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 مدارك رديف مدارك رديف

 تهيه شده در سال جاري. 3×4شش قطعه عكس تمام رخ  2 اصل شناسنامه و كارت ملي. 1
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  دفترچه 19وظيفه )براي برادران( صفحه  نظام  وضعيت    مدرك

 فوق.  آزمون  يك  شماره  راهنماي
4 

اصل حكم مرخصي ساالنه براي كارمندان دولت يا موافقت رسمي 

 و بدون قيد و شرط سازمان متبوع.
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 شدگان قبول براي) كارشناسي مدرك گواهي يا اصل

( 1400/11/30 دوم نيمسال و 1400/07/30 تا اول نيمسال

  تحقيقات ، علوم  وزارت تاييد مورد(  ليسانس)  كارشناسي  مدرك

و يا   پزشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  يا وزارت  يفناور و

  كارشناسي  دوره  معدل  در آن  كه  فرهنگي  انقالب  عالي شوراي 

 . باشد  ( قيد شده )ليسانس
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داراي مدرك تحصيلي معادل   كه  شدگاني پذيرفته

 باشند: مي

و نامه شماره  94/08/26مورخ  771براساس مصوبه جلسه 

شوراي عالي انقالب فرهنگي،  99/04/30مورخ /دش 5714/99

همه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي 

اند، حسب  هاي مذكور راه يافته به دوره 1381تا  1377هاي  سال

براي  94/05/28مورخ  77633/2مورد از تسهيالت مصوبه شماره 

 شوند. ادامه تحصيل در مقاطع رسمي باالتر برخوردار مي
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  محل  عالي  آموزش  يا موسسه  توسط دانشگاه  تاييد شده  گواهي

با   از متقاضياني كه  دسته  آن  ( براي )ليسانس  اخذ كارشناسي

نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي  مفاد آيين  به  توجه

شوراي  93/05/05مورخ  77897/21به شماره  درخشان

  و فناوري  ، تحقيقات علوم  هدايت استعدادهاي درخشان وزارت

 اند. شده  پذيرفته  اول  رتبه  با امتياز
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ايثارگران و يا رزمندگان   متقاضياني كه با استفاده از سهميه

يه سهم تائيديه ارائه به نيازي نام ثبت زمان در اند شده پذيرفته 

نامي از سوي ارگان ذيربط ندارند و مالك تائيد سهميه آنان  ثبت

همان عنوان سهميه درج شده در فايل قبولي دانشگاهها و 

 باشد. موسسات آموزش عالي مي
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شدگاني كه در زمان اعالم نتايج اوليه و  آن دسته از پذيرفته

لغايت  10/06/1400تكميل فرم انتخاب رشته )مورخ 

اند و حداكثر تا  دانشجوي سال آخر بوده (13/06/1400

 دانشجوي شوند، التحصيل مي فارغ 1400/07/30تاريخ 

 سال دانشجويان معدل فرم است الزم و شده شناخته آخر سال

 يا( 1 شماره) راهنماي دفترچه 78 صفحه در مندرج آخر

 تحصيلي هاي رشته انتخاب راهنماي دفترچه 512 صفحه

التحصيلي دوره  موسسه آموزش عالي محل فارغ از را( 2  شماره)

نام به دانشگاه محل  كارشناسي دريافت و آن را در زمان ثبت

 قبولي ارائه نمايند.
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انقالب   شوراي عالي 83/07/28مورخ  548جلسه   مصوبه  براساس

توسط مركز   صادر شده  تحصيلي  ر مورد مداركد  فرهنگي

يا مركز مديريت حوزه علميه  هاي علميه مديريت حوزه

 بر كه هاي علميه حوزه خراسان و يا اصفهان، فضال و طالب 

 را 2  سطح  دوره فوق مراكز توسط  شده صادر  مدرك  اساس

  التحصيل فارغ 1400/07/30 تاريخ تا يا و اند گذرانده

 امتحاني  هاي كدرشته از  يك هر در اند بوده مجاز منحصراً شوند، مي

نمايند و در   شركت  آن  و در آزمون  نام م انساني ثبتعلو گروه

نياز به  شدن مشروط به گذراندن دروس پيش صورت پذيرفته

  اين است   تشخيص گروه آموزشي ادامه تحصيل دهند. بديهي

  خود را كه  از تحصيل  فراغت  از متقاضيان بايد تصوير مدرك  دسته

كز مديريت حوزه هاي علميه يا مر توسط مركز مديريت حوزه

در اختيار داشته   است علميه خراسان و يا اصفهان صادر گرديده 
قبالً   كه  بايد با معدلي  شده  مدرك كارشناسي پذيرفته  معدل 11
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،  نموده  اعالم  سازمان  نام براي شركت در آزمون به در زمان ثبت

شد. بديهي با  و يا در مراحل بعد اصالح نموده است، يكسان

نام قطعي آن دسته از متقاضياني كه داراي  ز ثبتاست ا

مغايرت معدل باشند )معدل مندرج در مدرك آنان كمتر 

از معدل اعالم شده به اين سازمان باشد( خودداري 

 خواهد شد.

يادآوري اطالعيه مالحظه  3افراد داراي مغايرت بند 

 نمايند.

 باشند.
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  مدرك  ارائه  قادر به  يليدال  به  كه  شدگاني پذيرفته

  تاييد شده  گواهي  است  الزم باشند، ( نمي كارشناسي )ليسانس

  اخذ كارشناسي محل   عالي  آموزش  يا موسسه  توسط دانشگاه

( با محتوي فرم ذيل اين اطالعيه )اين فرم از  )ليسانس

 نمايند.  دانشگاههاي محل قبولي قابل دريافت است( را ارائه

مدارك در سامانه ثبت نام دانشگاه محل قبولي بارگذاري شده و اصل مدارك مورد نياز به روشي كه در درگاه اطالع رساني  الزم است تصوير اسکن شده

 شود براي دانشگاه مربوط ارسال شود.دانشگاه اعالم مي

 يادآوري هاي مهم-د

 .پذيرد مي صورت اطالعيه اين در كامل مدارك ارائه با و دانشگاه هر توسط شده اعالم تاريخهاي در منحصراً نام ثبت  -1

نام يا هنگام تحصيل، چنانچه مشخص شود متقاضي حقايق را كتمان نموده و اطالعات غلطي ارائه نموده است و واجد شرايط  در هر مرحله از ثبت -2

 ي باطل و مطابق مقررات از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.باشد قبولي و نمي

نامي ارسالي به تمامي دانشگاه ها و موسسات پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال  نظر به اينكه در دستورالعمل ثبت -3

عدل مندرج در مدرك تحصيلي آنان كمتر از معدل اعالم شده در م) داراي مغايرت معدل از پذيرفته شدگاني كه ابالغ گرديده است تا 1400

ضرورت دارد اين دسته از  لذا نام موقت و مشروط بعمل آيد، اطالعات ارسالي از طرف متقاضيان به اين سازمان باشد( ، صرفاً ثبت

نام موقت از آنان بعمل آمده و  يه را به آنجا ارائه نمايند تا ثبتبه دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نموده و مدارك الزم مندرج در اين اطالع شدگان پذيرفته

بايست وضعيت نهائي خود را تا پايان آذر ماه از  باشند مي بررسي الزم در مدارك و مستندات ارائه شده صورت گيرد. متقاضياني كه داراي مغايرت معدل مي

توانند  از اين سازمان جداً خودداري نمايند. درصورت لزوم چنانچه در اين رابطه سوالي دارند مي دانشگاه محل قبولي پيگيري نموده و از مراجعه و يا پيگيري

 از روشهايي كه در انتهاي اين اطالعيه اعالم گرديده با اين سازمان مكاتبه نمايند.

  تاريخ تا حداكثر دارد ضرورت شدبا 1400-1401 تحصيلي سال اول نيمسال براي آنها قبولي محل كدرشته پذيرش كه شدگاني پذيرفته -4

 براي آنها قبولي محل كدرشته پذيرش كه شدگاني پذيرفته از دسته آن ضمناً. نمايند اقدام خود كارشناسي مدرك اخذ به نسبت 1400/07/30

 ارائه نمايند. 1400/11/30توانند مدرك كارشناسي خود را حداكثر تا تاريخ  مي باشند( ماه  بهمن) 1400-1401 تحصيلي سال دوم نيمسال

 


