال درخواست رسیدگی و کمک از سازمان سنجش
داشتند .گذشته از اینکه تقریب ًا در بیشتر موارد درخواستی ،امکان کمکی وجود ندارد ،این دسته از داوطلبان با انجام این
اشتباهات ،فرصت هایی را از دست داده اند و چه بسا زحمت هایی را که برای شرکت در کنکور کشیده اند با اشتباه
در انتخاب خود هدر داده اند .در این روزها که در حال و هوای انتخاب رشته هستیم ،بعضی از مهمترین این اشتباهات
را با هم مرور می کنیم با این امید که اطالع از این اشتباهات باعث شود شما آنها را تکرار نکنید
-1در اولویت بندی رشته های انتخابی دقت کنید.
یکی از بیشترین درخواست های داوطلبان از سازمان سنجش ،جابجایی ترتیب رشته های
انتخابی (اولویت ها) است .تقریباً برای هیچ کدام از این نوع درخواست ها در سازمان
سنجش کاری نمی شود انجام داد ،چرا که انتخاب رشته در رقابتی مانند کنکور ،کاری
جمعی است و در سرنوشت دیگران اثر دارد .این دسته از داوطلبان ،بعد از مهلت انتخاب
رشته و حتی خیلی از آنها بعد از اعالم نتیجه ،تازه متوجه می شوند به بعضی از رشته های
انتخابی یا رشته قبولی خود عالقه ای ندارند ،بعضی از رشته ها را نمی شناسند و ای کاش
فالن رشته را قبل از این رشته انتخاب می کردند و یا ای کاش این چند رشته را آخر سر
انتخاب می کردند .این داوطلبان اول تصمیم گرفته اند و حاال دربارة تصمیم شان فکر
میکنند .به هر حال این روش در همة تصمیم گیری ها از جمله در انتخاب رشته باعث
دردسر برای خود و دیگران میشود و گاه پشیمانی به بار می آورد.
همان طور که می دانید قرار دادن یک رشته محل در انتخاب اول یا آخر هیچ تأثیری
در افزایش شانس قبولی شما ندارد .ترتیب رشته ها فقط عالقة شما را نشان می دهد.
بنابر این ،با این فرض که اگر همة رشته های انتخابی را قبول شوید ،رشته های انتخابی
خود را با دقت و به ترتیب عالقه و موقعیت و امکانات شخصی خود برای تحصیل در
آنها ،مرتب کنید.
-2به ضوابط و شرایط رشته های تحصیلی توجه کنید.
بعضی از اشتباهات داوطلبان در انتخاب رشته ،به دلیل بی توجهی یا بی اطالعی از
مشخصات ،ضوابط و مقررات رشته هاست .خیلی از رشته ها ویژگی هایی دارند و با
وجود اینکه در دفترچة انتخاب رشته آورده شده ،اما بعضی ها به آنها توجهی نمی کنند.
بعضی دانشگاه ها خوابگاه ندارند ،بعضی رشته ها در واحدی دانشگاهی ،غیر از واحد
اصلی دایر است ،بعضی رشته ها شرط سنی دارند ،بعضی رشته ها معاینه ،مصاحبه یا
آزمون عملی دارند ،بعضی رشته ها به طور خاص از داوطلبان بومی دانشجو می پذیرند،
بعضی رشته ها رایگان نیستند و خیلی از مقررات و مشخصات دیگر که اگر به آنها توجه
نشود مشکالتی جدی به بار می آورد.
 -3قبولی در بعضی دوره های تحصیلی باعث محرومیت شرکت در
کنکور سال آینده می شود.
منظور از دوره های تحصیلی روزانه ،شبانه ،پیام نور یا غیر دولتی بودن دوره هاست.
هر کدام از این دوره ها مقرراتی دارند که در انتخاب آنها باید دقت کنید .یکی از
درخواست هایی که به سازمان سنجش می رسد ،درخواست مجوز شرکت در آزمون
سال آینده است .در این موارد بعضی از داوطلبان ،از رشته ای که قبول شده اند ناراضی اند و
قصد دارند از رشته خود انصراف بدهند و در آزمون سال آینده شرکت کنند .اما باید
توجه کنید که اگر کسی در رشته های روزانه قبول شود چه انصراف بدهد یا ندهد،

حق شرکت در آزمون سال آینده را ندارد .نکتة خیلی مهم اینکه حتی اگر در رشته های
روزانة بدون آزمون (با سوابق تحصیلی) هم پذیرفته شوید ،این محرومیت برقرار است.
البته رشته های غیر روزانه چنین محرومیتی ندارند.
پسرها توجه کنند که اگر در رشته ای قبول شوند و قصد انصراف و شرکت در آزمون
سال بعد را داشته باشند ،با انصراف قطعی از دانشگاه ،معافیت تحصیلی آنها هم باطل می شود
و باید به سربازی بروند.
نکتة دیگر اینکه به هیچ وجه از رشته های شبانه به روزانه ،و از رشته های پیام نور به
روزانه و شبانه امکان انتقال نیست .از رشته های غیر دولتی (غیر انتفاعی) هم به هیچ دوره ای
امکان انتقال نیست.
-4روی تغییر رشته یا انتقالی حساب نکنید
حجم زیادی از درخواست ها از سازمان سنجش مربوط به کسانی است که با این حساب
انتخاب رشته کرده اند که بعدا ً شهر یا رشتة خود را تغییر می دهند .کمترین ضرری که
به این دسته از داوطلبان وارد می شود تلف شدن وقت و عقب افتادن از همساالن خود
است .پشیمانی ،سرخوردگی و بی انگیزگی هم از خسارت های روحی آنهاست .این دسته از
داوطلبانبرایتغییررشتهیادانشگاهخودابتدابهسازمانسنجشمراجعهمیکنند و تازه متوجه می
شوند که بعد از قبولی در کنکور ،دانشجو حساب می شوند و حساب و کتاب آنها با دانشگاه
است و نه با سازمان سنجش .تغییر رشته در دانشگاه در رشته های پر طرفدار تقریباً نشدنی
است و در مورد رشته های دیگر دست کم یک سال و حتی بیشتر ،رفت و آمد نیاز دارد.
جابجایی دانشگاه به شهرهای بزرگ بخصوص تهران تقریباً غیرممکن است و برای شهرهای
دیگر ،یکسال رفت و آمد بین دو دانشگاه الزم دارد که معموالً هم به سرانجامی نمی رسد.
متأسفانه بعضی به اصطالح مشاوران انتخاب رشته نمی دانند با این جملة قصار "که فع ً
ال
انتخاب رشته کنید بعدا ً می توانید رشته یا دانشگاه خود را تغییر دهید" ،باعث چه دردسرهایی
برای تازه دانشجویان و خانواده های آنها می شوند.
به هر حال حرف اساسی این است که انتخاب رشته به خودی خود انتخابی فردی و
شخصی است ،اما در رقابتی جمعی برای ورود به دانشگاه ،فعالیتی جمعی محسوب
می شود .دقت نکردن در این انتخاب ،عالوه بر اینکه مشکالتی شخصی برای فرد به
بار می آورد ،باعث ایجاد مشکالتی برای دیگران و ضایع شدن حقوق آنها هم می
شود .انتخاب های نابجا می تواند افراد زیادی را از رسیدن به عالقة خود محروم کند،
انصراف از یک رشته و خالی ماندن یک صندلی در دانشگاه هدر دادن هزینه ای است
که برای آن صرف شده و در نهایت مجموع اشتباهات خسارت هایی جبران ناپذیر و
هدر دادن سرمایه های ملی است .دقت در انتخاب رشته عالوه بر اینکه باعث افزایش
موفقیت فردی می شود ،می تواند از خسارت ها و هدر رفت سرمایه های بزرگ ملی
جلوگیری کند.
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تصمیمگیری خوب ،انتخاب رشتة موفق
همة ما در طول زندگی با بی نهایت موقعیتهایی روبه رو هستیم که باید تصمیمگیری کنیم .از تصمیماتی ساده مانند انتخاب نوع
صبحانه یا انتخاب رنگ لباس ،تا انتخابهای سرنوشتسازی مانند انتخاب همسر و انتخاب شغل .توانایی تصمیمگیری ،همراه با رشد

سلسة مغز و اعصاب در انسان به تدریج کامل میشود .مهارت تصمیمگیری ،مهارتی است که باید تالش کنیم آن را به خوبی یاد بگیریم

و با تمرین زیاد در آن تسلط پیدا کنیم .اما میزان این تسلط ،نسبی است و همة افراد ممکن است در تصمیمگیریهای خود اشتباهاتی

داشته باشند .انتخاب رشته یکی از تصمیمگیریهای مهم زندگی ،برای افرادی است که ادامة تحصیل را انتخاب میکنند .توجه به
بعضی نکتههای اساسی میتواند باعث کم شدن اشتباهات و افزایش موفقیت در این تصمیمگیری مهم شود.

چرا نوجوانان برای تصمیمگیری به مشورتهای بیشتری نیاز دارند؟

•بخشی از مغز که ناحیة اصلی کنترل تصمیمگیری است تا بیست سالگی و کمی بیشتر ،در حال رشد است.
• از آنجا که رشد این بخش از مغز در نوجوانان و افراد خیلی جوان ،کامل نشده است ،افراد در این سنین هنوز توانایی کاملی برای تصمیمگیری را به
دست نیاوردهاند.
• خیلی از رفتارهای خطرناک نوجوانان و جوانان به این علت است که رشد مغز آنها کامل نشده است و ممکن است بعضی از خطرها را پیش بینی نکنند،
رفتارهای دیگران را به طور کامل درک نکنند و به نتیجة تصمیمها و رفتارهای خود توجه نداشته باشند.
•کمک گرفتن (مشورت گرفتن) از دیگران در تصمیمگیریها ،برای همه الزم است ،اما برای نوجوانان و جوانان به دالیل باال ضروریتر است.

هر تصمیمگیری خوب سه جنبه دارد :اطالعات ،تعهد (مسئولیت) و زمان

 -1اطالعات کافی
•تا میتوانید دربارة رشتهها و دانشگاهها اطالعات جمع آوری کنید.
•منابع اطالعات خود را محدود نکنید و از منابع و افراد مختلف اطالعات جمعآوری کنید.
•اطالعات بیشتر باعث میشود ،انتخابهای متنوعتری داشته باشید.
•بخشی از ضروریترین اطالعات درباره خود شماست:
ooتواناییها و عالقههای واقعی خود را بشناسید.
ooهدفهای خود و راههای رسیدن به آنها را مشخص کنید.

 -2توجه به مسئولیتهای تصمیمگیری
•بخواهید یا نخواهید ،هر انتخاب و تصمیمگیری برای شما مسئولیتی به دنبال دارد.
•فراموش نکنید دست آخر این شما هستید که باید در رشته و دانشگاهی که قبول میشوید با همة خوبیها و اشکاالتش تحصیل کنید.
•انتخاب رشته فقط تصمیمی برای امروز نیست ،آیندة شما نیز تحت تأثیر این انتخاب خواهد بود.
•انتخاب شما کم و بیش در خانوادة شما هم اثر دارد ،مسئولیت خود در برابر آنها را فراموش نکنید.
 -3زمانی برای تأمل
بعد از اینکه رشتهها و دانشگاههایی را انتخاب کردید ،زمانی را صرف بررسی انتخابهایتان کنید.
•از انتخابهای خود انتقاد کنید و از خودتان ایراد بگیرید.
•سعی کنید نتیجة تصمیمهای خود را پیش بینی کنید.
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•این طبیعی است که در حال حاضر فرصتهای شغلی بیشتر ،درآمد زیاد و اسم و رسم رشته برای شما بیشتر از هر چیزی اهمیت داشته باشد .اما به
خاطر داشته باشید که در آینده ،تواناییها و مهارتهایی که در رشتهتان به دست میآورید و رضایت شغلی ،مهمترین عامل پیشرفت و آرامش
درونی شما خواهد بود.
•فراموش نکنید که پر طرفدار بودن یک رشته ،به این معنی نیست که آن رشته برای شما هم مناسب است.
•توجه به بازار کار ،درآمد و شهرت رشتهها الزم است ،اما تصمیمگیری فقط بر اساس این مالکها لزوماً تصمیمگیری خوبی نخواهد بود .تصمیم
خوب ،تصمیمی است که قبل از هر چیز به احساسات درونی ،عالقهها و استعدادهایتان هم توجه کنید.

مشاور خوب

مشاور خوب کسی است که با در نظر گرفتن روحیه ،تواناییها ،عالقهها و زمینههای تحصیلیتان،
به شما برای یک تصمیمگیری خوب کمک کند ،نه اینکه به جای شما تصمیم بگیرد.
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نگاهی به وضعیت پذیرش با آزمون در گروه علوم انسانی
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وضعیت پذیرش در آزمون سال گذشته()1398
•سال گذشته( ،)1398درصد قبولی در گروه علوم انسانی بيش از
 22درصد بوده است.

پرطرفدارترینرشتههاي
گروه انسانی در سال گذشته

•درصد قبولی دختران بيشتر از پسران بوده است.

% 22

% 24

% 19

وضعیت پذیرش در آزمون امسال ()1399
•در آزمون امسال  314473نفر(تقريباً  58درصد زن و  42درصد مرد) در گروه انسانی شركت كردهاند.
•امسال در مجموع ظرفيت پذيرش در اين گروه با احتساب دانشگاه فرهنگيان و مناطق محروم  52227نفر است.
ظرفیت روزانه  24608نفر

ظرفیت نوبت دوم (شبانه)  5232نفر

ظرفیت پیام نور  6324نفر

ظرفیت غیر انتفاعی  3945نفر

نگاهي به رشتههاي علوم انسانی
•در گروه علوم انسانی  112رشتة تحصيلي وجود دارد كه در بيشتر دانشگاهها داير است.
•هر رشته يك فرصت است ،لطفاً به همة فرصتهايي كه در اختيار داريد به طور جديتري فكر كنيد.

زبان و ادبیات

علوم اجتماعی

زبان شناسی
زبان وادبيات تركي آذري
زبان وادبيات عربي
زبان وادبيات فارسي
زبان و ادبيات كردی
مترجمي زبان عربي
زبان و فرهنگ عربی

روانشناسی
علوم تربيتی
علوم سياسی
برنامهريزی اجتماعي و
تعاون

مددكاري اجتماعي
مردم شناسي
مطالعات خانواده
مشاوره
جامعهشناسی

كاردانی تربيت مبلغ قرآن مجيد آموزش الهيات ومعارف اسالمي
زمینههاي آموزشي
كارشناســي ارشد پيوسته معارف كارداني اموزش وپرورش ابتدايي آموزش زبان و ادبيات عربی
آموزش راهنمايی و مشاوره
آموزش جغرافيا
اسالمي و ارشاد
كاردان امور تربيتی
كارداني تربيت معلم قرآن مجيد آموزش زبان و ادبيات فارسی
كاردان امور فرهنگی
آموزش كودكان استثنايی
اموزش ابتدايی
مربيگریعقيدتی
آموزش تاريخ
اموزش كودكان استثنايي
آموزش علوم اجتماعی
تربيت مروج سياسي

رشتههاي مربوط به امنیت

امنيت اطالعات
امنيت اقتصادی
امنيت بين الملل
امنيت نرم
پژوهشگری امنيت
حفاظت اطالعات

علوم اطالعرساني و ارتباطات

علوم فنی امنيت
ضد تروريسم

فناوری اطالعات و ارتباطات
علم اطالعات ودانش شناسي
مطالعات ارتباطي وفناوري اطالعات
معارف اسالمي -تبليغ وارتباطات

مجموعة مديريت

مديريت امور بانكی
مديريت امور گمركی
مديريت بازرگانی
مديريت بيمه
مديريت بيمه اكو
مديريت دولتی
مديريتصنعتی

حقوق ،علوم قضايي و انتظامي

فلسفه ،عرفان و اديان

فلسفه و حكمت اسالمی
فلسفه و عرفان اسالمی
فلسفه و كالم اسالمي
اديان و عرفان
اديان و مذاهب
شيعه شناسی
فلسفه

حقوق
كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي
كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسالمي وحقوق
كارداني حقوق قضايي
كاردانی علوم قضايی

ارتباطات و روابط عمومی

روابط عمومی
روزنامه نگاری
علوم و ارتباطات اجتماعی

فرهنگ ومعارف اسالمي
معارف اسالمی و كالم

معارف اسالمی و تاريخ
معارف اسالمی و علوم تربيتی
معارف اسالمی و مديريت

علوم قرآن و حديث
فقه شافعی

مديريت فرهنگي هنري
مديريت كسب وكارهاي كوچك
مديريت مالی
مديريت و بازرگاني دريايي
هتلداري
كارداني مديريت بازرگاني
كارداني مديريت صنعتي

كارداني هتلداري
كاردانی اشتغال
كاردانی روابط كار
گردشگری
كاردانی گردشگری

رشتههاي اقتصادي و مالي

اقتصادی
حسابداری
كاردانی حسابداری
كاردانی امور بانكی
كاردانی بيمه

معارف اسالمی
معارف اسالمی و اخالق
معارف اسالمی واديان
معارف اسالمی و علوم قرآنی

فقه و حقوق اسالمی

فقه و حقوق اسالمی
فقه و حقوق امامی
فقه و حقوق حنفی
فقه و حقوق شافعی
فقه ومباني حقوق اسالمي

كاردانی امور دولتی
كاردان امور مالی و مالياتی

كاردانی اقتصاد و بهره وری

تاريخ ،باستانشناسی و جغرافیا

تاريخ اسالم
تاريخ وتمدن ملل اسالمي
ايران شناسی
باستان شناسی
جغرافيا
تاريخ

ورزش

مربيگري ورزشي
مهندسي ورزش
آموزش تربيت بدنی
علوم ورزشی
كارداني علوم ورزشي

نگاهی به وضعیت پذیرش با آزمون در گروه هنر
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وضعیت پذیرش در آزمون سال گذشته()1398
•در آزمون سراسري سال گذشته ،در گروه هنر درصد قبولی خانمها
كمی بيشتر ازآقايان بود.

•سال گذشته( ،)1398درصد قبولی در گروه هنر تقربيا پنج درصد
بوده است.

%5

%6

%4

وضعیت پذیرش در آزمون امسال ()1399
•در آزمون امسال  80087نفر(تقريباً  72درصد زن و  28درصد مرد) در گروه هنر شركت كردهاند.
•امسال در مجموع ظرفيت پذيرش در اين گروه با احتساب ظرفيت پذيرش مناطق محروم  6024نفر است.
ظرفیت روزانه  4352نفر

ظرفیت نوبت دوم (شبانه)  950نفر

ظرفیت دانشگاه فرهنگیان  208نفر

ظرفیت غیر انتفاعی  420نفر

نگاهي به رشتههاي هنر
•در گروه هنر بيش از  39رشتة تحصيلي وجود دارد كه در خيلی از دانشگاهها داير است.
•هر رشته يك فرصت است ،لطفاً به همة فرصتهايي كه در اختيار داريد به طور جديتري فكر كنيد.

هنرهاي تجسمي

ارتباط تصويري

نقاشي

كتابت و نگارگری

سینما و تلويزيون

عكاسی

مجسمه سازی

موسیقي

نوازندگی موسيقی جهانی

باستانشناسی

كاردانی حفاظت و مرمت آثار تاريخی

موزه

آهنگسازی

بازيگری

كاردانی باستان شناسی

مرمت بناهای تاريخی

نوازندگی موسيقی ايرانی

ادبيات نمايشی

كاردانی انميشن

طراحی صحنه

مرمت و باستانشناسی

موسيقینظامی

نمايش عروسكی

تلويزيون و هنرهای ديجيتالی

كاردانی گرافيك

مرمت آثار تاريخی

هنرهاي نمايشي

سينما

كارگردانی تلويزيون

هنرهاي كاربردي

طراحي صنعتي

طراحي پارچه

صنايع دستي

چاپ

فرش

طراحي لباس

هنرهاي صناعي
آموزش ارتباط تصويری

هنر اسالمی

كاردانی هنر سفالگری

طراحی و ساخت طال و جواهر

كاردانی طراحی پوشاک

پرطرفدارترینرشتههاي
گروه هنر در سال گذشته
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نگاهی به وضعیت پذیرش با آزمون در گروه زبان
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وضعیت پذیرش در آزمون سال گذشته()1398
•سال گذشته( ،)1398به دليل ظرفيت كم ،درصد قبولی در گروه
زبان تقريباً سه درصد بوده است.

•در آزمون سراسري سال گذشته در گروه زبان درصد قبولی آقايان
كمی بيشتر از خانمها بود.

%3

%3

% 3/5

وضعیت پذیرش در آزمون امسال ()1399
•در آزمون امسال  129506نفر(تقريباً  65درصد زن و  35درصد مرد) در گروه زبان شركت كردهاند.
•امسال در مجموع ظرفيت پذيرش در اين گروه با احتساب دانشگاه فرهنگيان و مناطق محروم  4184نفر است.
ظرفیت روزانه  2701نفر

ظرفیت نوبت دوم (شبانه)  473نفر

ظرفیت پیام نور  200نفر

ظرفیت غیر انتفاعی  105نفر

نگاهي به رشتههاي زبان
•در گروه زبان  17رشتة تحصيلي وجود دارد.
•هر رشته يك فرصت است ،لطفاً به همة فرصتهايي كه در اختيار داريد به طور جديتري فكر كنيد.

پرطرفدارترینرشتههاي
گروه زبان در سال گذشته

مترجمی زبان

مترجمی زبان انگليسی
مترجمی زبان آلمانی

كاردانی مترجمی زبان انگليسی
مترجمی زبان فرانسه

آموزش زبان

آموزش زبان انگليسی

كاردانی آموزش زبان انگليسی

زبان و ادبیات خارجی

زبان و ادبيات اسپانيايی

زبان و ادبيات انگليسی

استانبولی

زبان و ادبيات آلمانی

زبان و ادبيات ژاپنی

زبان روسی

زبان و ادبيات فرانسه
زبان و ادبيات ارمنی

زبان و ادبيات اردو

زبان و ادبيات تركی

زبان ايتاليايی

زبان چينی
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شيوههاي پذيرش دانشجو

در آزمون سراسري سال 1399
مقدمه
در راستاي اجراي تبصره  4ماده  5قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها
و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  92/6/10مجلس شوراي اسالمي مبني بر اينكه
بايستي پس از پنج سال (از تاريخ اجراي قانون يعني سال  )1393حداقل  85درصد
ظرفيت پذيرش دانشجو در كل كشور بر مبناي سوابق تحصيلي باشد ،در آزمون
سراسري سال  1399اين امر محقق شده و پذيرش دانشجو براي حداقل  85درصد
ظرفيت كل آموزش عالي (وزارت علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسالمي و سایر
زیر نظام ها) به روش «صرفاً با سوابق تحصيلي» انجام ميشود.
بر اساس مصوبات شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در آزمون سراسري سال 1399
 ،پذيرش در تعدادي از كدرشتهمحلهاي دانشگاه ها ،مؤسسات و مراكز آموزش عالي
كشور در دوره هاي مختلف اعم از روزانه ،نوبت دوم (شبانه) ،پيامنور ،غيرانتفاعي
و  ...صرفاً با سوابق تحصيلي ،خارج از فرايند آزمون سراسري و به صورت مجزا از
رشتهمحلهاي با آزمون و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه با مالك معدل كتبي
ديپلم با توجه به نوع ديپلم داوطلب و رشته انتخابي وي انجام ميشود .بنابراين
پذيرش دانشجو در آزمون سراسري سال  1399به دو صورت ذيل و به صورت مجزا
انجام خواهد شد:
 -1پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي (معدل كتبي ديپلم)
 -2پذيرش بر اساس آزمون سراسري (نمرات تركيبي حاصل از آزمون و تأثیر مثبت
سوابق تحصيلي ديپلم و تأثیر مثبت سوابق تحصيلي پيشدانشگاهي)
 -1پذيرش صرف ًا با سوابق تحصيلي
طبق مصوبات شوراي سنجش و پذيرش دانشجو ،پذيرش در رشتهمحلهاي صرفاً
براساس سوابق تحصيلي در سال  ،1399خارج از فرايند آزمون سراسري و به صورت
مجزا از رشتهمحلهاي با آزمون و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه با مالك «معدل
كتبي ديپلم» با توجه به نوع ديپلم داوطلب و رشته انتخابي وي انجام ميشود.
همه متقاضيان ،چه داوطلباني كه در جلسه آزمون سراسري سال  1399حاضر بوده
و مجاز به انتخاب رشته شدهاند و چه داوطلبان غیرمجاز ،غايب آزمون و يا افرادي
كه در آزمون فوق ثبتنام نكردهاند ،میتوانند متقاضی ثبتنام در این کدرشتهمحلها
باشند .دفترچه راهنمای ثبتنام «پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی» از تاریخ
 1399/05/01در سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش كشور قرار گرفته و سامانه
ثبتنام و انتخاب رشته پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي آزمون
سراسري مهر ماه سال  1399از تاريخ  1399/05/05در سايت سازمان سنجش
آموزش كشور فعال شده و تا تاريخ  1399/07/07مهلت ثبتنام وجود دارد .مطابق
مصوبات بیست و دومین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1398/9/30
 ،براي سال  1399پذيرش رشتههاي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي ،بر اساس
قوانين و مقررات مصوب مراجع ذيصالح (سهميهبندي و بوميپذيري و  )...همانند
رشتههاي با آزمون سراسري سال  1399توسط سازمان سنجش آموزش كشور انجام
ميشود .به داوطلبان پیشنهاد میشود ،جهت اطالع از آخرين اصالحات عالوه بر
دفترچه پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي به اطالعیههای مرتبط مندرج در
سايت سازمان سنجش آموزش كشور نيز مراجعه نمایند.
پذيرش در تمام كدرشتههاي تحصيلي فوق به روش متمركز انجام ميشود .اگر رشته

داراي شرايط خاصي باشد (مانند رشته تربیتبدنی و  )...ضوابط مربوط در دفترچه
درج ميشود و بايد رعايت شود .نظر به اينكه دروس امتحاني داوطلبان ديپلمه با
توجه به نوع ديپلم آنان (رياضي ،تجربي ،انساني ،فنی و حرفه ای و  )....متفاوت است،
چنانچه نوع ديپلم داوطلب با گروه تحصیلی كه متقاضي آن است متفاوت باشد،
درصد اعمال معدل كتبي متفاوت بوده و ميزان تأثیر آن ،بر اساس نوع ديپلم داوطلب
و گروه مورد تقاضا طبق جدول شماره  1است .داوطلبان مجاز هستند بدون توجه به
نوع مدرك ديپلم يا پيش دانشگاهي از كليه گروههاي تحصيلي (اعم از علوم رياضي
و فني ،علوم تجربي و علوم انساني و همچنين گروههاي هنر و زبانهاي خارجي) و
رشتههاي مندرج در دفترچه راهنماي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي سال
 1399و اصالحيههاي بعدي آن نسبت به انتخاب كدرشتههاي مورد عالقه خود به
تعداد  100كدرشتهمحل اقدام نمايند .بديهي است نحوه گزينش آنان با توجه به
نوع مدرك ديپلم و همچنين رشته انتخابي بر اساس جدول شماره  1صورت خواهد
پذيرفت.

* ضريب تاثير معدل داوطلبان داراي ديپلم رياضي فيزيك يا علوم تجربي براي
پذيرش در مقاطع كارداني و كارشناسي رشتههاي حسابداري ،اقتصاد ،روانشناسي،
علوم ورزشي ،مديريت اموربانكي ،مديريت صنعتي ،مديريت مالي ،مديريت بازرگاني،
مديريت بيمه ،مديريت دولتي ،مديريت امورگمركي،مديريت فرهنگي هنري ،مديريت
كسب وكارهاي كوچك ،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  100مي باشد.
گزينش همانند رشتههاي با آزمون است.
برای وضوح بیشتر به مثال ذیل توجه کنید.
اگر داوطلب داراي ديپلم ادبيات و علوم انساني باشد ،ميتواند رشته گياهشناسي از
گروه تحصيلي علوم تجربي ،رشته
مهندسي برق از گروه تحصيلي علوم رياضي و فني ،رشته زبان و ادبيات انگليسي از
گروه تحصيلي زبانهاي خارجي،
رشته صنايع دستي از گروه تحصيلي هنر و رشته فقه و مباني حقوق اسالمي از گروه
تحصيلي علوم انساني انتخاب
نمايد .تأثیر معدل كتبي ديپلم وي براي رشتههاي گروه تحصيلي علوم رياضي و فني
و علوم تجربي  57/1درصد و
براي ساير گروهها  100درصد است .بهعبارتدیگر چنانچه معدل كتبي ديپلم داوطلب
 18باشد ،معدل نهايي اعمالشده ايشان براي گزينش در گروه علوم رياضي و فني و
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علوم تجربي  18×0/571= 10/278و براي ساير گروههاي تحصيلي  18است.
تذكر مهم :مطابق با مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو
مورخ  ، 93/4/31در مدرك تحصيلي فارغ التحصيالن اين قبيل رشته ها ،شيوه
پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي درج نميشود و مدرك فارغالتحصیلی اینگونه
پذيرفتهشدگان مشابه داوطلبان پذیرفتهشده با آزمون است.
 -2پذيرش با آزمون (نمرات حاصل از آزمون و تأثیر مثبت سوابق
تحصيلي دیپلم و پیشدانشگاهی)
پذيرش براي تعدادي از کدرشتهمحلهای دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
كشور در دورههاي روزانه ،نوبت دوم (شبانه) ،نيمهحضوري ،مجازي ،پرديس
خودگردان ،پيامنور ،غيرانتفاعي ،شهریهپرداز و برخی از رشتههای دانشگاه آزاد
اسالمی ،بر اساس آزمون سراسري (نمره حاصل از آزمون و سوابق تحصيلي;
چنانچه داوطلب مشمول اعمال سوابق تحصيلي باشد) صورت ميپذيرد .بديهي
است كه اين كدرشتهمحلها را تنها داوطلباني ميتوانند انتخاب نمايند كه در
جلسه آزمون سراسري سال  1399حاضر بوده و مجاز به انتخاب رشتههاي
پذيرش بر اساس آزمون شدهاند .پذيرش در اين قبيل كدرشتههاي تحصيلي
به روش متمركز و يا شرایط خاص انجام مي شود .مالك پذيرش با در نظر
گرفتن شرايط و ضوابط آزمون (ازنظر گزينش بومي ،سهميهبندي و  ) ..در اين
کدرشتهمحلها نمرهكل نهايي زيرگرو ه مربوط به رشته موردنظر است كه اين
نمره در كارنامه نتايج علمي داوطلب درج گرديده است.
مطابق مصوبات بیست و یکمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ
 98/08/01ميزان و نحوه تاثير سوابق تحصيلي و نحوه پذيرش به شرح ذيل
است:
-1در آزمون سراسري سال  ،1399میزان تاثیر سوابق تحصیلی ،حداكثر 30
درصد و با تاثیر مثبت اعمال ميشود به طوريكه:
الف -آن دسته از ديپلمههاي رياضي و فيزيك ،علوم تجربي ،علوم انساني و علوم
و معارف اسالمي كه ديپلم خود را سال  1398و بعد از آن در نظام آموزشي
جديد ( )6-3-3اخذ نموده و امتحانات دروس پايه دوازدهم آنها به صورت
نهايي ،سراسري و کشوری برگزار شده است ،مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده
و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه دوازدهم -سال سوم آموزش متوسطه نظام
جديد  )6-3-3به ميزان حداكثر  30درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود
داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمرهكل نهايي آنان لحاظ ميشود.
ب -آن دسته از ديپلمههاي رياضي و فيزيك ،علوم تجربي ،علوم انساني و
علوم و معارف اسالمي كه ديپلم خود را از سال  1384به بعد در نظام آموزشي
سالي واحدي يا ترمي واحدي اخذ و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت
نهايي ،سراسري و کشوری برگزار شده است ،مشمول اعمال سوابق تحصيلي
بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه يازدهم-سال سوم آموزش متوسطه
نظام قديم) به ميزان حداكثر  25درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود
داوطلب و با تاثير مثبت و داوطلبان داراي مدرك پيشدانشگاهي رياضي و
فيزيك ،علوم تجربي ،علوم انساني ،علوم و معارف اسالمي و هنر كه مدرك دوره
پيشدانشگاهي خود را از سال تحصيلي  1390-91اخذ نمودهاند و امتحانات يك
يا چند درس آنها به صورت نهايي ،سراسري و کشوری برگزار شده است ،مشمول
اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيشدانشگاهي (پايه
دوازدهم -سال آخر آموزش متوسطه نظام قديم) به ميزان حداكثر  5درصد
به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و با تاثير مثبت اعمال ميشود .در
مجموع ميزان تاثير سوابق تحصيلي حداكثر  30درصد است وبه صورت تأثير
مثبت در نمرهكل نهايي آنان لحاظ ميشود.

ج -سایر دیپلمهها (غير از بندهاي الف و ب) مشمول اعمال سوابق تحصيلي
نيستند.
براي اطالع بيشتر در اين خصوص به گزارشهای مربوط به روش نمرهکلسازي
در آزمون سراسري سال  1399و آشنايي با محتواي كارنامه نتايج علمي آزمون
سراسري در همين ویژهنامه مراجعه نمايند.
نكات مهم:
در آزمون سراسری سال  1399گزینش در چهار رشته های پزشکی ،دامپزشکی،
دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه آزاد اسالمی توسط سازمان سنجش آموزش
کشور انجام می شود و کدرشتهمحلهای آن در دفترچه راهنمای انتخاب
رشته (دفترچه شماره  )2درج خواهد و داوطلبان بایستی در صورت تمایل به
تحصیل در این رشتههای دانشگاه آزاد اسالمی ،کدهای مربوطه را به همراه ساير
كدرشتهمحلهاي انتخابي در فرم انتخاب رشته با توجه به اولويت دلخواه درج
نمايند.
با توجه به فرآیند مجزای پذیرش دانشجو به شیوه صرفاً بر اساس سوابق
تحصیلی داوطلبانی که در آزمون سراسری ثبت نام و شرکت نکردهاند ،نیز
میتوانند متقاضی پذیرش در رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی باشند.
در روش پذيرش با آزمون هر داوطلب ميتواند متقاضي يك گروه آزمايشي اصلي
(علوم ریاضی و فني ،علوم تجربي و علوم انساني) و دو گروه آزمایشی هنر و
زبانهای خارجی باشد .بديهي است يك داوطلب نمي تواند همزمان متقاضي دو
گروه آزمايشي از گروههای آزمايشي اصلي يعني گروههاي آزمايشي علوم رياضي
و فني ،علوم تجربي و علوم انساني باشد .درهرصورت فقط امكان انتخاب 150
کدرشتهمحل را دارا است.
در روش پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي ،داوطلب ميتواند بدون توجه
به نوع مدرك ديپلم يا پيشدانشگاهي از كليه گروههاي تحصيلي (اعم از علوم
رياضي و فني ،علوم تجربي و علوم انساني و همچنين گروههاي هنر و زبانهاي
خارجي) و رشتههاي مندرج در دفترچه راهنماي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق
تحصيلي سال  1399و اصالحيههاي بعدي ،نسبت به انتخاب كدرشتههاي مورد
عالقه خود به تعداد  100كدرشتهمحل اقدام نمايند.
داوطلباني كه در آزمون سراسري سال  1399شركت كرده و مجاز به انتخاب
رشته شدهاند ،ميتوانند عالوه بر انتخاب  150كدرشته محل در فرم انتخاب
رشته پذيرش رشتههاي با آزمون ،به سامانه مجزا انتخاب رشتههاي صرفاً
براساس سوابق تحصيلي نيز مراجعه نموده ،ثبت نام كرده و  100كدرشتهمحل
از رشتههاي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي را انتخاب نمايند.
اگر داوطلبي در رشته محلهاي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي پذيرش شده و
در آزمون سراسري سال  1399نيز شركت كرده و قبول شود ،تنها ميتواند در
يك كدرشته محل به انتخاب خود ،ثبت نام نموده و مشغول به تحصيل شود .به
عبارت ديگر هر داوطلب فقط مجاز به تحصيل در يك كدرشته محل ميباشد و
تحصيل همزمان در چند كدرشته محل (به جز داوطلبان مشمول آيين نامه هاي
استعدادهاي درخشان) ممنوع است.
انتقال و تغيير رشته از رشته محلهاي پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق
تحصيلي به رشته محلهاي با آزمون( كه پذيرش آنها با نمرات آزمون سراسري
صورت ميگير)د ،ممنوع است.
پذيرفتهشدگان دوره روزانه (اعم از پذيرش از طريق آزمون سراسري يا پذيرش
صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي) سال  ،1399اجازه پذيرش در دوره روزانه سال
 1400را ندارند.
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راهنماي انتخاب رشته مجازي
آزمون سراسري سال 1399
سازمان سنجش آموزش كشور در راستاي ماموريت سنجش علمي داوطلبان متقاضي
ورود به آموزش عالي ،اطالع رساني و راهنمايي داوطلبان را سرلوحه فعاليتهاي خود
قرار داده است .لذا عالوه بر فعاليتهاي موظف شامل طراحي و اجراي آزمون هاي
مختلف و ارزيابي علمي داوطلبان آزمون سراسري ،ضمن اهميت دادن به دغدغه
داوطلبان و خانوادههاي آنها در رابطه با انتخاب رشته بهينه ،و انتشار مستنداتي مانند
ويژهنامه انتخاب رشته نسبت به طراحي و اجراي نرمافزار انتخاب رشته مجازي در
آزمون سراسري سال  1399اقدام نموده است.
انتظار ميرود داوطلبان عزيز ،رشته دانشگاهي خود را براساس عاليق ،توانمنديها و
شرايط اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي خود انتخاب كنند؛ زيرا بيشك در اين صورت
ميتوانند دانشجوياني موفق و درنهايت افراد موفقي در اجتماع باشند .اما بسياري
از داوطلبان به دليل شرايط خاص اجتماعي ،خانوادگي يا تحصيلي مايل هستند
در همين سال در مراكز آموزش عالي پذيرفته شوند يا حداقل از احتمال قبولي در
رشتههاي موردنظرشان مطلع گردند .از اين رو اين دسته از داوطلبان به موسسات
و مراكز مشاوره متعددي مراجعه ميكنند كه به طور احتمالي و براساس رتبه تعداد
محدودي از داوطلبان سالهاي گذشته كه با آنها آشنايي داشتهاند و از وضعيتشان
با خبر هستند  -و نه همه داوطلبان  -براي داوطلبان امسال انتخاب رشته ميكنند،
كه اين انتخاب رشته با ضريب خطا و اشتباه بسياري همراه ميباشد .زيرا فرايند
گزينش آزمون سراسري ،فرايندي علمي و مبتني بر داده و اطالعات مستند و معتبر
است و مواردي مانند نوع گزينشهاي متفاوت(كشوري ،قطبي ،ناحيهاي ،استاني و
 )...و سهميههاي متفاوت (مناطق يك ،دو ،سه ،ايثارگران) در نوع دورههاي مختلف
(روزانه ،نوبت دوم ،پيام نور ،غيرانتفاعي ،مجازي ،بين الملل و  )...و ساير شرايط و
ضوابط در قبولي داوطلبان تاثير دارد.
همچنين مشكل اساسي ديگري كه داوطلبان با آن روبرو هستند اين است كه
ي و شرايط دانشگاهها و
مشاوران به دليل عدم درك و شناخت جامع از ويژگ 
رشتههاي تحصيلي در معرفي رشته محل ها و اولويتبندي آنها پيشنهادهايي دور از
واقعيت ارائه مي كنند يا دورههاي روزانه را پس از دوره هاي غيرانتفاعي و پيام نور
پيشنهاد ميكنند كه اين باعث ميشود حتي اگر داوطلب نمره قبولي در رشتههاي
روزانه يا رشته محلهاي بهتر را داشته باشد در رشتههاي ضعيفتر كه در الويت
باالتري در انتخاب رشته داوطلب وارد شده است ،قبول شوند.
در همين راستا ،در نرم افزار راهنماي انتخاب رشته مجازي ،با استفاده از اطالعات
داوطلبان سال جاري و اطالعات رشته محلهاي سال گذشته و با رعايت تمامي
شرايط و ضوابط ،رشتههايي كه داوطلب در صورت انتخاب رشته در سال گذشته،
شانس قبولي در آنها داشت را به وي معرفي ميكند .بنابراين اگر نگوئيم نرمافزار
مذكور ،بهترين و منحصربه فردترين نرمافزار كمكي انتخابرشته است ،اما
ميتوان ادعا كرد كه مناسبترين نرمافزار مبتني بر داده و اطالعات معتبر
و مستند است .با تمام اين شرايط ،تصميم نهايي را داوطلب گرامي براساس عوامل
مؤثر در انتخابرشته و دانشگاه محل تحصيل بايد اخذ كند.
نكات مهم و قابل توجه داوطلبان قبل از استفاده از نرم افزار انتخاب رشته
مجازي:
 -1نرمافزار انتخاب رشته مجازي براساس رشته محلهاي سال گذشته تنظيم

شده است و با توجه به اينكه ممكن است رشته محلي نسبت به رشته محلهاي
سال گذشته اضافه ،حذف يا اصالح شده باشد توصيه ميشود حتماً اطالعات رشته
محلها و شرايط و ضوابط خاص هر رشته محل ،مطابق دفترچه راهنماي انتخاب
رشته سال جاري (دفترچه شماره  )2و ساير اطالعيههايي كه براي انتخاب رشته
سال جاري منتشر ميشود ،مورد توجه قرار گيرد.
 -2در نرمافزار انتخاب رشته مجازي ،رشتههاي تحصيلي نيمه متمركز ،بورسيه،
داراي شرايط خاص (مانند دانشگاه شهيد مطهري تهران و  )...و دانشگاه فرهنگيان
(مراكز تربيت معلم سابق) پيشنهاد نميشود و داوطلبان در صورت تمايل به انتخاب
رشته محلهاي مذكور بايستي مطابق با ضوابط و شرايط موسسات مذكور و با توجه
عالقه خود و اولويتي كه مدنظرشان ميباشد ،اين رشته محلها را در فرم انتخاب
رشته اصلي وارد نمايند.
 -3انتخاب برخي از رشته محلها تابع شرايط و ضوابط خاصي است كه از اطالعات
داوطلب قابل استنتاج ميباشد؛ بطور مثال انتخاب رشته محلهاي دانشگاه پيام نور
تابع اطالعات جغرافيايي داوطلب ميباشد و نرمافزار انتخاب رشته مجازي با توجه
به اطالعات ثبتي داوطلب از قبيل محل تولد ،محل اقامت ،محل اخذ مدرك ديپلم
 ،پيش دانشگاهي صرفاً رشته محلهاي مجاز را معرفي ميكند.
 -4با توجه به اينكه براي انتخاب رشته ،عوامل متعددي از جمله ميزان عالقه به
رشته و دانشگاه ،در نظر داشتن نوع دوره ،مقطع تحصيلي ،شرايط و امكانات دانشگاه
و شهر محل تحصيل ،شرايط و ضوابط خاص هر رشته ،تعهدات پس از اتمام تحصيل
و  ...مهم ميباشد و نرم افزار انتخاب رشته مجازي قادر به اولويت دادن رشته محلها
مطابق كليه عوامل مذكور و از جمله عالقه و سليقه داوطلب نميباشد ،به همين
دليل اين سيستم ميتواند صرفاً به عنوان يك راهنما كه معرفي كننده رشتههايي
است كه داوطلب شانس قبولي در آنها دارد ،مورد استفاده قرار گيرد.
 -5سيستم راهنماي انتخاب رشته مجازي فقط و فقط به عنوان ابزاري جهت
راهنمايي بيشتر داوطلب تهيه شده است و استفاده يا عدم استفاده از آن كام ً
ال
اختياري است و مالكهاي اصلي براي انتخاب رشته ،دفترچه راهنما و اطالعيه
هاي سازمان سنجش ،نمره آزمون و سوابق تحصيلي داوطلب ميباشد .از اين رو
درخصوص نرمافزار مذكور مسئوليتي متوجه سازمان نميباشد.
 -6ممكن است اين سيستم به برخي از داوطلبان كه مجاز به انتخاب رشته شدهاند،
هيچ رشتهاي پيشنهاد نكند يا رشته محلهاي محدودي پيشنهاد كند؛ به اين دسته
از داوطلبان توصيه ميشود با در نظر گرفتن دورهاي كه مجاز شدهاند و رشته
محلهاي معرفي شده در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و همچنين اطالعيههاي
سازمان سنجش نسبت به انتخاب رشته اصلي اقدام كنند.
 -7به ازاي هر گروه آزمايشي ،نرم افزار انتخاب رشته مجازي جداگانهاي طراحي شده
است و رشتههاي پيشنهادي در سيستم بصورت مجزا ارائه ميشود .بنابراين اگر در
آزمون سراسري سال  1399در دو گروه آزمايشي شركت كرده باشيد و در آنها مجاز
به انتخاب رشته شدهايد براي آگاهي از رشتههاي پيشنهادي بايد به سيستم انتخاب
رشته مجازي مربوطه مراجعه كنيد و ممكن است نرم افزار به ازاي هر گروه حداكثر
 250رشته محل به شما پيشنهاد كند .اما در نظر داشته باشيد كه در سيستم
انتخاب رشته اصلي صرفاً يك فرم انتخاب رشته در اختيار هر داوطلب قرار ميگيرد
كه بايد حداكثر  150رشته محل از تمامي رشته محلهاي پيشنهادي اعم از يك يا
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دو گروه آزمايشي را فقط در همان يك فرم براساس عالقه و الويت وارد كند.
 -8صرفاً داوطلبان آزمون سراسري سال  1399كه براساس كارنامه مرحله اول مجاز
به انتخاب رشته شدهاند ميتوانند از اين سيستم استفاده كنند.
روش استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مجازي:
لينك نرمافزار انتخاب رشته مجازي ،حداكثر  48ساعت پس از اعالم
نتيجه مرحله اول(كارنامه علمي) بر روي سايت سازمان سنجش به نشاني
 www.sanjesh.orgفعال ميگردد و داوطلبان عالقه مند به استفاده از اين نرم
افزار ،مي توانند با انجام اقدامات زير از اين نرمافزار استفاده كنند:
 -1داوطلب به ازاي هر گروه آزمايشي كه تمايل به آگاهي از رشتههاي معرفي
شده نرمافزار در آن گروه را دارد ،ميبايست سريال انتخاب رشته مجازي به مبلغ
 100.000ريال خريداري كند.
 -2براي خريد سريال انتخاب رشته مجازي ميتوانيد از لينك «خريد سريال انتخاب
رشته مجازي» كه در منوي نرم افزار انتخاب رشته مجازي وجود دارد ،اقدام كنيد.
 -3پس از پرداخت اينترنتي در نرمافزار فروش سريال انتخاب رشته مجازي سازمان
سنجش ،يك شماره سريال  10رقمي در اختيار داوطلب قرار ميگيرد كه فقط و
فقط مخصوص استفاده از نرمافزار انتخاب رشته مجازي ميباشد.
 -4پس از خريد سريال انتخاب رشته مجازي ،داوطلب بايد اطالعات درخواست شده
را در سيستم انتخاب رشته مجازي در گروه آزمايشي مورد نظر وارد كند و در صورت
صحت اطالعات به وي اجازه استفاده از سيستم داده مي شود.
 -5در گام بعدي اطالعات سريال انتخاب رشته مجازي از داوطلب درخواست ميشود
كه الزم است اين اطالعات وارد شود و در صورت صحت اطالعات ،اين سريال به
اطالعات داوطلب در گروه آزمايشي موردنظر اختصاص مييابد و در مراجعات بعدي
ديگر نيازي به ورود اطالعات سريال انتخاب رشته مجازي براي گروه آزمايشي
مربوطه نيست.
امكانات نرم افزار انتخاب رشته مجازي:
 -1نرم افزار انتخاب رشته در اولين گام پس از ورود داوطلب اطالعات كلي و اصول و
مباني استفاده از سيستم را نمايش مي دهد و پس از آن حداكثر تا  250رشته محل
را به داوطلب نمايش ميدهد .الزم به ذكر است در رشتههاي ارائه شده تا حدودي
از باال به پايين شانس قبولي افزايش مييابد ،ولي ممكن است رشته تحصيلي مورد

توجه ،عالقه و انتخاب فرد واقع نشود.
 -2نرم افزار قابليت جستجو و محدود كردن اطالعات رشته محلها براساس شرايط
موردنظر داوطلب و به شرح زير را دارد:
 -1-2نوع دوره (روزانه – نوبت دوم – پيام نور – غيرانتفاعي و ،)...
 -2-2مقطع دوره (دكتري حرفهاي– كارشناسي ارشد پيوسته – كارشناسي -
كارداني) ،
 -3-2حداكثر تا سه استان به عنوان محل تحصيل،
 -4-2حداكثر تا سه رشته تحصيلي مورد عالقه.
يادآوري بسيار مهم:
داوطلبان به اين مساله توجه داشته باشند كه اگر رشته محلهاي انتخابي خود
را در نرمافزار انتخاب رشته اصلي ثبت نكنند ،از چرخه گزينش آزمون
سراسري حذف خواهند شد .به عبارت بهتر نرمافزار انتخابرشته مجازي صرفاً
نقش راهنمايي و هدايت داوطلبان بر اساس گزينههاي انتخابي و نيز آمادگي براي
انتخابرشته اصلي را دارد.
فرايند گزينش آزمون سراسري ،فرايندي علمي و مبتني بر داده و اطالعات
مستند و معتبر است و مشاوران انتخاب رشته در موسسات به طور احتمالي و
در بهترين حالت براساس اطالعات تعداد محدودي از داوطلبان سال گذشته
نسبت به مشاوره و انتخاب رشته اقدام مي كنند
نرم افزار انتخاب رشته مجازي با استفاده از اطالعات داوطلبان سال جاري
و اطالعات رشته محلهاي سال گذشته و با رعايت تمامي شرايط و ضوابط،
رشتههايي كه شانس قبولي در آنها بيشتر است را معرفي ميكند.
داوطلباني كه در آزمون سراسري  1398مجاز به انتخاب رشته نشدهاند يا
در دورههايي كه پذيرش آنها براساس سوابق تحصيلي است ،ثبت نام كردهاند
امكان استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مجازي را ندارند
استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مجازي كام ً
ال اختياري است و اطالعات
اين نرم افزار صرفاً جهت راهنمايي بيشتر و معرفي رشته محل هايي است كه
شانس قبولي داوطلب در آنها بيشتر است
داوطلب تصميم نهايي جهت انتخاب رشته را بايد براساس عاليق،
توانمنديها و شرايط اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي خود انتخاب كند
حتما دفترچه راهنماي انتخاب رشته سال جاري و اطالعيههاي مرتبط با
انتخاب رشته كه از طريق سايت سازمان سنجش منتشر ميشود را مطالعه
كنيد و براساس آنها انتخاب رشته كنيد
اگر داوطلبي در بيش از يك گروه آزمايشي مجاز به انتخاب رشته شده باشد
بايد به ازاي هر گروه آزمايشي كه تمايل به استفاده از انتخاب رشته مجازي را
دارد ،كارت اعتباري خريداري نمايد.
برخي از داوطلبان به دليل تصور يا راهنمايي اشتباه ،رشته محلهاي
ضعيفتر را قبل از رشته محلهاي بهتر وارد ميكنند كه در اينصورت حتي
اگر نمره قبولي براي هر دو رشته محل را داشته باشند ولي به دليل وارد كردن
رشته محل ضعيفتر قبل از رشته محل بهتر ،در رشته محل ضعيف قبول
ميشوند.
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مراحل انتخاب رشته اينترنتي
آزمون سراسري سال 1399
چنديـــن ســـال اســـت كـــه انتخـــاب رشـــته آزمـــون سراســـري بـــه صـــورت
اينترنتـــي انجـــام ميگيـــرد .بـــا توجـــه بـــه اهميـــت ثبـــت انتخابهـــا در
انتخـــاب رشـــته اينترنتـــي در ادامـــه بـــه صـــورت خالصـــه و ســـاده مراحـــل آن
بي ــان ش ــده اس ــت ت ــا داوطلب ــان بتوانن ــد ب ــدون مش ــكل انتخابه ــاي خ ــود را
در سيســـتم انتخـــاب رشـــته آزمـــون سراســـري ســـال  1399ثبـــت كننـــد.
 -1دفترچـــه راهنمـــاي انتخـــاب رشـــته و اطالعيههـــاي مربـــوط بـــه انتخـــاب
رشـــته را بـــه دقـــت مطالعـــه كنيـــد:
 دفترچـــه راهنمـــاي انتخـــاب رشـــته بـــه صـــورت الكترونيكـــي قبـــل از آغـــازانتخ ــاب رش ــته در س ــايت س ــازمان س ــنجش ب ــه نش ــاني www.sanjesh.org
منتشـــر خواهـــد شـــد .داوطلـــب بـــا مراجعـــه بـــه ســـايت ســـازمان و از طريـــق
لينـــك مربـــوط ميتوانـــد ايـــن دفترچـــه راهنمـــا را دانلـــود و ذخيـــره كنـــد.
 بـــه دليـــل اينكـــه ممكـــن اســـت بعـــد از انتشـــار دفترچـــه راهنمـــا ،برخـــي ازكـــد رشـــته محلهـــا حـــذف ،اضافـــه يـــا اصـــاح شـــوند ،لـــذا ضـــرورت دارد
كـــه داوطلبـــان ،پيگيـــر اطالعيههـــاي اصالحيـــه دفترچـــه از طريـــق ســـايت
ســـازمان يـــا هفتـــه نامـــه پيـــك ســـنجش بـــوده و آنهـــا را بـــه دقـــت مطالعـــه
كننـــد.
 -2اطالعات مورد نياز براي انتخاب رشته اينترنتي را آماده كنيد:
 -1-2بـــراي اســـتفاده از نـــرم افـــزار انتخـــاب رشـــته ،ســـه شـــيوه ورود بـــه
نرمافـــزار پيشبينـــي شـــده اســـت كـــه داوطلـــب بايســـتي از طريـــق يكـــي از
ايـــن شـــيوهها اقـــدام كنـــد؛ لـــذا آمـــاده داشـــتن اطالعـــات مـــورد نيـــاز بـــراي
ورود الزامـــي اســـت:
شيوه اول :اطالعات سريال ثبت نام ،شماره شناسنامه.
شيوه دوم :شماره پرونده ،كد ملي ،شماره سريال شناسنامه.
شيوه سوم :شماره پيگيري ثبت نام ،كد ملي.
 -2-2مع ــدل كتب ــي ديپل ــم ،ك ــد و عن ــوان ديپل ــم ج ــزو م ــواردي اس ــت ك ــه در
زمـــان انتخـــاب رشـــته بـــه داوطلـــب نمايـــش داده ميشـــود تـــا در صـــورت
مغايـــرت ،اطالعـــات صحيـــح را وارد نمايـــد؛ لـــذا آمـــاده داشـــتن
ايـــن اطالعـــات نيـــز بـــه منظـــور مقايســـه و اصـــاح،
الزام ــي اس ــت.
 -3-2كـــد رشـــته محلهـــاي
انتخـــاب شـــده نهايـــي خـــود
را بـــه همـــراه نـــام
رشـــته ،عنـــوان
د ا نشـــگا ه ،
نـــو ع

دوره (روزانـــه ،نوبـــت دوم و  ،)...مقطـــع تحصيلـــي (كاردانـــي ،كارشناســـي،
كارشناس ــي ارش ــد و  )...و س ــاير اطالع ــات مه ــم روي برگــهاي يادداش ــت كني ــد.
يـــادآوري  :1هـــر داوطلـــب ميتوانـــد حداكثـــر  150كـــد رشـــته محـــل را در
نـــرم افـــزار انتخـــاب رشـــته ثبـــت كنـــد؛ ولـــي ممكـــن اســـت تعـــدادي از كـــد
رشـــته محلهايـــي را كـــه انتخـــاب ميكنيـــد بـــه دليـــل عـــدم رعايـــت شـــرايط
و ضواب ــط ،از س ــوي ن ــرم اف ــزار ثب ــت نش ــود ك ــه ب ــا اع ــام خط ــا ب ــه داوطل ــب
اعـــام خواهـــد شـــد؛ لـــذا توصيـــه ميشـــود كـــه رشـــته محلهـــاي بيشـــتري
را در نظـــر بگيريـــد تـــا بتوانيـــد جايگزيـــن رشـــته محلهـــاي اشـــتباه كنيـــد.
ي ــادآوري  :2ه ــر چن ــد الزام ــي ب ــه وارد ك ــردن تمام ــي  150انتخ ــاب نيس ــت،
امـــا در ســـالهاي گذشـــته داوطلبانـــي بودهانـــد كـــه بـــا در نظـــر گرفتـــن
شـــرايط خـــوش بينانـــه ،صرفـــاً چنـــد انتخـــاب محـــدود را در فـــرم انتخـــاب
رشـــته وارد كردهانـــد و در نهايـــت پـــس از گزينـــش علمـــي بـــا اختـــاف يـــك
يـــا دو نفـــر ،جـــزو قبـــول شـــدگان در رشـــته محلهـــاي وارد شـــده ،نبودنـــد.
 -3وارد نرم افزار انتخاب رشته آزمون سراسري شويد:
 -1-3از طريـــق لينـــك مربـــوط در ســـايت ســـازمان ســـنجش ،وارد نـــرم افـــزار
انتخـــاب رشـــته آزمـــون سراســـري شـــويد.
 -2-3در نـــرم افـــزار انتخـــاب رشـــته آزمـــون سراســـري ،اطالعاتـــي درخصـــوص
ش ــرايط و ضواب ــط اس ــتفاده از ن ــرم اف ــزار ،مهل ــت انتخ ــاب رش ــته و  ...نماي ــش
داده ش ــده اس ــت ك ــه مهمتري ــن آنه ــا عبارتن ــد از:
 -1-2-3مهلت انتخاب رشته از تاريخ  1399/7/2تا تاريخ 1399/7/5است.
 -2-2-3داوطلبـــان پـــس از ثبـــت اطالعـــات ،رســـيد انتخـــاب رشـــته را كـــه
عـــددي  15رقمـــي اســـت ،دريافـــت ميكننـــد.
 -3-2-3داوطلبانـــي كـــه انتخـــاب رشـــته خـــود را ثبـــت كردهانـــد تـــا آخريـــن
مهل ــت انتخ ــاب رش ــته ميتوانن ــد نس ــبت ب ــه مش ــاهده ي ــا ويراي ــش اطالع ــات
از طريـــق لينكهـــاي مربـــوط در ســـايت اقـــدام كننـــد.
 -4-2-3محدودي ــت زمان ــي ب ــراي تكمي ــل ف ــرم انتخ ــاب رش ــته وج ــود ن ــدارد
و صرفــاً ت ــا زمان ــي ك ــه كارب ــر ب ــه اينترن ــت متص ــل اس ــت ي ــا پنج ــره مرورگ ــر
خـــود را نبســـته اســـت ،ميتوانـــد نســـبت بـــه انتخـــاب رشـــته اقـــدام كنـــد
(حتمـــاً پـــس از پايـــان انتخـــاب رشـــته بـــا كليـــك روي دكمـــه «خـــروج» از
سيســـتم خـــارج شـــويد).
 -4اطالعات ثبت نامي را مشاهده و در صورت مغايرت اصالح كنيد:
از طري ــق يك ــي از ش ــيوه ه ــاي اع ــام ش ــده در بن ــد  1-2ب ــه ن ــرم اف ــزار وارد
ش ــويد و اطالعات ــي را ك ــه نماي ــش داده ميش ــود ،بررس ــي كني ــد و نس ــبت ب ــه
تأييـــد يـــا اصـــاح آنهـــا اقـــدام كنيـــد .اطالعاتـــي كـــه نمايـــش داده ميشـــود
ب ــه ش ــرح ذي ــل اس ــت:
 -1-4مع ــدل كتب ــي ديپل ــم و ك ــد ديپل ــم :در ص ــورت صحي ــح ب ــودن ،بايس ــتي
صح ــت اطالع ــات را اع ــام كني ــد و در غي ــر اينص ــورت ،اطالع ــات صحي ــح را در
مح ــل مرب ــوط وارد كني ــد.
 -2-4اگـــر داوطلـــب تمايـــل بـــه انتخـــاب رشـــتههاي مؤسســـات
غيرانتفاع ــي ي ــا دانش ــگاه پي ــام ن ــور ي ــا دانش ــگاه فرهنگي ــان داش ــته
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باش ــد ،ول ــي در زم ــان ثب ــت ن ــام ،عالق ــه من ــدي خ ــود را اع ــام نك ــرده باش ــد،
ميتوان ــد ب ــا خري ــد س ــريال عالق ــه من ــدي مرب ــوط و وارد ك ــردن اطالع ــات در
صفح ــه آغازيـــن انتخـــاب رشـــته ،عالقـــه من ــدي خ ــود را نس ــبت ب ــه انتخ ــاب
رشـــتههاي دانشـــگاههاي يـــاد شـــده اعـــام كنـــد .الزم بـــه ذكـــر اســـت
ك ــه ب ــراي مؤسس ــات غيرانتفاع ــي و پي ــام ن ــور ،خري ــد ي ــك س ــريال
عالقـــه منـــدي كافـــي اســـت و بـــراي دانشـــگاه فرهنگيـــان نيـــز
كارت جداگانـــهاي مـــورد نيـــاز اســـت.
 -5اطالعـــات كـــد رشـــته محلهـــا را بـــا توجـــه بـــه مـــواردي كـــه در پيـــش
نويـــس وارد كـــرده بوديـــد بـــه شـــرح زيـــر در نـــرم افـــزار وارد كنيـــد:
 -1-5پ ــس از وارد ك ــردن ه ــر ك ــد رش ــته مح ــل ،در كن ــار ك ــد ،عن ــوان رش ــته
مح ــل نماي ــش داده ميش ــود ك ــه توصي ــه ميش ــود حتمــاً آن را ب ــا اطالعات ــي
ك ــه قب ـ ً
ـا ب ــه ص ــورت پي ــش نوي ــس آم ــاده ك ــرده بودي ــد مقايس ــه كني ــد.
 -2-5پـــس از وارد كـــردن كـــد رشـــته محلهـــا و كليـــك روي دكمـــه «تأييـــد
و ادامـــه» ،نـــرم افـــزار ،اطالعـــات رشـــته محلهـــا را مـــورد ارزيابـــي قـــرار
ميدهـــد و مـــوارد اشـــكال ماننـــد «عـــدم تطابـــق جنســـيت داوطلـــب بـــا
جن ــس پذي ــرش رش ــته مح ــل»« ،ع ــدم تطاب ــق گ ــروه آزمايش ــي داوطل ــب ب ــا
گـــروه آزمايشـــي رشـــته محـــل» و  ...را اعـــام ميكنـــد.
 -3-5برخ ــي از م ــوارد برخ ــاف م ــورد قب ــل از س ــوي ن ــرم اف ــزار قاب ــل بررس ــي
نيســـت و شـــخص داوطلـــب بـــا توجـــه بـــه شـــرايط و عاليـــق ميبايســـت آنهـــا
را بررس ــي كن ــد و درخص ــوص آنه ــا تصمي ــم گي ــري كن ــد .برخ ــي از اي ــن م ــوارد
شـــامل تغييـــر مقطـــع يـــا تغييـــر دوره در رشـــتههاي انتخابـــي ،درج رشـــته اي
در مقطـــع كاردانـــي در بيـــن رشـــتههاي مقطـــع كارشناســـي يـــا درج دوره
غيرانتفاع ــي بي ــن دورهه ــاي روزان ــه و  ...هس ــتند؛ البت ــه ن ــرم اف ــزار ه ــر دوره ي ــا
مقطعـــي را بـــه يـــك رنـــگ نمايـــش ميدهـــد و بديـــن صـــورت بـــه داوطلـــب
بـــراي شناســـايي ايـــن تغييرهـــا كمـــك ميكنـــد.
 -6اطالع ــات ثب ــت ش ــده ب ــه هم ــراه رس ــيد انتخ ــاب رش ــته ب ــه داوطل ــب ب ــه
شـــرح زيـــر نمايـــش داده ميشـــود:
 -1-6پ ــس از تأيي ــد ،اطالع ــات در پاي ــگاه س ــازمان س ــنجش ثب ــت خواه ــد ش ــد
و رســـيد انتخـــاب رشـــته  15رقمـــي ص ــادر خواه ــد ش ــد و نس ــخه قاب ــل
چـــاپ بـــه داوطلـــب نمايـــش داده ميشـــود.
 -2-6توصيـــه ميشـــود كـــه داوطلبـــان ،از اطالعـــات نمايـــش داده شـــده
نســـخه چاپـــي تهي ــه كنن ــد و در پاي ــان ب ــا كلي ــك روي دكم ــه «خ ــروج» از
نـــرم افـــزار انتخـــاب رشـــته خـــارج شـــوند.
يـــادآوري :داوطل ــب موظ ــف اس ــت ك ــه از اطالع ــات ش ــخصي و ف ــرم انتخ ــاب
رش ــته خ ــود و نس ــخه چ ــاپ ش ــده تأييدي ــه انتخ ــاب رش ــته محافظ ــت كن ــد.
الزم ب ــه ي ــادآوري اس ــت ك ــه س ــازمان س ــنجش ،هيچگون ــه مس ــؤليتي در قب ــال
مشـــكالت ناشـــي از لـــو رفتـــن اطالعـــات داوطلـــب نخواهـــد داشـــت .برايـــن
اســـاس تقاضـــا ميشـــود اطالعـــات شـــخصي و آزمونـــي خـــود را در اختيـــار
افـــراد متفرقـــه قـــرار ندهيـــد.
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روش نمرهکلسازی در آزمون سراسري سال 1399
براي پذيرش در رشتهمحلهاي با آزمون
ضمن آرزوي توفيق روزافزون براي داوطلبان آزمون سراسري ،در اين قسمت به روش
نمره كلسازي در آزمون سراسري و انواع نمرات از قبيل نمره خام ،نمره كل حاصل از
دروس امتحاني آزمون سراسري ،نمره كل حاصل از دروس مؤثر سوابق تحصيلي ديپلم(برای
دیپلمههای نظام سالی واحدی يا ترميواحدي و دیپلمههای نظام جدید آموزشی (-3-3
 ،)6نمرهکل حاصل از دروس مؤثر سوابق تحصيلي پيشدانشگاهي برای داوطلبانی که
دارای دیپلم نظام سالی واحدی يا ترمي واحدي هستند و درنهایت نمرهکلنهایی در هر
زيرگروه كه در كارنامه اوليه داوطلبان درج مي شود ،پرداخته مي شود.
بر اساس مصوبه بیست و یکمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ
 1398/8/1ميزان تأثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال  1399براي پذيرش در
رشتهمحلهايي كه پذيرش آنها به روش با آزمون انجام ميشود ،حداكثر  30درصد و
با تاثيرمثبت به صورت زير اعمال ميشود:
الف) آن دسته از ديپلمه هاي رياضي و فيزیک ،علوم تجربي ،علوم انساني و علوم و معارف
اسالمي كه ديپلم خود را از سال  1398به بعد در نظام آموزشي جديد ( )6 -3 -3اخذ
نموده و امتحانات دروس پايه دوازدهم آنها به صورت نهايي ،سراسري و کشوری برگزار
شده ،مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه دوازدهم
سال سوم آموزش متوسطه نظام جديد  )6 -3 -3به ميزان حداكثر  30درصد به نسبتسوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثيرمثبت در نمره كل نهايي آنان لحاظ
مي شود.
ب) آن دسته از ديپلمه هاي رياضي فيزیک ،علوم تجربي ،علوم انساني و علوم و معارف
اسالمي كه ديپلم خود را از سال  1384به بعد در نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي
واحدي دريافت نموده اند و امتحانات یک يا چند درس آنها به صورت نهايي ،سراسري و
کشوری برگزار شده است ،مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود
ديپلم (پايه يازدهم -سال سوم آموزش متوسطه نظام قديم) به ميزان حداكثر  25درصد
به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره كل نهايي آنان
لحاظ مي شود.
ج) داوطلبان داراي مدرك پيش دانشگاهي رياضي فيزیك ،علوم تجربي ،علوم انساني ،علوم
و معارف اسالمي و هنر كه مدرك دوره پيش دانشگاهي خود را از سال تحصيلي - 91
 1390به بعد دريافت كردهاند و امتحانات یک يا چند درس آنها به صورت نهايي ،سراسري
و کشوری برگزار شده است ،مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود
دوره پيش دانشگاهي به ميزان حداكثر  5درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب
و به صورت تأثير مثبت در نمره كل نهايي آنان لحاظ ميشود.
د)ساير ديپلمهها (غير از بندهاي الف ،ب و ج) مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستند.
قبل از ورود به بحث نمرهکلسازی بايد در نظر داشته باشيد تمام مراحل نمرهکلسازی كه
در ادامه به آن خواهيم پرداخت صرفاً براي رشتههايي است كه پذيرش آنها «با آزمون»
است .پذیرش دانشجو در تعدادي از رشتههاي برخي دانشگاهها و مراکز و موسسات
آموزش عالی کشور در سال «1399صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی» و خارج از فرایند
آزمون سراسری انجام میشود .برای این کد رشته محلها ،مالك گزينش ،معدل كتبي
ديپلم است .ثبتنام و انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
به صورت مجزا از رشتههای با آزمون انجام میشود و داوطلبان برای انتخاب این رشتهها
باید به سامانه پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری مهرماه سال
 1399مراجعه نمایند .دفترچه رشتهمحلهاي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي نيز
به صورت مجزا از دفترچهراهنماي انتخاب رشتههاي پذيرش با آزمون است.
انواع نمرات در آزمون سراسري

 )1نمره خام
 )2نمره تراز
 )3نمرهکل آزمون
 )4نمرهکل سابقه تحصيلي ديپلم برای داوطلبان داراي ديپلم نظام سالی واحدی یا ترمی
واحدی
 )5نمرهکل سابقه تحصيلي پيشدانشگاهي برای داوطلبان داراي ديپلم نظام سالی واحدی
یا ترمی واحدی
 )6نمرهکلنهایی برای داوطلبان داراي ديپلم نظام سالي واحدي یا ترمی واحدی (حاصل از
ل سابقه تحصيلي ديپلم و نمره كل سابقه تحصيلي پيشدانشگاهي)
نمره كل آزمون ،نمره ك 
 )7نمرهکل سابقه تحصیلی دیپلم برای داوطلبان داراي ديپلم نظام جدید آموزشی 6-3-3
 )8نمرهکلنهایی برای داوطلبان دارای دیپلم نظام آموزشی جدید ( 6-6-3حاصل از نمره
کل آزمون ،نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم(پايه دوازدهم -سال سوم آموزش متوسطه نظام
جديد ))6-3-3
 -1نمره خام
پس از برگزاري آزمون با توجه به استانداردهاي دقيق و فني ،پاسخنامهها در قرنطينه
قرائتميشود و پس از اعمال كنترلهاي الزم مبتني بر خواندن صحيح پاسخنامهها،
مرحله تصحيح پاسخنامه آغاز ميشود .هر يك از پاسخنامهها دو بار با دقتهاي مختلف
پردازش ميشود تا صحت قرائت پاسخنامه محرز شود و در موارد معدود كه مغايرت بين
دو پردازش وجود دارد ،پاسخنامهها مجددا ً بررسی ميشود.
پس از تأييد صحت پردازش پاسخنامهها ،تعداد گزينههاي صحيح و غلط با توجه به كليد
سؤاالت در هر درس و گروه آزمايشي ،استخراج و نمره خام به روش زير محاسبه ميشود:

بهعبارتدیگر ،نمره خام عبارت است از نمره اكتسابي توسط هر داوطلب در هر درس
آزمون (اعم از عمومي و اختصاصي) که به درصد بیان ميشود.
نكته  :1خاطرنشان ميشود كه در فرمول فوق ،نمره خام چون به درصد بيان ميشود ،در
 100ضرب ميشود.
نكته  :2بر اساس اين فرمول ،بهمنظور جلوگيري از پاسخ به گزينهها بهصورت حدسي و
تصادفي ،به ازاي هر سؤال غلط ،یکسوم از ارزش سؤاالت صحيح كسر ميشود.
نكته  :3در آزمون سراسري ،دروس امتحاني ازنظر تعداد سؤاالت متفاوت هستند؛ براي
مثال ،در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني ،تعداد سؤاالت درس ادبيات  25و درس رياضي
 55سؤال است؛ براي اينكه اثر تعداد سؤاالت از بين برده شود ،عبارت مذكور تقسیمبر
تعداد سؤاالت شده است.
مثال :وضعيت پاسخگويي داوطلب به درس ادبيات فارسي که شامل  25سؤال است ،به
شرح زير است:
تعداد پاسخهاي صحيح14 :
تعداد پاسخهاي غلط4 :
تعداد پاسخهاي سفيد (بدون پاسخ)7 :
پس نمره خام اين داوطلب در درس ادبيات فارسي عبارت است از:
نكته مهم :دامنه تغييرات نمرات خام دروس در محدوده  - 33/3تا  100است؛ يعني اگر
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داوطلبي به همه اين  25سؤال پاسخ غلط داده باشد ،نمره وي عبارت است از:

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

توجه مهم :
 -1آزمون سراسري سال  1399در قالب دو مجموعه سؤال به شرح ذيل تهيه شده بود:
* يك آزمون (يك مجموعه سؤال) براساس منابع دروس نظا م سالي واحدي يا ترمي
واحدي یا نظام قدیم
* يك آزمون (يك مجموعه سؤال) براساس منابع دروس نظا م جديد ()6-3-3
* ضمناً از مباحث مشترک دو نظام آموزشی قدیم و جدید ( ،)6-3-3سؤال یکسان طرح
شده بود.
مطابق سنوات اخير ،ابتدا نمرات خام (حقيقي) محاسبه ميشود .سپس براي محاسبه
نمرهکل ،در هر يك از گروههاي آزمايشي نمرات هر درس (نمرات همترازی) بصورت
جداگانه تراز ميشود.
 -2در سه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني ،علوم تجربي و علوم انساني،
نمرات خام دروس تخصصي دو نظام آموزشي ابتدا با روشهاي آماري مطابق
با اصول سنجش و اندازهگيري ،همتراز ميشود (نمرات حاصل ازهمترازي در
كارنامه نتايج علمي داوطلبان ذيل نمرات خام هر درس درج شده است) ،سپس
نمرات حاصل از همترازي باهم براي هر دو نظام تراز ميشود.

انسانی )4 ،گروه آزمايشي هنر )5 ،گروه آزمايشي زبانهاي خارجي .در هر يک از اين
گروهها ،آزمونهاي عمومي و اختصاصي برگزار ميشود.
مواد آزمون عمومي و ضرايب آن براي تمامي داوطلبان آزمون سراسري در کليه زیرگروههای
ب درس زبان عمومی در زیرگروه
همه گروههاي آزمايشي يکسان است (تنها استثنا در ضری 
چهار گروه آزمایشی زبانهاي خارجی به دليل نبود درس تخصصي در اين زيرگروه است).
دروس امتحاني رشتههاي مختلف تحصيلي آزمون سراسري داراي ضرايب متفاوتي
هستند؛ به همين منظور ،رشتههاي تحصيلي هر گروه آزمايشي که مواد امتحاني آنها از
ضريب يکساني برخوردارند در يک زيرگروه قرار ميگيرند .هر گروه آزمايشي در آزمون
سراسري ،داراي چند زيرگروه است که در دفترچههاي شماره  1و  2آزمون سراسري
مشخصشده است.
در آزمون سراسري سال  1399پذيرش دانشجو در رشتههاي تحصيلي دانشگاه صدا
و سیمای جمهوری اسالمی ایران و رشتههای تحصیلی علوم ورزشي ،آموزش تربيت
بدني ،نقاشي ،ارتباط تصويري ،آموزش ارتباط تصويري ،كارداني هنرهاي تجسمي ،طراحي
پارچه ،طراحي لباس ،طراحي صنعتي ،ادبيات نمايشي ،مجسمهسازي ،موسيقي ايراني،
موسیقی جهاني ،موسيقي نظامي ،كتابت و نگارگري ،آهنگسازي ،بازيگري ،طراحي صحنه،
نمايش عروسكي و عكاسي بهصورت متمركز و با شرايط خاص صورت ميپذيرد .آزمون
عملي و تشريحي اين رشتهها در شهریورماه و مهرماه سال  1399برگزار ميشود .ضريب
آزمون عملي براي رشتههاي موسيقي ايراني ،موسیقی جهاني و موسیقی نظامی  6و براي
ساير رشتهها  4است .در گزينش نهايي نمرهکل حاصل از نمره كل زیرگروه مربوطه و نمره
درس عملي اعمال ميشود .الزم به ذكر است كه ضريب درس عملي نيز همانند ساير
دروس تخصصي  3برابر لحاظ ميشود.
پس با توجه به موارد فوق ،نمره كل آزمون سراسري بدینصورت محاسبه ميشود:

 -2نمره تراز
به علت تفاوت در ماهيت دروس امتحاني اعم از عمومي يا اختصاصي ،نمرات خام همانند
نیستند؛ بهعبارتدیگر ،کسب دو نمره خام يکسان (يا کسب دو درصد يکسان) در دروس
ل مقایسه نيست؛ درنتیجه نميتوان با استفاده از
مختلف آزمون سراسري با يکديگر قاب 
نمرات خام دروس مختلف ،افراد را با يکديگر مقایسه کرد؛ لذا ،بحث تبديل نمرات خام به الف :نمرهکل سازی برای داوطلبان داراي ديپلم نظام ساليواحدي یا ترمی
نمرات تراز مطرح ميشود که اين امر با استفاده از روشهاي آماري انجام ميگيرد .براي واحدی
تعيين نمره تراز ،تمامي نمرات خام داوطلبان حاضر در جلسه در هر گروه آزمايشي و هر داوطلبان داراي ديپلم يا پيشدانشگاهي نظام ساليواحدي يا ترميواحدي همانند سال
درس مورد نياز است؛ سپس از روی نمرات هر درس به ترتیب نزولی ،فراوانی نمرات و گذشته مشمول اعمال سوابق تحصيلي ميباشند كه در ادامه به آن پرداخته ميشود .براي
فراوانی تجمعی و مقادیر فراوانی تجمعی نسبی زیر سطح منحنی ،نمره تراز براي هر درس داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلي كه نمرات دروس سوابق تحصيلي آنها بهطور
در هر گروه بهصورت مجزا محاسبه میگردد؛ بنابراين ،يافتن نمره تراز دروس (اعم از كامل موجود نيست ،ميزان تأثیر سوابق تحصيلي بر اساس دروس موجود سوابق تحصيلي
دروس عمومي و اختصاصي) توسط داوطلب يا هيچ فرد يا مؤسسهاي جز سازمان سنجش محاسبه ميشود .بديهي است ميزان تأثیر سوابق تحصيلي ديپلم يا سوابق تحصيلي
آموزش کشور که اطالعات کل شرکت کنندگان را در اختیار دارد امکانپذیر نيست .تراز پيشدانشگاهي براي داوطلبان غيرمشمول اين سوابق تحصيلي ،صفر ميباشد.
نمرات خام آزمون هر دو نظام بهصورت كلي در هر درس و گروه براساس مفاد بندهاي  1نمرهکل سابقه تحصيلي ديپلم صرفاً براي داوطلباني محاسبه خواهد شد كه مشمول اعمال
و  2توجه مهم بند ( 1نمره خام) محاسبه خواهد شد.
سابقه تحصيلي ديپلم هستند .آن دسته از «ديپلمههاي رياضي و فيزيك»« ،علوم تجربي»،
«ادبیات و علوم انساني» و «علوم و معارف اسالمي» كه ديپلم خود را از سال  1384به
 -3نمرهکل آزمون
بعد اخذ نمودهاند و امتحانات يك يا چند درس آنها بهصورت نهايي ،سراسري و کشوری
نمرهکل آزمون داوطلب در هر زيرگروه ،میانگین وزنی نمرات تراز دروس عمومي برگزار شده است ،مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم
و اختصاصي داوطلب با توجه به ضريب هر درس در آن زیرگروه است؛ بدين ترتيب (سال سوم آموزش متوسطه) به ميزان حداكثر  25درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود
كه پس از محاسبه نمرات خام و نمرات تراز معادل آن ،نوبت محاسبه نمرهکل آزمون داوطلب و بهصورت تأثير مثبت در نمرهکلنهایی آنان لحاظ ميشود.
سراسري است .گروههاي پنجگانه آزمايشي آزمون سراسري شامل دروس امتحاني عمومي براي روشنتر شدن روش محاسبه رابطه شماره  ،2به مثال زير توجه نماييد .شایان ذکر
و اختصاصي است .ضرايب دروس عمومي در همه زیرگروههای تمام گروههاي آزمايشي است نمراتی که در مثالها ارائه شده فرضی بوده و غیرقابل استناد است.
بهغیراز زیرگروه  4گروه آزمايشي زبانهاي خارجي يكسان است ،ولي ضرايب دروس مثال : 1فرض كنيد كه داوطلبي در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني آزمون سراسري
تخصصي در زیرگروهها متفاوت است .اين ضرايب در دفترچههاي شماره  1و  2آزمون سنوات قبل شركت كرده و نمرات خام/نمره همترازی ذيل را كسب نموده است .تراز نمرات
سراسري درجشده است كه در ادامه به بيان آن ميپردازيم.
محاسبهشده و در جدول زير آورده شده است .گروه آزمايشي علوم رياضي و فني داراي
سه زيرگروه است؛ بنابراين ،بر اساس نمرات تراز و ضرايب هر يك از زيرگروهها ،نمرهكل
 -1-3زیرگروهها در گروههای آزمایشی مختلف
داوطلب فوق در هر يك از زيرگروهها محاسبه ميشود؛ لذا داريم:
همانطور که ميدانيد ،آزمون سراسري در پنج گروه آزمايشي برگزار ميشود )1 :گروه
آزمايشي علوم ریاضی و فني )2 ،گروه آزمايشي علوم تجربی )3 ،گروه آزمايشي علوم
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توجه :نمرات مؤثر دروس ديپلم همانند نمرات خام آزمون ،تراز مي  شود؛ ضمن اينكه تراز
نمرات دروس ديپلم براي ديپلمههاي هرسال جداگانه محاسبه ميشود.

توجه :امكان محاسبه نمرات تراز براي داوطلبان وجود ندارد؛ لذا خود داوطلب نميتواند
نمره آزمون در هر زيرگروه را محاسبه نمايد.
 -4نمرهکل سابقه تحصيلي ديپلم براي داوطلبان نظام سالي واحدي يا ترمي
واحدي
روش محاسبه اين نمره دقيقاًمانند نمرهکل آزمون سراسري است و نمرات دروس امتحاني
اخذ ديپلم بهجای نمرات خام در اين نمره كل به كار ميرود .نمرات دروس امتحاني اخذ
ديپلم (نمرات دروسي كه امتحانات آنها به صورت نهايي ،سراسري و كشوري برگزار
شده است) نيز تراز ميشود؛ اين نمرات از وزارت آموزش و پرورش اخذ و به تفكيك نظام
آموزشي ،سال اخذ مدرك و نوع ديپلم با استفاده از روشهاي آماري به صورت مجزا تراز
ميشود .پس ميتوان گفت كه نمرهکل سابقه تحصيلي ديپلم عبارت است از میانگین وزنی
نمرات تراز هر یک از دروس مؤثر اخذ ديپلم كه طبق رابطه زير محاسبه ميشود:

در رابطه ،3دروس اخذ ديپلم با دروس آزمون سراسري معادل سازي مي شود و
نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم محاسبه مي شود و ضرايب مربوطه متناسب با ضرايب
زيرگروههاي آزمون سراسري است .اين ضرايب در شماره  1193مورخ 1399/6/31
هفتهنامه پيكسنجش منتشر شده است.
مثال :2فرض كنيد داوطلبي داراي ديپلم رياضي فيزيك است و سال اخذ آن  1396بوده
و در آزمون سراسري سال  1398در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني شركت نموده و
وضعيت نمرات دروس مؤثر اخذ ديپلم او به شرح جدول ذيل است .همانگونه كه مشاهده
ميشود ،درس زبان فارسي  3و ادبيات فارسي  ،3معادل زبان و ادبيات فارسي در آزمون
سراسري است و چون اين درس در آزمون سراسري ضريب  4دارد پس دو درس ديپلم به
نسبت واحدها ،داراي ضريب خواهند بود؛ بهطوریکه جمع ضرايب  4ميشود .سه درس
جبر و احتمال ،هندسه  2و حسابان در ديپلم نيز معادل درس رياضي در آزمون سراسري
در نظر گرفتهشده است و ضرايب آن در هر يك از زيرگروهها به نسبت واحدها تقسيم
ميشود.

 -5نمرهکل سابقه تحصيلي پیشدانشگاهی براي داوطلبان نظام سالي
واحدي يا ترمي واحدي
داوطلبان داراي مدرك پیشدانشگاهی «رياضي و فيزيك»« ،علوم تجربي»« ،ادبیات
و علوم انساني»« ،علوم و معارف اسالمي» و « هنر» كه مدرك دوره پیشدانشگاهی
خود را از سال تحصيلي  1391به بعد اخذ كردهاند و امتحانات يك يا چند درس آنها
بهصورت نهايي ،سراسري و کشوری برگزارشده است ،مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده
و سوابق تحصيلي موجود دوره پیشدانشگاهی )پايه دوازدهم سال آخر آموزش متوسطه
نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي( صرفاً نمرات دروسی که بهصورت نهایی ،سراسری
و کشوری برگزار شده است به ميزان حداكثر  5درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود
داوطلب و بهصورت تأثير مثبت در نمرهکلنهایی آنان لحاظ ميشود.
روش محاسبه اين نمره نيز همانند نمرهکل آزمون سراسري است و نمرات دروس امتحاني
اخذ پیشدانشگاهی بهجای نمرات خام در اين نمره كل به كار ميرود .نمرات دروس
امتحاني اخذ پیشدانشگاهی (نمرات دروسي كه امتحانات آنها به صورت نهايي ،سراسري
و كشوري برگزار شده است) نيز تراز ميشود؛ اين نمرات به تفكيك سال اخذ مدرك و نوع
پيشدانشگاهي (براي دارندگان مدرك پيشدانشگاهي مشمول اعمال سوابق تحصيلي) با
استفاده از روشهاي آماري به صورت مجزا تراز ميشود .پس ميتوان گفت كه نمرهکل
سابقه تحصيلي پیشدانشگاهی عبارت است از میانگین وزنی نمرات تراز هر یک از دروس
مؤثر پیشدانشگاهی و طبق رابطه زير محاسبه ميشود:

در رابطه  4دروس اخذ پیشدانشگاهی با دروس آزمون سراسري معادلسازي ميشود
و نمره كل سابقه تحصيلي پیشدانشگاهی محاسبه ميشود و ضرايب مربوطه معادل
ضرايب زيرگروههاي (ضرايبي كه درس معادل پیشدانشگاهی آن بهعنوان سابقه
تحصيلي در نظر گرفتهشده باشد) .آزمون سراسري است.
مثال : 3فرض كنيد داوطلبي داراي مدرک پیشدانشگاهی رياضي فيزيك است و سال
اخذ آن  1397بوده و در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني آزمون سراسری سال 1399
شركت نموده و وضعيت نمرات دروس مؤثر اخذ پیشدانشگاهی او به شرح جدول ذيل
است .همانطور كه مشاهده ميشود ،درس زبان فارسي ،معادل زبان و ادبيات فارسي
در آزمون سراسري است و در هر  3زيرگروه داراي ضريب  4ميشود يا درس فيزيك
پيشدانشگاهي معادل درس فيزيك آزمون است و در زيرگروه  3داراي ضريب  2ميشود.
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توجه :نمرات مؤثر دروس پیشدانشگاهی همانند نمرات خام آزمون ،تراز مي  شود؛ ضمن
اينكه تراز نمرات دروس پیشدانشگاهی براي فارغالتحصيالن هرسال جداگانه محاسبه
ميشود.
 -6نمرهکلنهایی براي داوطلبان نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي
(حاصل از نمره كل آزمون ،نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم و نمره كل سابقه
تحصيليپيشدانشگاهي)
تا اين قسمت به نحوه محاسبه نمرهکل حاصل از دروس امتحاني آزمون سراسري (نمره كل
آزمون) و نمره كل حاصل از دروس مؤثر امتحاني اخذ ديپلم (نمره كل سابقه تحصيلي
ديپلم) و نمره كل حاصل از دروس مؤثر امتحاني پیشدانشگاهی (نمره كل سابقه تحصيلي
پيشدانشگاهي) پرداخته شد .در اين قسمت به نحوه محاسبه نمره كلي نهايي كه حاصل
اين سه نمره است ،پرداخته ميشود.
بر اساس مصوبه بیست و یکمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ
 1398/8/1ميزان تأثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال  1399براي پذيرش در
رشتهمحلهايي كه پذيرش آنها به روش با آزمون انجام ميشود ،حداكثر  30درصد و
با تاثيرمثبت به صورت زير اعمال ميشود:
الف) آن دسته از ديپلمههاي رياضي فيزیک ،علوم تجربي ،علوم انساني و علوم و معارف
اسالمي كه ديپلم خود را از سال  1384به بعد در نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي
واحدي دريافت نمودهاند و امتحانات یک يا چند درس آنها بهصورت نهايي ،سراسري و
کشوری برگزار شده است ،مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود
ديپلم (پايه يازدهم-سال سوم آموزش متوسطه نظام قديم) به ميزان حداكثر  25درصد
به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره كل نهايي آنان
لحاظ ميشود.
ب) داوطلبان داراي مدرك پيشدانشگاهي رياضي فيزیك ،علوم تجربي ،علوم انساني ،علوم
و معارف اسالمي و هنر كه مدرك دوره پيشدانشگاهي خود را از سال تحصيلي - 91
 1390به بعد دريافت كردهاند و امتحانات یک يا چند درس آنها بهصورت نهايي ،سراسري
و کشوری برگزار شده است ،مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود
دوره پيشدانشگاهي به ميزان حداكثر  5درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب
و به صورت تأثير مثبت در نمره كل نهايي آنان لحاظ ميشود.
تبصره :برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب ،هر دو مورد اعمال
خواهد شد.
برای داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی که مدرک دیپلم و پیش
دانشگاهی خود را در نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی اخذ نمودهاند ،در
آزمون سراسری سال  ،1399چهار نمرهکل برای هر زیرگروه محاسبه میشود:
 -1فقط آزمون  -2آزمون و نمره کل سوابق تحصیلی دیپلم  -3آزمون و نمره کل سوابق
تحصیلی پیشدانشگاهی  -4آزمون و نمره کلهای سوابق تحصیلی دیپلم و تحصیلی
شدانشگاهی
پی 
سپس از بین این چهار نمره ،بیشترین نمره محاسب ه شده بهعنوان نمرهکلنهایی در هر
زيرگروه لحاظ میشود كه اين موضوع به نفع داوطلب است .بهعبارتدیگر اعمال تأثیر
مثبت سوابق تحصيلي ،متفاوت از تأثیر قطعي سوابق تحصيلي است و بدان معناست كه اگر
سوابق تحصيلي باعث افزايش نمرهكل آزمون هر زيرگروه شود و یا به عبارتی موجب بهبود
وضعیت داوطلب شود در آن زیرگروه اعمال خواهد شد و اگر باعث كاهش نمرهكل
آزمون هر زيرگروه شود (اثر منفي داشته باشد) در آن زيرگروه اعمال نميشود
و نمرهکل آزمون در آن زيرگروه بهعنوان نمرهكلنهايي نظر گرفته ميشود .بديهي است
حالتهاي مختلفي ممكن است براي يك داوطلب روي دهد که بهصورت زير است:
 -1سوابق تحصيلي ديپلم و پيشدانشگاهي در هيچيك از زيرگروهها تأثیر مثبت نداشته
باشد.
 -2سوابق تحصيلي ديپلم در يك يا چند زیرگروه تأثیر مثبت داشته باشد و در ساير
زيرگروهها فاقد تأثیر مثبت باشد.
 -3سوابق تحصيلي پيشدانشگاهي در يك يا چند زیرگروه تأثیر مثبت داشته باشد و در
ساير زيرگروهها فاقد تأثیر مثبت باشد.
ً
 -4سوابق تحصيلي ديپلم و پيشدانشگاهي به طور همزمان (تواما) در يك يا چند زیرگروه
تأثیر مثبت داشته باشد و در ساير زيرگروهها فاقد تأثیر مثبت باشد.

لذا براي اين داوطلبان با توجه به تأثیر مثبت سوابق تحصيلي ديپلم و پيشدانشگاهي،
نمرهکلنهایی هر زيرگروه ،بيشترين مقدار بهدستآمده از روابط  6 ، 5 ،2و  7است كه در
كارنامه داوطلبان درج ميشود.
در روابط ذیل مقدار  Xو  Yبه ترتيب ،ميزان تأثیر سوابق تحصيلي ديپلم و ميزان تأثیر
سوابق تحصيلي پیشدانشگاهی در نمرهکل داوطلبان ديپلم ه نظام آموزشي سالي واحدي
يا ترمي واحدي است كه در جداول  1و  2ارائهشده است و در ادامه به آن ميپردازيم.

تذكر :نمرهکل داوطلبان غيرمشمول سوابق تحصيلي و داوطلباني كه اعمال سوابق
تحصيلي براي آنها تأثیر مثبت ندارد ،همان نمرهکل حاصل از آزمون (رابطه  )2است.
ميزان تأثیر سابقه تحصيلي
در روابط  6 ،5و  ،7ميزان تأثیر سابقه تحصيلي ديپلم ( )Xو ميزان تأثیر سابقه تحصيلي
پیشدانشگاهی ( )Yدر هر زیرگروه به ترتيب حداكثر  25درصد و  5درصد است و با
توجه به نوع ديپلم و نوع پيشدانشگاهي داوطلب و گروه آزمايشي كه شركت نموده است،
اين ميزان تأثير تعيين ميشود؛ لذا با توجه به موارد فوق چهار حالت وجود دارد.
الف -عنوان ديپلم با گروه آزمايشي تطابق دارد:
براي اين داوطلبان سوابق تحصيلي ديپلم به ميزان حداکثر  25درصد (درصورتیکه تمامی
دروس در سالهای مشمول اعمال سوابق تحصیلی اخذ شده باشد؛ در غیر این صورت،
دروس خارج از این سالها حذف و ضریب مربوطه از اثر  25درصد کسر میشود و معادل
آن به اثر آزمون افزوده خواهد شد) و براساس جدول شماره ( )1در نمرهکلنهایی تأثير
دارد.

توجه :با توجه به اینکه درس ریاضی برای دیپلمههای علوم انسانی و علوم و معارف
ل  1389به بعد بهصورت سراسری و کشوری برگزار گردیده است ،این درس
اسالمی از سا 
برای دیپلمههای سال  1389به بعد که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت نمودهاند،
جزو دروس سوابق تحصیلی در نظر گرفته میشود؛ ولی برای دیپلمههای سالهای قبل از
 ،1389سوابق تحصیلی بر اساس نمرات ساير دروس موجود صورت میپذيرد.
ب -عدم تطابق عنوان ديپلم با گروه آزمايشي:
برای داوطلبانی که بین سوابق تحصیلی ديپلم آنان با گروه آزمایشی ثبت نامی مطابقت
وجود ندارد ،تأثیر سوابق تحصيلي ديپلم بر اساس دروس موجود متناسب با دروس
آزمون سراسري تا ميزان حداکثر  25درصد خواهد بود .ميزان تأثير سوابق تحصيلي
ديپلمهاي غیر مرتبط برابر است با نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب به مواد آزمون
گروههاي آزمايشي مختلف با در نظر گرفتن ضرايب دروس در زيرگروههاي مربوط .براي
ي بر اساس
اين داوطلبان ،درصد تأثیر سوابق تحصيلي به تفكيك نوع ديپلم و گروه آزمايش 
جدول شماره ( )1ميباشد.
همانگونه كه ذكر شد ،ميزان تأثير نمرات دروس ديپلم با تأثیر مثبت و حداكثر 25
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درصد است؛ بهطوریکه اگر رشته ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي وي يكسان باشد و
نمرات تمامی دروس دیپلم در سالهای  1384به بعد اخذ شده باشد ميزان تأثير دروس
مؤثر  25درصد خواهد بود؛ اما اگر رشته ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي وي متفاوت
باشد ،ميزان تأثير دروس مؤثر وي بر اساس دروس مؤثر موجود محاسبهشده و در رابطه
 5و رابطه  7محاسبه نمرهکل بهجاي  25درصد X ،جايگزين ميشود .براي داوطلبان
مشمولی كه نمرات دروس سوابق تحصيلي آنها بهطور كامل موجود نيست يا سال اخذ
آنها بهغیراز سالهاي  1384به بعد است ،ضرايب اين دروس از درصد سوابق تحصيلي
كسر خواهد شد.
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گروه آزمايشي علوم رياضي و فني شركت نموده است .اين داوطلب ديپلم خود را در سال
 1396و پیشدانشگاهی خود را در سال  1397اخذ نموده و امتحانات تمامي دروس
مؤثر اخذ ديپلم و پیشدانشگاهی او بهصورت نهايي و كشوري بوده است .وضعيت علمي
داوطلب در زیر گروه  1به شرح ذيل است:

اين داوطلب مشمول اعمال سوابق تحصيلي ديپلم و پيشدانشگاهي است و نوع ديپلم و
پيشدانشگاهي ايشان با گروه آزمايشي تطابق دارد؛ براي اين داوطلب ميزان تأثیر سوابق
تحصيلي ديپلم  25درصد و ميزان تأثیر سوابق تحصيلي پيشدانشگاهي  5درصد است.
بنابراين ،نمرهکلنهایی او در زیرگروه  1بهصورت زير محاسبه ميشود:
نمرهکل حاصل از آزمون و سابقه تحصيلي ديپلم در زيرگروه ( 1طبق رابطه :)5
ج -عنوان پیشدانشگاهی با گروه آزمايشي تطابق دارد:
0/75×8313 + 0/25×7892 = 8208
براي اين داوطلبان سوابق تحصيلي پیشدانشگاهی به ميزان حداکثر  5درصد (درصورتیکه
تمامی دروس در سالهای مشمول اعمال سوابق تحصیلی اخذشده باشد؛ در غیر این نمرهکل حاصل از آزمون و سابقه تحصيلي پيشدانشگاهي در زيرگروه ( 1طبق رابطه:) 6
0/95×8313 + 0/05×7507= 8273
صورت ،دروس خارج از این سالها حذف و ضریب مربوطه از اثر  5درصد کسر میشود و
معادل آن به اثر آزمون افزوده خواهد شد) و بر اساس جدول شماره ( )2در نمرهکلنهایی نمرهكل حاصل از آزمون و سابقه تحصيلي ديپلم و سابقه تحصيلي پيشدانشگاهي در
زيرگروه ( 1طبق رابطه :) 7
تأثیر دارد.
0/7×8313 + 0/25×7892+ 05/0×7507 = 8168

د -عدم تطابق عنوان پیشدانشگاهی با گروه آزمايشي:
برای داوطلبانی که بین سوابق تحصیلی پیشدانشگاهی آنان با گروه آزمایشی ثبت
نامی مطابقت وجود ندارد ،تأثیر سوابق تحصيلي پیشدانشگاهی بر اساس دروس موجود بيشترين مقدار اين  4نمرهكل 8313 ،نمرهکلنهایی داوطلب در زيرگروه  1است.
متناسب با دروس آزمون سراسري تا ميزان حداکثر  5درصد خواهد بود .ميزان تأثير همانطور كه مالحظه ميشود در زيرگروه  1داوطلب ،نمرات سوابق تحصيلي ديپلم و
سوابق تحصيلي پیشدانشگاهیهاي غیر مرتبط برابر است با نسبت سوابق تحصيلي پيشدانشگاهي باعث کاهش نمرهكل شده است بنابراين سوابق تحصيلي ديپلم و
موجود داوطلب به مواد آزمون گروههاي آزمايشي مختلف با در نظر گرفتن ضرايب دروس پيشدانشگاهي براي اين داوطلب تأثیر مثبت نداشته است.
در زيرگروههاي مربوط .براي اين داوطلبان ميزان تاثير سوابق تحصيلي به تفكيك نوع به همین ترتیب برای داوطلب فوق ،نمره در زیر گروه 2محاسبه میشود:
پيشدانشگاهي و گروه آزمايشي براساس جدول شماره ( )2خواهد بود.
ی با تأثیر مثبت و
همانگونه كه ذكر شد ،ميزان تأثير نمرات دروس پیشدانشگاه 
ی داوطلب با گروه آزمايشي
حداكثر  5درصد است؛ بهطوریکه اگر رشته پیشدانشگاه 
وي يكسان باشد و نمرات تمامی دروس پيشدانشگاهي در سالهای  1391به بعد
اخذشده باشد ميزان تأثير دروس مؤثر  5درصد خواهد بود؛ اما اگر رشته پیشدانشگاهی
داوطلب با گروه آزمايشي وي متفاوت باشد ،ميزان تأثير دروس مؤثر وي بر اساس دروس
مؤثر موجود محاسبهشده و در رابطه  6و رابطه  7محاسبه نمرهکل بهجاي  5درصدY ،
 =MAX )8312 ،8206 ،8272 ،8165( = 8312نمرهکلنهایی در زيرگروه 2
جايگزين ميشود .براي داوطلبان مشمولي كه نمرات دروس امتحاني آنها بهطور كامل
موجود نيست ،يا سال اخذ آنها قبل از سال  1391است ،ضرايب اين دروس از درصد بيشترين مقدار اين  4نمرهكل 8312،نمرهکلنهایی داوطلب در زيرگروه  2است .همانطور
كه مالحظه ميشود در زيرگروه  2داوطلب ،نمرات سوابق تحصيلي ديپلم و پيشدانشگاهي
سوابق تحصيلي كسر خواهد شد.
باعث كاهش نمرهكل شده است بنابراين سوابق تحصيلي ديپلم و پيشدانشگاهي
براي اين داوطلب تأثیر مثبت نداشته است.
به همین ترتیب برای داوطلب فوق ،نمره در زیر گروه 3محاسبه میشود:
 =MAX )8313 ،8208 ،8273 ،8168( = 8313نمرهکلنهایی در زيرگروه 1

مثال  :1فرض كنيد داوطلبي كه داراي ديپلم و پیشدانشگاهی رياضي فيزيك است ،در
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لحاظ مي شود .اين ضرايب در شماره  1130مورخ  1398/4/3هفتهنامه پيكسنجش
منتشر شده است.

 =MAX )8273 ،8175 ،8230 ،8132( = 8273نمرهکلنهایی در زيرگروه3
بيشترين مقدار اين  4نمرهكل 8273 ،نمرهکلنهایی داوطلب در زيرگروه  3است.
همانطور كه مالحظه ميشود در زيرگروه  3داوطلب نیز همانند زیر گروههای دیگر،
نمرات سوابق تحصيلي ديپلم و پيشدانشگاهي باعث كاهش نمرهكل شده است بنابراين
سوابق تحصيلي ديپلم و پيشدانشگاهي براي اين داوطلب تأثیر مثبت نداشته
است.
با توجه به محاسبات فوق ،وضعیت نهایی داوطلب مذکور در زیر گروه های مختلف در
جدول زیر مشخص است:

همانطور که مالحظه شد ،داوطلب فوق در هر سه زیر گروه فاقد تاثیر مثبت دیپلم و
پیشدانشگاهی بوده است و نمرات هر سه زیر گروه ،همان نمره کل آزمون در زیر گروه
مربوطه است.
ب -نمرهکلسازی برای داوطلبان دارای دیپلم نظام آموزشی جدید 6-3-3
بر اساس مصوبه بیست و یکمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ
 1398/8/1ميزان تأثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال  1399براي پذيرش در
رشتهمحلهايي كه پذيرش آنها به روش با آزمون انجام ميشود ،حداكثر  30درصد و با
تاثيرمثبت به صورت زير اعمال ميشود:
آن دسته از ديپلمههاي رياضي و فيزیک ،علوم تجربي ،علوم انساني و علوم و معارف
اسالمي كه ديپلم خود را از سال  1398به بعد در نظام آموزشي جديد ( )6 -3 -3اخذ
نموده و امتحانات دروس پايه دوازدهم آنها بهصورت نهايي ،سراسري و کشوری برگزار
شده ،مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه دوازدهم
سال سوم آموزش متوسطه نظام جديد  )6 -3 -3به ميزان حداكثر  30درصد به نسبتسوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثيرمثبت در نمره كل نهايي آنان لحاظ
ميشود.
براي داوطلباني كه نمرات دروس سوابق تحصيلي آنها بهطور كامل موجود نيست ،ضرايب
اين دروس از درصد سوابق تحصيلي كسر خواهد شد .بر اساس نوع ديپلم داوطلب و گروه
آزمايشي كه در آن شركت كرده است (تطابق يا عدم تطابق نوع ديپلم با گروه آزمايشي)،
ش ميآيد كه در ادامه هر يك از آنها ارائه ميشود.
حالتهاي مختلفي پي 

 -7نمرهکل سابقه تحصيلي ديپلم براي داوطلبان نظام 6-3-3
روش محاسبه اين نمره دقيقاًمانند نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم داوطلبان نظام سالي
واحدي يا ترمي واحدي است .نمرات دروس امتحاني اخذ ديپلم نظام آموزشي 6-3-3
(نمرات دروسي كه امتحانات آنها به صورت نهايي ،سراسري و كشوري برگزار شده است)
نيز از وزارت آموزش و پرورش اخذ و با استفاده از روشهاي آماري به صورت مجزا تراز
ميشود .به عبارت ديگر ،نمرهکل سابقه تحصيلي ديپلم نظام آموزشي  6-3-3عبارت
است از میانگین وزنی نمرات تراز هر یک از دروس مؤثر اخذ ديپلم نظم آموزشي 6-3-3
و از رابطه  3محاسبه ميشود .دروس اخذ ديپلم نظام آموزشي  6-3-3با دروس آزمون
سراسري معادلسازي و ضرايب مربوطه متناسب با ضرايب زيرگروههاي آزمون سراسري

 -8نمرهکلنهایی براي داوطلبان نظام ( 6-3-3حاصل از نمره كل آزمون،
نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم داوطلبان نظام آموزشي جديد )6-3-3
برای داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی در نظام آموزشي جديد  6-3-3در
آزمون سراسری سال  ،1399دو نمرهکل برای هر زیرگروه محاسبه میشود:
 -1فقط آزمون  -2آزمون و نمرهکل سوابق تحصيلي ديپلم 6-3-3
سپس از بین این دو نمره ،بیشترین نمره محاسب ه شده بهعنوان نمرهکلنهایی در هر
زيرگروه لحاظ میشود كه اين موضوع به نفع داوطلب است .بهعبارتدیگر اعمال تأثیر
مثبت سوابق تحصيلي ،متفاوت از تأثیر قطعي سوابق تحصيلي است و بدان معناست كه اگر
سوابق تحصيلي باعث افزايش نمرهكل آزمون هر زيرگروه شود و یا به عبارتی موجب بهبود
وضعیت داوطلب شود در آن زیرگروه اعمال خواهد شد و اگر باعث كاهش نمرهكل
آزمون هر زيرگروه شود (اثر منفي داشته باشد) در آن زيرگروه اعمال نميشود
و نمرهکل آزمون در آن زيرگروه بهعنوان نمرهكلنهايي نظر گرفته ميشود .بديهي است
حالتهاي مختلفي ممكن است براي يك داوطلب روي دهد که بهصورت زير است:
سوابق تحصيلي ديپلم (پايه دوازدهم -سال سوم آموزش متوسطه نظام جديد  )6-3-3در
 -1هيچيك از زيرگروهها تأثیر مثبت نداشته باشد.
 -2سوابق تحصيلي ديپلم (پايه دوازدهم -سال سوم آموزش متوسطه نظام جديد )6-3-3
در يك يا چند زیرگروه تأثیر مثبت داشته باشد و در ساير زيرگروهها فاقد تأثیر مثبت باشد.
براي اين داوطلبان با توجه به تأثیر مثبت سوابق تحصيلي ديپلم (پايه دوازدهم -سال
سوم آموزش متوسطه نظام جديد  ،)6-3-3نمرهکلنهایی هر زيرگروه ،بيشترين مقدار
بهدستآمده از رابطه ( )8و رابطه ( )2است:
نمره کل آزمون مانند داوطلبان دارای دیپلم نظام ديپلم نظام سالي واحدي یا ترمی واحدی
از رابطه ( )2محاسبه میشود .در رابطه ( )8مقدار  Wميزان تأثیر سوابق تحصيلي ديپلم
(پايه دوازدهم -سال سوم آموزش متوسطه نظام جديد  )6-3-3است و در هر زیرگروه
به میزان حداكثر  30درصد با تاثير مثبت اعمال ميشود .اين ميزان تأثير با توجه به نوع
ديپلم داوطلب و گروه آزمايشي كه شركت نموده است ،تعيين ميشود؛ لذا با توجه به موارد
فوق دو حالت وجود دارد.
الف -اگر نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي كه شركت كردهاست ،طبق جدول ذيل
باشد ،نوع ديپلم و گروه آزمايشي تطابق دارد .براي اين داوطلبان سوابق تحصيلي ديپلم
نظام  6-3-3به ميزان حداکثر  30درصد (درصورتیکه تمامی دروس اخذ شده باشد؛ در
غیر این صورت ،دروس ناموجود حذف و ضریب مربوطه از اثر  30درصد کسر میشود و
معادل آن به اثر آزمون افزوده خواهد شد) و براساس جدول شماره ( )3در نمرهکلنهایی
تأثير مثبت دارد.

ب  -برای داوطلبانی که بین سوابق تحصیلی آنان با گروه آزمایشی مطابقت وجود ندارد،
تأثیر سوابق تحصيلي بر اساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسري حداكثر
تا ميزان  30درصد خواهد بود .ميزان تأثیر سوابق تحصيلي ديپلمهاي غیر مرتبط برابر
است با نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب به مواد آزمون گروههاي آزمايشي مختلف
با در نظر گرفتن ضرايب دروس در زیرگروههای مربوط .براي اين داوطلبان ،درصد تأثیر
ي بر
سوابق تحصيلي ديپلم نظام آموزشي  6-3-3به تفكيك نوع ديپلم و گروه آزمايش 
اساس جدول شماره ( )3ميباشد.
همانگونه كه ذكر شد ،ميزان تأثير نمرات دروس ديپلم (پايه دوازدهم -سال سوم آموزش
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متوسطه نظام جديد  )6-3-3با تأثیر مثبت و حداكثر  30درصد است؛ بهطوریکه اگر اين داوطلب مشمول اعمال سوابق تحصيلي ديپلم است و نوع ديپلم ايشان با گروه آزمايشي
رشته ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي وي يكسان باشد ميزان تأثير دروس مؤثر  30درصد تطابق دارد؛ براي اين داوطلب ميزان تأثیر سوابق تحصيلي ديپلم  30درصد است .بنابراين،
خواهد بود؛ اما اگر رشته ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي وي متفاوت باشد ،ميزان تأثير نمرهکلنهایی او در زیرگروه  1بهصورت زير محاسبه ميشود:
دروس مؤثر وي بر اساس دروس مؤثر موجود محاسب ه شده و در رابطه  8محاسبه نمرهکل
بهجاي  30درصد W ،از جدول  3جايگزين ميشود .براي داوطلبان مشمولی كه نمرات نمرهکل حاصل از آزمون و سابقه تحصيلي ديپلم در زيرگروه ( 1طبق رابطه :)8
دروس سوابق تحصيلي آنها بهطور كامل موجود نيست ،ضرائب اين دروس از درصد
0/70×7484 + 0/30×5506 = 0986
سوابق تحصيلي كسر خواهد شد.
جدول شماره ( :)3میزان تأثیر سوابق تحصیلی در نمرهکل داوطلبان نظام آموزشي جديد
 6-3-3به تفکیک نوع دیپلم و گروه آزمایشی

 =MAX )7484 ،6890( = 7484نمرهکلنهایی در زيرگروه 1
مثال :1فرض كنيد داوطلبي در سال  1398ديپلم ریاضی فیزیک نظام  6-3-3را اخذ
کرده ،در آزمون سراسري سال  1398در گروه آزمايشي علوم ریاضی و فنی شركت نموده
و وضعيت نمرات دروس مؤثر اخذ ديپلم او به شرح جدول ذيل است .همانگونه كه
مشاهده ميشود ،درس حسابان 2و هندسه  3و ریاضیات گسسته ،معادل درس ریاضی در
آزمون سراسري است و چون اين درس در زیرگروه  1گروه آزمایشی ریاضی و فنی آزمون
سراسري ضريب  4دارد پس سه درس دیپلم حسابان 2و هندسه  3و ریاضیات گسسته به
نسبت واحدها ،داراي ضريب خواهند بود؛ بهطوریکه جمع ضرايب  4ميشود.
الزم به ذکر است ،استثنائاً درس سالمت و بهداشت با اینکه درس متناسب خود را
دردروس آزمون ندارد ولی جزو دروس موثر سوابق تحصیلی دیپلم منظور میشود.

بيشترين مقدار اين  2نمرهكل 7484 ،نمرهکلنهایی داوطلب در زيرگروه  1است .همانطور
كه مالحظه ميشود در زيرگروه  1داوطلب ،نمرات سوابق تحصيلي ديپلم باعث کاهش
نمرهكل شده است بنابراين سوابق تحصيلي ديپلم براي اين داوطلب تأثیر مثبت
نداشته است.
به همین ترتیب برای داوطلب فوق ،نمره در زیر گروه 2محاسبه میشود:

 =MAX )7383،6834( = 7383نمرهکلنهایی در زيرگروه 2
بيشترين مقدار اين  2نمرهكل 7383 ،نمرهکلنهایی داوطلب در زيرگروه  2است .همانطور
كه مالحظه ميشود در زيرگروه  2داوطلب ،نمرات سوابق تحصيلي ديپلم باعث کاهش
نمرهكل شده است بنابراين سوابق تحصيلي ديپلم براي اين داوطلب تأثیر مثبت
نداشته است.
به همین ترتیب برای داوطلب فوق ،نمره در زیر گروه 3محاسبه میشود:

 =MAX )7290 ،6764( = 7290نمرهکلنهایی در زيرگروه 3

توجه :نمرات مؤثر دروس ديپلم همانند نمرات خام آزمون ،تراز مي  شود؛ ضمن اينكه تراز
نمرات دروس ديپلم براي ديپلمههاي هرسال جداگانه محاسبه ميشود.
مثال  :2فرض كنيد داوطلبي كه داراي ديپلم رياضي فيزيك است ،در گروه آزمايشي علوم
رياضي و فني شركت نموده است .اين داوطلب ديپلم خود را در سال  1398اخذ نموده و
امتحانات تمامي دروس مؤثر اخذ ديپلم او بهصورت نهايي و كشوري بوده است .وضعيت
علمي داوطلب در زیر گروه  1به شرح ذيل است:

بيشترين مقدار اين  2نمرهكل 7290 ،نمرهکلنهایی داوطلب در زيرگروه  3است .همانطور
كه مالحظه ميشود در زيرگروه  3داوطلب ،نمرات سوابق تحصيلي ديپلم باعث کاهش
نمرهكل شده است بنابراين سوابق تحصيلي ديپلم براي اين داوطلب تأثیر مثبت
نداشته است.
با توجه به محاسبات فوق ،وضعیت نهایی داوطلب مذکور در زیر گروه های مختلف در
جدول زیر مشخص است:

همانطور که مالحظه شد ،داوطلب فوق در هر سه زیر گروه فاقد تاثیر مثبت دیپلم است و
نمرات هر سه زیر گروه ،همان نمره کل آزمون در زیر گروه مربوطه است.
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پرسش و پاسخ های رایج در خصوص
انتخاب رشته آزمون سراسری

-1آیا اولویت کدرشته محل ،شانس قبولی را افزایش می دهد و تقدم و تاخر نقشی در
قبولی دارد؟
خیر -اولویت انتخاب کد رشته محل شانس قبولی را افزایش نمیدهد و تقدم و تاخر در انتخاب
رشتهها (اولویتبندى) در واقع بیانگر عالقه شما به رشته میباشد که انتظار میرود به صورت
معقول و متناسب با ویژگى هاى شما انجام شود .بايد توجه داشت داوطلب در اولين اولويتي كه
حداقل نمره و شرايط و ضوابط الزم را كسب نمايد ،پذيرفته ميشود و اولويتهاي انتخابي بعدي
بررسي نميشود .
-2در مورد نحوه انتخاب رشتههاى بورسیه و داراى شرایط خاص و اولویت این رشته
محلها در فرم انتخاب رشته توضیح داده شود.
رشتههاى خاص رشتههایى هستند که در پذیرش آنها شرایط خاصى از قبیل مصاحبه ،معاینه،
آزمون علمى یا عملى جداگانهاى اعمال میشود ،با این تفاوت که داوطلبانى که رشتههاى خاص
را انتخاب می  کنند باید ضوابط آن دانشگاه را مطالعه کرده و الزم است در مصاحبه یا معاینه و
آزمون عملى دانشگاه انتخابى شرکت کنند و قبولى یا عدم قبولى آنها مستلزم نتیجهاى است که آن
دانشگاه اعالم میکند و نتایج آنان همزمان با اعالم نتايج نهائي اعالم میشود .شرایط و ضوابط این
گونه رشتهها بطور کامل در بخش پیوستها (مندرج در سایت این سازمان) درج گردیده است .در
صورت انتخاب این دسته از رشتهها بعد از رشتههاي متمرکز چنانچه در رشته متمرکزي قبول و
معرفی شوید دیگر در رشتههاي مورد نظر گزینش و معرفی نخواهید شد.
-3نحوه دسترسى به کد رهگیرى انتخاب رشته و تکمیل مجدد فرم توسط داوطلبانى که
به هر دلیل از صفحه انتخاب رشته خارج میشوند ،چگونه است؟
در صورتی که اطالعات داوطلب به صورت کامل دریافت شده باشد ،سیستم یک “رسید  15رقمی”
به عنوان رسید دریافت انتخاب رشته به شخص ارائه میکند .تا زمانی که این رسید ارائه نشده ،به
این معنى می باشد که فرایند انتخاب رشته پایان نیافته است .در صورتی که داوطلب به هر نحوى
از صفحه انتخاب رشته خارج شده باشد ،بایستى از ابتدا پس از ورود به صفحه آزمون سراسرى،
وارد صفحه انتخاب رشته شده و مراحل را از ابتدا شروع نماید .هم چنین براى دسترسى مجدد
به کدرهگیرى بایستى با شماره تلفن هاى گویا ( )021-42163و یا سيستم پاسخگويي اینترنتی
در سايت اين سازمان مراجعه و بعد از تکمیل مشخصات مورد نیاز ،درخواست خود را ثبت نمایید.
-4ماده  90قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنى بر اعمال سهمیه  5درصد براى
جانبازان با جانبازى کمتر از  25درصد ،همسران و فرزندان آنان و همسر و فرزندان
رزمندگان با حداقل  6ماه مدت حضور داوطلبانه در جبهه چگونه اعمال میشود؟
در آزمون سراسري سال 1399همانند سال قبل عالوه بر سهمیه  25درصد ایثارگران5 ،درصد
ظرفیت هر کدرشته محل به “ جانبازان زیر  25درصد و همسر و فرزندان آنان” و “ همسر و فرزندان
رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه“ اختصاص دارد .در صورتی که سهمیه
 25درصدي ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود ،خالی مانده آن ،ابتدا به
مشمولین سهمیه  5درصدي ایثارگران که شرایط و حدنصاب الزم را داشته باشند ،تخصیص یافته
و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند ،باقیمانده آن به داوطلبان بصورت آزاد(بدون توجه به سهمیه)
اختصاص می یابد .همچنین اگر سهمیه  5درصد ایثارگران خالی بماند ،خالی مانده این ظرفیت به
داوطلبان آزاد (بدون توجه به سهمیه) اختصاص مییابد .حدنصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران
مشمول ظرفیت  25درصدى و یا 5درصدى)  70درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش
آزاد در هر کدرشته محل می  باشد .عالوه بر این داوطلبان داراى سهمیه ایثارگران در سهمیه منطقه
خود نیز همانند سایر داوطلبان داراى سهمیه مناطق ،گزینش میشوند.
 -5حداقل نمره کل نهایی داوطلبان متقاضى دانشگاه فرهنگیان عالوه بر داشتن شرایط
معدل و سن ،چه نمرهاى است؟
در آزمون سراسرى سال  ، 99کسب حداقل نمره کل نهایى  6500در زیر گروه مربوط براي
داوطلبان آزاد و نمره كل  5688براي سهميه ايثارگران  5درصد و  25درصد و نمره كل 6094
براي داوطلبان سهميه رزمندگان جزو شرایط اختصاصى براى معرفی به مصاحبه کدرشته محلهاى
دانشگاه فرهنگیان میباشد که این امر در کارنامه داوطلبان اعمال شده و قابل مشاهده است.
 -6آیا پذیرفتهشدگان دوره روزانه در آزمون سال  98در صورت داشتن شرایط و مجاز
بودن به انتخاب رشته ،در آزمون  99میتوانند کد رشته محلهاى دوره غیر از روزانه را
انتخاب نمایند؟
بلی -داوطلباني كه در دوره روزانه سال  1398پذيرفته شدهاند خواه در دانشگاه ثبتنام کرده
یا ثبتنام نكرده باشند ،در صورتي كه تا تاریخ  99/2/31از رشته قبولي سال  98انصراف دهند،
ميتوانند در آزمون سال  99شركت كرده و در صورتي كه مجاز به انتخاب رشته شوند ،ميتوانند

رشتههاي دورههاي غيرروزانه را انتخاب نمايند.
 -7در صورتى که داوطلب در یک گروه آزمایشى اصلى شرکت کرده باشد آیا میتواند
براى دورههاى پذیرش براساس سوابق تحصیلى یک ثبتنام جدید انجام دهد و گروه
آزمایشى اصلى دیگرى را انتخاب نماید؟
چنانچه داوطلبی در یک گروه اصلی در آزمون شرکت کرده باشد در صورت مجاز بودن به انتخاب
رشته فقط در همان گروه میتواند انتخاب رشته نماید .اما با توجه به اينكه فرآيند پذيرش در
رشتههاي صرف ًا با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در سال 1399بصورت جداگانه صورت ميگيرد،
داوطلبان ميتوانند بدون توجه به نوع مدرك ديپلم يا پيشدانشگاهي از كليه گروههاي تحصيلي
(اعم از علوم رياضي و فني ،علوم تجربي و علوم انساني و همچنين گروههاي هنر و زبانهاي خارجي)
و رشتههاي مندرج در دفترچه راهنماي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي سال  1399و
اصالحيههاي بعدي ،نسبت به انتخاب كدرشته   هاي مورد عالقه خود به تعداد 100كدرشته محل
اقدام نمايند.
 -8آیا کدرشته محلهاى براساس سوابق تحصیلى ،داراى فرم انتخاب رشته مجزایی
میباشد؟
بله ،طبق مصوبات شوراي سنجش و پذيرش دانشجو ،پذیرش در رشته محلهاي صرفاً براساس
سوابق تحصيلي خارج از فرايند آزمون سراسري به صورت جدا از رشته محلهاي با آزمون و مستقل
از آزمون سراسری با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و با مالك معدل كتبي ديپلم با توجه به نوع
ديپلم داوطلب و رشته انتخابي وي انجام ميشود .داوطلبان متقاضي ميتوانند با مراجعه به سامانه
پذيرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصيلي مندرج در سايت اين سازمان كه فعال گرديده و تا
تاريخ  99/7/7مهلت ثبتنام وجود خواهد داشت با مطالعه دقيق دفترچه راهنماي مربوط نسبت به
ثبتنام و انتخاب رشته اقدام نمايند .الزم به توضيح است دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته
در رشتههاي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي در پايگاه اطالعرساني اين سازمان به همراه
اطالعيههاي اصالحي آن قرار گرفته است .لذا كدرشته محلهاي مربوط به پذيرش بر اساس سوابق
تحصيلي در دفترچه راهنماي شماره  2كه در  31شهریورماه منتشر میشود درج نخواهد شد.
 -9چگونه میتوان در مورد کیفیت دانشگاهها اطالع کسب نمود؟
واقعیت این است که منبع معتبرى که بر اساس یک نظام جامع ارزیابى کیفیت ،دانشگاهها را
دستهبندى کرده باشد و بواسطه آن بتوان دانشگاهها را از لحاظ مؤلفههاى کیفیت انتخاب کرد وجود
ندارد .مبناى انتخاب دانشگاه بیشتر بر مبناى شهرت و اعتبار دانشگاه است؛ بنابراین براى این منظور
می توانید به سایت دانشگاه موردنظر مراجعه و اطالعات الزم را کسب نمائید .هر چند منابع دیگرى
نیز وجود دارند اما با توجه به محدودیت زمانى ،سایت دانشگاه معتبرترین منبع در دسترس است.
 -10تاثیر سوابق تحصیلى براى داوطلبانى که عنوان مدرك دیپلم آنان با گروه آزمایشى
که در آزمون شرکت نموده اند ،منطبق نیست با چه درصدى محاسبه می شود؟
برای این داوطلبان میزان تاثیر سوابق تحصیلی بر اساس دروس موجود سوابق تحصیلی محاسبه
می شود و دروسی که موجود نیست از درصد سوابق تحصیلی کسر می شود  .جدول میزان تاثیر
مدرک دیپلم داوطلبانی که با گروه آزمایشی شرکت در آزمون آنها مطابقت ندارد در دفترچه شماره
 2آزمون شرح داده شده است.
-11داوطلبان عالقه مند به دوره هاى آموزشى غیرانتفاعى و پیام نور در محدوده زمانى
انتخاب رشته چگونه اقدام کنند؟
داوطلبانى که عالقه مندند در دوره هاى غیرانتفاعى و پیام نور ،رشته هایى را انتخاب کنند و در زمان
ثبت نام اعالم عالقه مندى نکرده اند ،می توانند در زمان انتخاب رشته با پرداخت هزینه مربوط،
دریافت سریال و درج آن در فرم انتخاب رشته ،کدرشته هاى موردنظر این دوره ها را وارد نمایند.
-12در صورت یکسان بودن رتبه در سهمیه داوطلبان مناطق  2و  ، 3چرا رتبه کشورى
متفاوتى به دست می آورند؟
رتبه در سهمیه منطقه  ( 2و یا منطقه )3در هر گروه آزمایشى  ،رتبه داوطلب در بین داوطلبان
داراى سهمیه منطقه ( 2و یا منطقه )3آن گروه آزمایشى را نشان میدهد .در حالي كه رتبه كشوري،
رتبه داوطلب در بین تمامى داوطلبان آن گروه آزمایشى در کل کشور را نشان می دهد .با توجه
به اينكه تعداد داوطلبان سهميه مناطق  2و  3متفاوت است ،رتبه كشوري كه بدون اعمال سهميه
است ،متفاوت خواهد بود.
 -13مدرك فارغ التحصیلى دوره هاى مختلف با چه عنوانى صادر مي شود؟ مثال در
مدرك دوره هاى شبانه ذکر می شود؟ دوره هاى پردیس چطور؟
تفاوت دوره روزانه و شبانه فقط در این مورد است که دانشجویان شبانه می بایست هزینه تحصیل
بپردازند و در مدرك تحصیل ایشان تفاوتى وجود ندارد و شبانه قيد نمي شود .ولي در مدرك فارغ
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التحصیالن دوره هاى پردیس ،عنوان پردیس قید می شود.
 -14شرایط انتقال و جا به جایی رشته و دانشگاه چیست؟
تغییر رشته و دانشگاه طبق آیین نامه آموزشى و آیین نامه میهمانى و انتقال دانشجو و البته به
سختى و با توافق دانشگاه مبدا و مقصد قابل انجام است.
 -15آیا افراد غایب در آزمون سراسرى ،براى استفاده از پذیرش در رشته هاى با سوابق
تحصیلى نیاز به ثبت نام دوباره دارند؟
بله با توجه به اينكه فرآيند پذيرش در رشته هاي با سوابق تحصيلي در سال 1399بصورت جداگانه
صورت ميگيرد داوطلبان غايب آزمون منحصرا ً ميتوانند در اين مرحله نيز نسبت به ثبت نام و
انتخاب رشته هاي صرف ًا با سوابق تحصیلی(بدون آزمون) اقدام نمايند.
-16چرا نرم افزار انتخاب رشته مجازى در انتخاب رشته هاي هنر ضعیف است؟
در انتخاب رشته مجازى ،کلیه رشته هایى که داراى مصاحبه یا آزمون عملى هستند بررسى نشده و
پیشنهاد نمی شوند .به دلیل آنکه حداقل نمره قبولین با توجه به نتیجه مصاحبه یا تاثیر نمره آزمون
عملى تغییرات زیادى داشته و قبولى به سایر عوامل به جز نمره آزمون مرحله اول بستگى دارد
.همچنین در رشته هاى داراى آزمون عملى با توجه اینکه در گزینش نهایى نمره داوطلب با ترکیب
نمره کنکور و نمره آزمون عملى ساخته می شود و در زمان انتخاب رشته مجازى ،داوطلبان فاقد
نمره آزمون عملى مي باشند ،لذا امکان بررسى صحیح و مقایسه با حداقل نمرات قبولى سال قبل
وجود ندارد .بسیارى از رشتههاى پرطرفدار در گروه آزمایشى هنر مانند نقاشى ،ارتباط تصویرى،
طراحى پارچه و لباس ،هنرهاى تجسمى ،ادبیات نمایش ،طراحى صنعتى ،مجسمه سازى ،موسیقى
ایرانى ،موسیقى جهانى ،موسیقى نظامى ،کتابت و نگارگرى ،کارگردانى ،بازیگرى ،نمایش عروسکى،
طراحى صحنه ،عکاسى و تربيت بدني و علوم ورزشي داراى آزمون عملى هستند.
 -17نحوه انتخاب رشته هاي تحصیلی دانشگاه هاي تربیت دبیر شهید رجایی و
فرهنگیان و گزینش آنها چگونه است؟
براساس مصوبه دوازدهمین و نوزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ
1397/4/17و  98/5/5تمامی داوطلبان بومی هر استان مجاز به انتخاب کدرشته محل هاي مربوط
به استان خود می باشند؛ اما در کدرشته محل هایی که اولویت براي شهر یا بخش خاصی در نظر
گرفته شده است(این موضوع در مقابل کدرشته محل نوشته شده است) ابتدا داوطلبان بومی آن
شهرها یا بخش هایی که داراي اولویت هستند یعنی حداقل  2شهر یا بخش از  4شهر يا بخش "
محل اخذ مدرك تحصیلی سال آخر "  "،محل اخذ مدرك تحصیلی سال ما قبل آخر "  "،محل
اخذ مدرك تحصیلی دو سال ماقبل آخر " و "محل تولد " رشته تعیین شده تطابق داشته باشد،
پذیرش می شوند و در صورتی که ظرفیت خالی بماند ،از داوطلبان بومی آن استان نیز پذیرش
انجام می شود .شایان ذکر است از پذیرفته شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر یا بخش مندرج
در محل خدمت” پردیس محل تحصیل /مخصوص یا اولویت پذیرش داوطلبان بومی /محل خدمت
“ اخذ خواهد شد.
-18سهمیه پذیرش  30درصد دانشجوي بومی از محل اصالح قانون عدالت آموزشی،
مصوبه سال  1392مجلس محترم شوراي اسالمی به کدام داوطلبان اختصاص دارد؟
 در رشته محل هایی که "مخصوص داوطلبان بومی استان خاصی” است ،تمامی داوطلبانی کهاستان بومی آنها مطابق با استان رشته باشد ،اجازه انتخاب آن کدرشته محل را دارند.
در رشته محل هایی که “ مخصوص داوطلبان بومی شهر (بخش) خاصی است “ ،تمام داوطلبانی
که حداقل  2شهر یا بخش از  4شهر يا بخش “محل اخذ مدرك تحصیلی سال آخر “  ”،محل اخذ
مدرك تحصیلی سال ما قبل آخر “  ”،محل اخذ مدرك تحصیلی دو سال ماقبل آخر “ و “محل تولد
“ رشته تعیین شده تطابق داشته باشد اجازه انتخاب آن کدرشته محل را دارند .بدیهی است سایر
داوطلبان مجاز به انتخاب این رشته محل ها نیستند.
دررشته محل هایی که “ مخصوص داوطلبان استان سیستان و بلوچستان با اولویت پذیرشداوطلبان مناطق بومی تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی زابل ،زاهدان یا دانشکده علوم
پزشکی ایرانشهر” هستند ،همه داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان مجاز به انتخاب این
رشته محل ها می باشند اما اولویت پذیرش با داوطلبانی است که حداقل  2شهر یا بخش از  4شهر
يا بخش " محل اخذ مدرك تحصیلی سال آخر "  "،محل اخذ مدرك تحصیلی سال ما قبل آخر
"  "،محل اخذ مدرك تحصیلی دو سال ماقبل آخر “ و “محل تولد “ رشته تعیین شده تطابق
داشته باشد و در صورتی که ظرفیت خالی بماند ،از داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان
نیز پذیرش انجام می شود .حدنصاب این رشته ها ،همان حدنصاب رشته اصلی در دوره روزانه آن
دانشگاه (رشته محل مادر) می باشد .این حدنصاب برای داوطلب آزاد  80درصد گزینش آزاد و
برای داوطلب رزمنده و ایثارگر مطابق قوانین رزمندگان و ایثارگران است.
 شایان ذکر است از تمامی پذیرفته شدگان این کدرشته محل ها تعهد الزم برای خدمت در شهریا بخش محل خدمت مندرج در ستون “نام مناطق محروم محل خدمت پس از فارغ التحصیلی”
در اخذ خواهد شد.
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 -19آیا اعالم نتایج نهایی رشته های با آزمون و رشته های بدون آزمون (صرف ًا با سوابق
تحصیلی )جداگانه اعالم خواهد شد؟ بله ،انتخاب رشته و اعالم نتايج رشته هاي با آزمون و
صرفاً با سوابق تحصيلي جداگانه خواهد بود و داوطلب مي تواند برای ورود به دانشگاه یکی از دو
مورد را انتخاب کند.
 -20داوطلبان حائز شرایط برای بهره مندی از سهمیه ویژه سیل زدگان باید چه کار انجام
دهند؟ درصورتي كه داوطلبی حائز شرايط استفاده از سهميه مناطق سيل زده اي كه در دفترچة
راهنماي انتخاب رشته مشخص شده ،باشد ،باید گواهي (مندرج در دفترچه انتخاب رشته) مبني بر
اينكه در سيل دچار آسيب جاني و مالي شده است را از فرمانداري محل رخداد حادثه دريافت و در
زمان انتخاب رشته اعالم كند كه مشمول استفاده از اين سهميه مي باشد و با توجه به نتيجه كارنامة
اوليه خود از بین رشته هاي مخصوص مناطق سيل زده(که عمدتاً در دانشگاه هاي استان سيل زده
هستند)  ،رشته هاي مورد عالقه خود را در فرم انتخاب رشتة خود درج نمايد.
 -21داوطلبی که تا پایان شهریور  1398از دبیرستان فارغ التحصیل نشود ،در صورت
قبولی در دوره های مختلف آموزشی رشته های با آزمون و رشته های بدون آزمون(صرف ًا
با سوابق تحصیلی)  ،آیا امکان تحصیل در رشته قبولی در دانشگاه را دارد؟ همة پذیرفته
شدگان آزمون سراسري(شامل هر دو روش با آزمون و بدون آزمون ) باید تا پايان شهريور ماه از
دبیرستان فارغ التحصیل شوند .فقط در صورتي كه شروع به تحصيل رشته قبولي آنها از بهمن ماه
باشد دریافت مدرك فارغ التحصیل دبیرستان تا  98/11/30نيز بالمانع خواهد بود.
-22اگر فردی دانشجوی دانشگاه آزاد و یا دوره های آموزشی (شبانه ،پیامنور و
غیرانتفاعی) و یا رشته های براساس سوابق تحصیلی باشد ،آیا برای شرکت در آزمون
سال آینده نیاز به انصراف از تحصیل دارد؟
دانشجويان و پذیرفته شدگان رشته هاي غير روزانه نيازي به انصراف در زمان ثبت نام آزمون سال
بعد را ندارند .اين افراد بعد از مشخص شدن قبولي خود و قبل از ثبت نام در دانشگاه محل قبولي
الزم است از تحصيل در دانشگاه قبولي قبلي خود انصراف دهند.
-23آیا داوطلبان فارغ التحصیل کار و دانش یا فنی و حرفه ای هم می توانند از رشته
های صرف ًا با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) هم انتخاب رشته نمایند؟
فار غالتحصيالن ديپلم شاخه فني و حرفه اي و كاردانش نظام جديد( )6 3- 3-مجاز به ثبت نام در
رشته هاي صرفاً با سوابق تحصيلي یا آزمون سراسری هستند .اما دارندگان ديپلم فني و حرفه اي
و كاردانش نظام قديم (سه ساله) بايد مدرك پيش دانشگاهي و يا كارداني داشته باشند تا بتوانند
متقاضی اين دوره ها شوند.
-24آیا برای داوطلبان فارغ التحصیل کار دانش و فنی و حرفه ای نیز تأثیر مثبت سوابق
تحصیلی اعمال می شود؟ تاثير سوابق تحصيلي صرفاً شامل دانش آموزان شاخه تحصيلي نظري
بوده و شامل فني و حرف هاي و كاردانش نمي شود.
 -25نحوه تراز نمرات خام در آزمون سراسري چگونه است؟
در  3گروه آزمايشي علوم رياضي و فني ،علوم تجربي و علوم انساني ،نمرات خام دروس تخصصي
دو نظام آموزشي ابتدا با روش هاي آماري مطابق با اصول سنجش و اندازه گيري ،هم تراز می
شود(نمرات حاصل از هم ترازي در كارنامه نتايج علمي داوطلبان ذيل نمرات خام هر درس درج
شده است)  ،سپس نمرات حاصل از هم ترازي باهم براي هر دو نظام تراز مي شود.
-26شرایط و ضوابط تغییر رشته برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگران به چه صورت
می باشد؟ این دسته از داوطلبان براي اطالع از شرايط و ضوابط تغییر رشته به اداره امور دانشجويان
شاهد و ايثارگر سازمان امور دانشجويان وزارت علوم مراجعه کنند.
-27در انتخاب رشته کدام یک از اعداد موجود در کارنامه اهمیت بیشتری در انتخاب
رشته دارد؟ در بین نمره های درج شده در کارنامه داوطلب :رتبه در سهميه و نمره كل نهایی در
هر زیرگروه دارای اهمیت در انتخاب رشته می باشند.
-28سوابق تحصیلی چگونه در نمره نهایی حساب میشود و چرا برای بعضی داوطلبان
فاقد تاثیر است؟
بر اساس مصوبه بیست و یکمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  1398/8/1ميزان
تأثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال  1399براي پذيرش در رشتهمحلهايي كه پذيرش
آنها به روش با آزمون انجام ميشود ،حداكثر  30درصد و با تاثيرمثبت اعمال ميشود .منظور
از تاثيرمثبت این است که اگر سوابق تحصيلي باعث افزايش نمرهكل آزمون هر زيرگروه شود و یا
به عبارتی موجب بهبود وضعیت داوطلب شود در آن زیرگروه اعمال خواهد شد و اگر باعث كاهش
نمرهكل آزمون هر زيرگروه شود (اثر منفي داشته باشد) در آن زيرگروه اعمال نميشود و نمرهکل
آزمون در آن زيرگروه بهعنوان نمرهكلنهايي نظر گرفته ميشود.

 31شهریور ماه 1399

سال بیست و پنجم  ،ویژه نامه

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

خوشبختانه باتوجه به ظرفیت خوب دانشگاه هاي كشور بي گمان،
هر داوطلب به نسبت تالشي كه نموده ،نتيجه مناسبي نيز خواهد
گرفت.
بعد از اين كه نتایج اولیه از طريق سازمان سنجش آموزش كشور
اعالم شد ،با آرامش كامل و با توجه به محدوده زمانی انتخاب رشته
 ،با مطالعه كامل دفترچه راهنما ،استعداد  ،عاليق  ،توانمندي ها
و رتبه خود را براي تعيين رشته و دانشگاه مناسب در نظر داشته
باشيد و با استفاده از سامانه شبيه ساز انتخاب رشته موجود در
سايت رسمي سازمان سنجش آموزش كشور  ،اقدام به انتخاب
رشته فرضي ( مجازی) نموده و سپس با مشاوره خانواده و افراد
آگاه و مطمئن ،رشته هاي مورد عالقه خود را روي كاغذ بياوريد و
با پااليش هاي تخصصي و در نظرگرفتن ظرفيت دانشگاهها ،رشته
هاي نهايي خود را انتخاب و قبل از روزهاي پاياني انتخاب رشته
در سامانه اصلی انتخاب رشته سازمان سنجش ثبت نماييد.
به اين نكته توجه داشته باشيد كه انتخاب رشته الزاما نيازي به
پرداخت مبالغي هنگفت و سرسام آور ندارد و افراد آگاه و دلسوز
براي ارايه مشاوره هاي مرتبط وجهي دريافت نمي كنند  ،چرا كه
اين كار با توجه به سوابق و تجربيات موجود ،كار سختي نيست
و خود داوطلب نيز با مشورت خانواده و افراد مطلع و استفاده از
راهنمایی های سازمان سنجش براحتي از عهده آن برخواهد آمد .
در روزهاي اعالم نتايج آزمون سراسري و انتخاب رشته ،تبليغات
مختلفي را از رسانه ها و به ويژه فضاي مجازي مشاهده خواهيد
كرد كه ادعاي قبولي تضميني با انتخاب رشته تخصصي و  ...را
دارند  ،در حالي كه آن ها نه تنها از عالیق و استعداد ،شما اطالع
دقیقی ندارند ،بلکه اطالعات دقیق و معتبری از نتایج آزمون شما
و سایر افراد همتا در گروه آزمایشی مورد رقابت شما را نیز ندارند
 .ضمن اینکه و نظام انتخاب رشته سازمان سنجش نيز كامال
تخصصي و با استفاده از ابركامپيوترهاي مستقر انجام مي شود
و تنها موارد مورد نظر اين كامپيوترها ،نتایج آزمون  ،نمرات و
ضرايب آن است  ،بنابر اين با اعتماد كامل به اين سامانه و با
درنظر داشتن نكات حفاظتي الزم از جمله موارد زير ،اقدام به
انتخاب رشته نماييد :
 -1نام كاربري و رمز عبورتان را به هيچ عنوان در اختيار ديگري
قرار ندهيد و در صورت اخذ مشاوره نيز ،ثبت نهايي کدرشته
محل ها در سامانه توسط خودتان انجام پذيرد  .موارد مختلفي از
سوء استفاده از اين اطالعات توسط دوستان ،آشنايان ،نزديكان،
مشاوران ،دفاتر خدمات كامپيوتري و  ....در سال هاي اخير گزارش
شده است .

 -2از پرداخت هرگونه وجه غير متعارف به عنوان هزينه انتخاب
رشته يا مشاوره تخصصي پرهيز نماييد .در سال هاي اخير گزارش
هايي از دريافت مبالغي هنگفت از برخي داوطلبان براي مشاوره و
انتخاب رشته واصل شده است .
 -3در صورت مشاهده هرگونه ادعاي غير متعارف يا تبليغات
اغواگرانه براي انتخاب رشته  ،فروش صندلي در دانشگاه ها
ويا قبولي تضميني در رشته هاي خاص  ،ضمن بررسي دقيق
مجوز  ،آدرس ،تلفن  ،سوابق ،مدارك  ،توانمندي ها و اعتبار اين
موسسات و افراد ،مراتب را به اداره كل حراست و حفاظت آزمون
سازمان سنجش آموزش كشور با شماره تلفن 02636182260
و پست الكترونيكي Hefazatazmon@sanjesh.org
اطالع رساني نماييد تا در اسرع وقت فعاليت آن ها بررسي و
اقدامات الزم براي هرگونه سوء استفاده از داوطلبان و خانواده
هاي آنان انجام پذيرد.
 -4فريب كانال هاي مدعي فروش صندلي و قبولي تضميني در
دانشگاه هاي برتر و  ....را نخوريد و با تكيه بر توانمندي ها و
نمرات خود و بهره گيري از مشاوره افراد دلسوز و توكل بر خداوند
متعال ،اقدام به انتخاب رشته و ثبت دقيق اطالعات در سامانه
نماييد و مطمئن باشيد حفظ حقوق شما و خانواده هايتان  ،جزو
اولويت هاي اصلي سازمان سنجش آموزش كشور است و اداره
كل حراست اين سازمان ،براي صيانت از اين حقوق ،با همكاري و
مشاركت صميمانه شما سرمايه هاي گرانقدر كشور عزيزمان  ،از
هيچ كوششي دريغ نخواهد كرد .
داوطلبان و خانواده هاي محترم بايد توجه داشته باشند كه آزمون
سراسري ،آزموني براي تمايز تخصصي تحصيلي
متقاضیان ورود به آموزش عالی است كه
آينده كشور را رقم خواهد زد و الزم است
به هر خبر و اقدامي مرتبط با اين آزمون
حساسيت داشته و عالوه بر ايفاي مسئوليت
هاي اجتماعي خويش ،زمينه را براي كشف
و رشد نخبگان مهيا كنند و با همكاري هاي
نزديك با اداره كل حراست سازمان سنجش
آموزش كشور ،مانع از فريب داوطلبان
توسط برخي افراد سودجو و معاند شده و از
اتالف سرمايه هاي علمي كشور پيشگيري
نمايند  .بر این اساس پذیرای اطالعات و
گزارش های شما در این زمینه هستیم.

