
  ثبت نام از پذیرفته شدگان مدارك مورد نیاز

  ) 1394شهریور    ---   ناپیوسته کارشناسیمقطع ( 
  
  

 توضیحات مدارك ردیف 

 - اصل شناسنامه و یک برگ تصویر از تمام صفحات آن 1

 - اصل کارت ملی و دو برگ تصویر پشت و روي آن 2

 - تهیه شده درسال جاري 3×4شش قطعه عکس تمام رخ  3

 )براي برادران(وظیفه  نظام  وضعیت    مدرك 4
هاي تحصیلی آزمون  نام و انتخاب رشته دفترچه راهنماي ثبت 6و  5یکی از کدهاي مندرج در صفحات  مطابق با 

 .که در همین دستورالعمل نیز براي یادآوري درج شده است

5 
اصل حکم مرخصی ساالنه براي کارمندان دولت یا 

 موافقت رسمی و بدون قید و شرط سازمان متبوع

توانند به  ها و مؤسسات آموزش عالی تمام وقت است، لذا کارمندان دولت در صورتی می شگاهتحصیل در دان

تحصیل بپردازند که اصل موافقتنامه رسمی و بدون قید و شرط وزارتخانه یا سازمان متبوع خود را مبنی بر شرکت 

نام به مؤسسه  ه همراه مدارك ثبتهاي دیگر دوران تحصیل ب ها و فعالیت ها، کارآموزي ها، آزمایشگاه در همه کالس

 .آموزش عالی محل قبولی عرضه کنند

 )فوق دیپلم(اصل یا گواهی مدرك کاردانی  6

پذیر نباشد، الزم است اصل گواهی  کاردانی امکان  اصل یا گواهی مدرك  ارائه  که  از پذیرفته شدگانی  دسته آن  براي

پیوست را  9زش عالی محل اخذ مدرك کاردانی با محتواي فرم شماره دانشگاه یا مؤسسه آمو توسط  تأیید شده 

اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات وفناوري یا « ارائه نمایند که درآن قید شده باشد 

ه در در صورتی که فرد پذیرفت. »باشد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ویا شوراي عالی انقالب فرهنگی می

 .تلقی خواهد شد» کان لم یکن«التحصیل نشده باشد، قبولی وي  تاریخ مقرر فارغ

7 
نام و ادامه  موافقتنامه از محل خدمت، براي ثبت  ارائه

 حصیلت

محیط، بهداشت خانواده و مبارزه با   بهداشت  هاي رشته  متعهد خدمت  هاي و نیز کاردان  شاغل  هاي کاردان

مجاز   متبوع  موافقتنامه از سازمان  از ارائه  تنها پس  ناپیوسته کارشناسی  در آزمون  شدن  پذیرفته  در صورت بیماریها

 .ودخواهند ب  تحصیل  و ادامه  نام ثبت  به

8 

مجوز ادامه تحصیل و یا تأییدیه تسویه حساب با 

صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

دستورالعمل بازپرداخت صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  10براساس ماده 

اند،  مند شده هاي علوم پزشکی که از مزایاي صندوق بهره التحصیالن مقطع کاردانی دانشگاه فارغدسته از  آن

نام از صندوق رفاه مجوز ادامه تحصیل یا تسویه حساب دریافت  درصورت قبولی در آزمون، الزم است براي ثبت

 .ندنام به دانشگاه محل پذیرش ارائه نمای نمایند و تأییدیه مربوط را هنگام ثبت

9 
تأییدیه تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

و   علوم، تحقیقات  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق 64/5/28  مورخ 31902  شماره  دستورالعمل 7  مفاد ماده  براساس

مذکور   صندوق  از مزایاي  که  غیرپزشکی  تحصیلی  ايه رشته  کاردانی  هاي دوره  التحصیالن از فارغ  دسته ، آن فناوري

  سال  ناپیوسته  کارشناسی  دوره  به  کاردانی  دانشجو از دوره پذیرش   قبولی در آزمون  اند، در صورت مند شده بهره

  دانشگاه  ، به امن  ثبت  و تأییدیه مربوط را در زمان  نموده  حساب  تسویه  دانشجویان  رفاه  ، الزم است با صندوق1394

  .نمایند  خود ارائه  قبولی  محل  عالی  آموزش  یا مؤسسه

10 

حکم کارگزینی و فرم موافقتنامه کتبی از اداره 

آموزش و پرورش محل خدمت شاغالن رسمی یا 

پیمانی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر موافقت با 

   ادامه تحصیل آنان

مشروط به تداوم (نام در آزمون بر استخدام رسمی یا پیمانی در زمان ثبت نی دارا بودن حکم کارگزینی مب -1

  ).اشتغال در آموزش و پرورش

نام در  تاریخ صدور حکم استخدام رسمی و یا پیمانی داوطلبان باید قبل از پایان مهلت قانونی ثبت -1تبصره 

و  ژه فرهنگیان نبوده و درصورت انتخابهاي تحصیلی وی صورت مجاز به انتخاب رشته آزمون باشد، در غیر این

  .گردد می "لغو"قبولی، قبولی آنان 

نام در آزمون فاقد  التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزي که تا پایان مهلت قانونی ثبت معلمان حق -2تبصره 

  .حکم کارگزینی رسمی و یا پیمانی باشند، مجاز به شرکت در آزمون نیستند

دارا بودن فرم موافقتنامه کتبی مبنی بر موافقت با ادامه تحصیل شاغالن رسمی یا پیمانی از اداره آموزش و  -2

داوطلبان باید براي دریافت ( اساس شرایط مندرج در فرم معلم و دستورالعمل مربوط پرورش محل خدمت خود بر

  .)داین فرم به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نماین

لذا درصورتی که . نام در آزمون است عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرایط ثبت - تبصره

کان لم «در آزمون شرکت نموده و پذیرفته شود، قبولی وي ) فرم معلم(داوطلب بدون داشتن موافقتنامه کتبی

 .تلقی خواهد شد» یکن



11 
ام و ادامه تحصیل ن دارندگان مدرك معادل که ثبت

 .آنها بالمانع است

نامه شرکت دارندگان مدارك معادل و  آیین«بایست حائز شرایط  دارندگان مدارك تحصیلی معادل می -الف

شوراي گسترش  1392/4/15مورخ  845مصوب جلسه » هاي ورودي مقاطع باالتر غیر رسمی در آزمون

مورخ  77633/2نامه طی بخشنامه شماره  این آیین. آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري باشند

ها و مؤسسات آموزش عالی ابالغ گردیده  توسط معاونت آموزشی وزارت مذکور به کلیه دانشگاه 1392/5/28

  .است

شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی،  1392/3/25بر اساس مصوبه جلسه پنجاه و یک مورخ  -ب

اعم از مراکز (هاي گروه پزشکی شاغل  اتمام دوره مقطع کاردانی رشته دارندگان مدرك معادل یا گواهی«

صورت رسمی، پیمانی یا قراردادي که حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط با مدرك  به) دولتی یا خصوصی

» .هاي علوم پزشکی، شرکت نمایند توانند در آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته کاردانی داشته باشند، می

قبیل پذیرفته شدگان الزم است گواهی اشتغال به کار و همچنین گواهی پنج سال سابقه کار  ضمناً این

  .نام به آموزش دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند مرتبط با مدرك کاردانی به تأیید محل خدمت، هنگام ثبت

ادل در اصالح ماده واحده امکان شرکت نمودن فرهنگیان داراي مدرك مع«مطابق ماده واحده  -ج 

شوراي عالی انقالب فرهنگی و بنا به  1392/8/28مورخ  739که در جلسه » هاي ورودي مقطع باالتر آزمون

دسته از فرهنگیانی که داراي مدرك معادل فوق  است، آن پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش به تصویب رسیده

ها، نسبت به مدارك معادل کاردانی باشند، پس از ارزشیابی مدارك آن دیپلم و یا مدرك معادل کارشناسی می

شود و تحصیل این  درصد واحدهاي گذرانده شده، پذیرفته می 65تا  60درصد و کارشناسی  75تا  70

اند، مشروط به جبران کسري واحدهاي درسی خود در مدت  اشخاص در مقاطع تحصیلی باالتر که قبول شده

  .حده می باشدنامه اجرایی این ماده وا زمان معین مندرج در آیین

کارشناسی و (شود که در آزمون مقاطع تحصیلی باالتر  این مصوبه صرفاً شامل کسانی می –1تبصره 

  .اند شرکت کرده و پذیرفته شده) کارشناسی ارشد

هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و دانشگاه آزاد  دسته از فرهنگیان در دانشگاه قبولی این –2تبصره 

  .نامه اجرایی این ماده واحده، ذخیره خواهد شد ن مشخص مندرج در آییناسالمی در مدت زما

هاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش  شدگان صرفاً در دانشگاه جبران کسري واحدهاي پذیرفته –3تبصره 

 .پذیر خواهد بود امکان) شهید رجائی و فرهنگیان(

12 

یا کارشناسی دارندگان مدرك کارشناسی پیوسته و 

نام و ادامه تحصیل آنان بالمانع  ناپیوسته که ثبت

 .است

ریزي علوم پزشکی،  شوراي عالی برنامه 1389/12/7با توجه به مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ  -الف 

التحصیالن مقطع کارشناسی پیوسته در صورت دارا بودن مدرك کاردانی مرتبط مندرج در دفترچه  فارغ

توانند در مقطع کارشناسی ناپیوسته  نام و انتخاب رشته این آزمون، با رعایت شرایط زیر می راهنماي ثبت

  .هاي گروه پزشکی از طریق قبولی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته، تحصیل نمایند رشته

  .آموختگان مقطع کارشناسی پیوسته مشمول طرح لزوم گذراندن طرح نیروي انسانی براي دانش -1

هاي اجرایی و عدم دارا بودن تعهدات سهمیه بومی و  دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان یا دستگاه -2

  .یا سهمیه مناطق محروم

  .نداشتن ممنوعیت تحصیل از نظر سازمان وظیفه عمومی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران -3

یگان برخوردار بوده است در صورت قبولی در چنانچه داوطلب در مقطع کارشناسی پیوسته از آموزش را -4

دوره روزانه مقطع کارشناسی ناپیوسته، ملزم به پرداخت شهریه مطابق مصوبه هیأت امناي دانشگاه مربوط 

  .باشد می

الزم به ذکر است دارندگان مدرك تحصیلی با ارزش باالتر از مقطع کارشناسی مجاز به شرکت در آزمون 

  .باشند هاي علوم پزشکی نمی پیوسته رشتهکاردانی به کارشناسی نا

ریزي آموزش عالی وزارت علوم،  دفتر برنامه 1394/1/29مورخ  11473/21/2برطبق مفاد نامه شماره  –ب 

) غیر پزشکی(تحقیقات و فناوري، ممنوعیتی براي ادامه تحصیل مجدد دارندگان مدرك کارشناسی ناپیوسته 

وزارت  1383/1/10مورخ  47/2ندارد، لیکن براساس بخشنامه شماره  اي دیگر وجود در همان مقطع در رشته

مذکور، هر یک از داوطلبان براي هر یک از مقاطع تحصیلی تنها براي یکبار مجاز به استفاده از امکانات 

بدیهی است این قبیل داوطلبان چنانچه قبالً از امکانات دولتی استفاده نموده و در آزمون . دولتی خواهند بود

هاي  هاي روزانه پذیرفته شده باشند، همانند قبولین دوره در دوره 1394کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 

شدگان الزم است از  دسته از پذیرفته ضمناً این. باشند ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی می) شبانه(نوبت دوم 

 .باشند لحاظ مقررات خدمت وظیفه عمومی، منعی براي ادامه تحصیل نداشته

   
   


