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  انتخاب رشته، تصمیم گیري براي بخشی از زندگي تحصیلي است. 

براي اين تصمیم گیري، شما بايد: 
- عالقه ها و توانائي هاي خود را بشناسید، 

- براي آيندة خود برنامه داشته باشید، 
- رشته هاي دانشگاهي را بشناسید.

و سرانجام طبق عالقه ها و توانائي هاي خود و با توجه به برنامه اي که براي آيندة خود داريد، رشته هاي مناسبي 
را انتخاب کنید.

مهلت يك هفته اي انتخاب رشته)23 تا 28 مرداد(
زماني است براي اينکه رشته هاي انتخابي خود را به سازمان سنجش اعالم کنید.
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توضيح اصطالحات مورد استفاده در اين دفترچه
رشته هاي بدون آزمون)صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی(- رشته هايي است که مالک پذيرش در 
آنها، فقط معدل کتبي ديپلم است و براي ورود به آنها نیازي به شرکت در آزمون نیست. هرچند 

کسانی که در آزمون شرکت کرده اند می توانند اين رشته ها را هم انتخاب کنند.
رش��ته هاي با آزمون – رش��ته هايي اس��ت که داوطلب براي ورود به آنها الزم است در آزمون 

سراسري شرکت نمايد.  
پذيرش بومي) اس��تاني، ناحیه اي و قطبي( – رشته هاي تحصیلي بر اساس پراکندگي در سطح 
کشور به استاني، ناحیه اي و قطبي تقسیم مي شوند. با هدف افزايش احتمال قبولي داوطلبان در 

محل سکونت خود، بخشي از ظرفیت اين نوع رشته ها به داوطلبان بومي اختصاص دارد.  
رشته محل-  هنگامي که رشتة تحصیلي و محل تحصیل هر دو مورد نظر است، از عنوان رشته 
محل استفاده مي شود. زبان و ادبیات فارسي يك رشتة تحصیلي است، اما رشتة زبان و ادبیات 
فارسي دانشگاه تهران، يك رشته محل است. هر رشته محل با يك کد عددي مشخص مي شود 

که به آن کد رشته محل گفته مي شود.
دوره هاي تحصیلي- دوره هاي آموزش��ي در دانش��گاه ها، بر اس��اس تفاوت آنها از جنبه هاي 
آموزش��ي و غیرآموزش��ي به دوره ه��اي مختلف تحصیلي دس��ته بندي مي ش��ود. مهم ترين 
دوره هاي تحصیلي عبارتند از روزانه، نوبت دوم)شبانه(، غیر انتفاعی، مجازي، پیام نور، پرديس 

خودگردان، ظرفیت مازاد.  

مخفف ها
براي ساده و روان سازي توضیحات، از اين مخفف ها استفاده شده است:

وزارت علوم - وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
سازمان سنجش – سازمان سنجش آموزش کشور

دانشگاه- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي

 خريد کارت اعتباری نکته بسیار مهم

 ممنوعیت

 مقررات وظیفه عمومی

 مراجعه به صفحه ديگر

 نکته کاربردی برای انتخاب رشته

 زمان های مهم

نمادهای گرافیکی مورد استفاده در اين دفترچه
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دو روش اصلی انتخاب رشته در آزمون سراسری
در آزمون سراسري دو نوع رشتة بدون آزمون و رشته هاي با آزمون وجود دارد.

رشته هاي بدون آزمون 
)صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی(
اين رش��ته ها را همه مي توانن��د انتخاب کنند، 
حتي کس��اني که در آزمون سراسري ثبت نام 

نکرده اند يا در جلسه آزمون غايب بودند.
م��الک قبول��ي در اين رش��ته ها فقط س��وابق 

تحصیلي)معدل کتبي ديپلم( است.

دريافت کارنامه
صفحه 5 را ببینید

ثبت نام در يکي از گروه هاي آزمايشي 
در سامانه ثبت نام پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
صفحه 16 را ببینید

مطالعة دفترچة راهنمای انتخاب رشته مطالعة دفترچة ظرفیت رشته ها
دفترچ��ه ظرفیت رش��ته های بدون آزم��ون به طور 
جداگانه در وبگاه سازمان سنجش قابل دریافت است. 

انتخاب رش��ته از هم��ة دوره هايي که طبق کارنامه 
مجاز ش��ده ايد و اولويت بندی رش��ته ها به ترتیب 

عالقه مندی

انتخ��اب رش��ته فق��ط از رش��ته هاي بدون 
آزمون )صرفاً بر اس��اس سوابق تحصیلی( و 

اولويت بندی رشته ها

اعالم رشته هاي انتخابي به سازمان سنجش
) انتخاب رشته اینترنتی(

اعالم رشته هاي انتخابي به سازمان سنجش
) انتخاب رشته اینترنتی(

مدرک فارغ التحصیلي رشته هاي بدون آزمون، با مدرک 
فارغ التحصیلي رشته هاي با آزمون تفاوتي ندارد. 

رشته هاي با آزمون
اين رشته ها را فقط کساني مي توانند انتخاب کنند 
که در آزمون سراس��ری ش��رکت کرده اند و در 

حال حاضر کارنامه براي آنها صادر شده است.
مالک قبولي در اين رش��ته ها، رتبه اي است که 

در آزمون سراسري کسب کرده اند.

مراحل انتخاب از اين رشته هامراحل انتخاب از اين رشته ها

در این دفترچه ظرفیت رشته های بدون آزمون و با آزمون 
هر دو وجود دارد.
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        بخش اول: راهنمای عملی انتخاب رشته

چگونه كارنامه  آزمون سراسری  را دريافت كنيم؟ 
براي هر داوطلبي که در جلسة آزمون سراسري حاضر شده باشد، کارنامه صادر مي شود.  

قبل از دريافت کارنامه اين اطالعات را آماده کنید.
 شماره شناسنامه

 شماره ملی
 شماره پرونده )این شماره را باالی رسید ثبت نام می توانید ببینید(.

 شماره داوطلبی )این شماره را روی کارت ورود به جلسه می توانید ببینید(.
 کد رهگیری ثبت نام )یا سریال ثبت نام(

 ب��راي درياف��ت کارنام��ه باي��د وارد وبگاه س��ازمان س��نجش آموزش کش��ور به نش��اني
www.sanjesh.org شويد.

سیستم پاسخگويي

سراسری

دسترسی سريع

 در صفحة اصلي وبگاه س��ازمان س��نجش، ازس��تون سمت راست و يا س��تون وسط با عنوان 
سراسری وارد صفحة اختصاصی آزمون سراسری)صفحة زير( شويد.   

اعالم نتايج

اعالم نتايج آزمون سراسری سال 1395
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از صفحه اختصاصی آزمون سراس��ری، از قس��مت اعالم نتايج، وارد صفحه اصلی کارنامه اولیه 
اعالم نتايج آزمون سراسری سال 1395)صفحه زير( می شويد. 

کارنامه اولیه اعالم نتايج آزمون سراسری سال 1395

روش های دريافت کارنامه
در صفحة اعالم نتايج اولیه کنکور سراسري، از سه روش مي توانید کارنامه تان را دريافت نمايید: 

روش اول: وارد کردن شماره داوطلبی و شماره شناسنامه و سال تولد
روش دوم: وارد کردن شماره پرونده ، کد رهگیری ثبت نام)شماره 16 رقمی( و شماره شناسنامه
روش س��وم: وارد کردن ش��ماره پرونده ، ش��ماره سريال ثبت نام)ش��ماره 12 رقمی( و شماره 

شناسنامه
هر داوطلب، فقط يك شمارة پرونده دارد اما به تعداد گروه هاي آزمايشي، شمارة داوطلبي 

دارد. 

اطالعات ثبت نامي خود را فراموش كرده ام.
اگر اطالعات ثبت نامي خود را در دسترس نداريد، اين اطالعات را از دو راه مي توانید دريافت 

کنید:
راه اول- وارد سامانه پاسخگويی سازمان سنجش به نشاني)http://request.sanjesh.org( شويد.  
- اگر قبال در اين س��امانه عضو نبوده ايد، الزم اس��ت با وارد کردن اطالعات فردی در 

اين سامانه عضو شويد. 
- بعد از عضويت، رمز عبور به رايانامه)ايمیل( شما فرستاده می شود.

- با نام کاربری)که خودتان انتخاب می کنید( و رمز عبور می توانید وارد سامانه شويد.
- در قسمت درخواست جديد و پس از انتخاب آزمون و سال، اطالعات ثبت نامی خود 

سیستم پاسخگويي

سراسری

دسترسی سريع

را می توانید ببینید        
راه دوم- می توانی��د ب��ا تلفن روابط عمومی س��ازمان س��نجش

) 42163-021( تماس بگیريد. 
اين تلفن به دلیل مراجعة زياد ممکن است اشغال باشد.
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كارنامه آزمون سراسري، چه اطالعاتي به ما مي دهد؟

اطالعات کارنامه، 
هم نتیجة عملکرد شما را در آزمون سراسري و هم موقعیت شما را در مقايسه با شرکت کنندگان 

ديگر نشان مي دهد. 
براي اينکه احتمال قبولي خود را در رشته هاي دلخواه بیشتر کنید، بايد بتوانید از اين اطالعات 

به خوبي استفاده کنید. 
کارنامه 12 قسمت يا بند دارد که در ادامه با همة اطالعات کارنامه و کاربردهاي آن آشنا مي شويد.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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بند اول کارنامه-  هرگونه مش��کلي يا سوالي دربارة اطالعات کارنامه تان داشته باشید تا آخر 
مرداد)95/6/10( مي توانید به سازمان سنجش اطالع بدهید.

براي اين کار بايد از سیستم پاسخگويي که در صفحة اصلي وبگاه سازمان سنجش قرار دارد 
اقدام کنید.

بند دوم کارنامه- با توجه به وضعیت هر داوطلب، توضیحاتی ارائه شده است. به اين توضیحات 
توجه کنید. 

بند س��وم تا پنجم کارنامه- مشخصات شناسنامه اي و تحصیلي شماست که هنگام ثبت نام به 
سازمان سنجش اعالم کرده ايد.

در بند سوم کارنامه نوع سهمیة شما مشخص شده است.
س��همیة ش��ما با توجه به اطالعاتي که هنگام ثبت نام به سازمان سنجش اعالم کرده ايد تعیین 

شده است.
- می دانید که ظرفیت رشته ها بین سهمیه ها تقسیم می شود.

- داوطلبان هر سهمیه فقط باهم رقابت می کنند.
 براي آشنايي با سهمیه ها صفحة 20 را مطالعه کنید.

در بند پنجم کارنامه استان، ناحیه و قطب بومي شما مشخص شده است. 

با انتخاب رشته هاي بومي، احتمال قبولي شما دردانشگاه های محل سکونت يا مناطق نزديك به 
محل سکونت شما بیشتر مي شود.

در جدول ظرفیت رش��ته ها)دفترچه راهنمای انتخاب رش��ته( در مقابل هر رشته، نوع گزينش 
کشوري يا بومي)استانی، ناحیه ای يا قطبی( بودن آن مشخص شده است.

 اگر در تصمیم گیري خود براي انتخاب رش��ته، در موقعیتي قرار گرفتید که بخواهید بین يك 
رش��تة بومي و غیر بومي يکي را انتخاب کنید، بايد بدانید که احتمال قبولي شما در رشته هاي 

بومي بیشتر از رشته هاي غیر بومي است.
 براي آشنايي با رشته هاي بومي و کشوري و مقررات آنها صفحة 23 را مطالعه کنید.  

بند ششم کارنامه- اعالم عالقه مندي

 اين قسمت هم طبق اطالعاتي است که هنگام ثبت نام به سازمان سنجش اعالم کرده ايد.
 داوطلباني مي توانند از مجموعه رشته هاي پیام نور و غیرانتفاعي انتخاب نمايند که در رديف 

زير آن، کلمة بلي درج شده باشد.  
 اگر در زمان ثبت نام به هر دلیلي عالقه مندي خود را به دورهای غیرانتفاعی و پیام نور اعالم 

نکرده ايد. مي توانید با پرداخت هزينة مربوط، اعالم عالقه مندي نمايید. 

1

2

3

5

6
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مراحل ثبت اعالم عالقه مندي به رشته هاي پیام نور و غیرانتفاعي
برای پرداخت هزينه، از صفحه اصلی وبگاه سازمان سنجش، 

از قسمت خريد کارت اعتباری می توانید اقدام کنید.

بند هفتم کارنامه: اطالع از مجاز بودن انتخاب ها 
 اين بند نشان مي دهد طبق نتايج آزمون، شما از چه دوره هاي تحصیلی مي توانید انتخاب رشته کنید. 
 تعداد رديف هاي زير اين بند، نشان مي دهد که شما در آزمون چند گروه آزمايشي شرکت 

کرده ايد. 

 هر داوطلب فقط از دوره هايي که مجاز شده است مي تواند انتخاب رشته نمايد.
 مجاز شدن به اين معني است که شما در آن دوره حداقل نمرة الزم را به دست آورده ايد و 

بنابر اين مي توانید از آن دوره ها، رشته هايي را انتخاب نمايید.
- تنها شرط انتخاب رشته مجاز بودن نیست، هر کدام از دوره هاي تحصیلي شرايط و مقرراتي 

دارند که پیش از انتخاب رشته از آن دوره ها الزم است به آنها توجه کنید.
- اگر از دوره اي که مجاز به انتخاب رشته نیستید، رشته اي را انتخاب نمايید، آن رشته محل 

در گزينش نهايی حذف می شود.
- براي انتخاب رشته هاي پیام نور و غیرانتفاعي، مجاز بودن کافي نیست، بلکه بايد عالقه مندي تان 

را هم اعالم کرده باشید. 
 براي آشنايي با مقررات دوره هاي تحصیلي صفحه 28 را مطالعه کنید.

بند هشتم کارنامه- وضعیت اعمال سوابق
اطالعات اين قس��مت مخصوص کساني است که ديپلم خود را از سال1384 به بعد و مدرک 
پیش دانشگاهي خود را از سال1391 به بعد گرفته اند و فقط نشان مي دهد سوابق تحصیلي آنها 

به سازمان سنجش رسیده و تأثیر مثبت آن در نمره کل نهايي، بررسي شده است. 
دانش آموزان بايد قبالً در تاريخی که اعالم ش��د، س��وابق تحصیلي خود را در وبگاه آموزش و 

پرورش ديده و آن را تأيید کرده باشند. 

بند نهم کارنامه- وضعیت رتبه و نمره کل
در اين قسمت می توانید وضعیت رتبه در سهمیه، رتبه کشوري)بدون سهمیه( و نمره کل نهايي 
خود را در هر زير گروه  مشاهده کنید. کساني که در دو يا سه گروه آزمايشي شرکت کرده اند، 

براي هر گروه آزمايشي جدولي جداگانه دارند. 
 در رديف اول و دوم اين بند میزان تأثیر سوابق تحصیلي ديپلم و پیش دانشگاهي را مي بینید. 
اطالعات مربوط به سوابق تحصیلی فقط براي آگاهي شماست و کاربردي در تصمیم گیري براي 

انتخاب رشته ندارد. 

سیستم پاسخگويي

سراسری

دسترسی سريع

خريد کارت اعتباری

7
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مهم ترين معیار ش��ما براي انتخاب رش��ته، رديف س��وم اين جدول، يعني رتبه در س��همیه و 
زيرگروه هاي مقابل آن است.

 مي دانید که با توجه به ضريب درس ها، هر گروه آزمايشي چند زير گروه دارد. هر داوطلب 
به تعداد زير گروه ها، رتبه دارد.

 براي انتخاب هر رشته، بايد بدانید آن رشته، در کدام زير گروه قرار دارد و وضعیت شما در 
آن زير گروه چگونه است.

احتمال قبولي شما در زيرگروهي که رتبة بهتري داريد)عدد کمتر( بیشتر است.

 براي آشنايي با زير گروه ها، رتبه و نمره کل صفحه 25 را مطالعه کنید. 

بند دهم کارنامه: نمره هاي خام درس هاي امتحاني
در اين قسمت نمرة خام)نمرة درصدي( درس هاي امتحاني خود را مي بینید.  

کساني که در گروه هاي آزمايشي دوم و سوم شرکت کرده اند، براي هر گروه آزمايشي، جدول 
جداگانه اي دارند. 

بند يازدهم کارنامه: نمرة کل و رتبه ها

باالترين 
نمره کل شما در 
بین زيرگروه ها

نشان  رتبة  اين 
مي ده��د در بین همة 
کس��اني ک��ه در يك 
س��همیه ق��رار داريد، 

نفر چندم هستید.

اگر سهمیه بندي نباشد، اين 
رتبة شماست. اين رتبه فقط براي 
اطالع ش��ما اعالم مي ش��ود و شما 
براي انتخاب رش��ته بايد به رتبة 

خود در سهمیة خود توجه کنید.

اين رتبه مربوط ب��ه آخرين داوطلبي 
اس��ت که در سهمیة ش��ما مي تواند انتخاب 
رش��ته کند. اگر رتبة ش��ما بیش��تر از رتبة 
آخري��ن نفر باش��د، به اين معني اس��ت که 
نمي توانی��د از دوره ه��اي روزان��ه و نوب��ت 

دوم)شبانه( رشته انتخاب کنید. 

 ممکن است داوطلبانی به دلیل نمره کل مشابه، رتبه مشابهی داشته باشند)در يك سهمیه(. 
 رتبه داوطلبان از سهمیه های مختلف، باهم قابل مقايسه نیست. 

بند دوازده کارنامه: کد دسترسي براي انتخاب رشته در سايت دانشگاه آزاد اسالمی
داوطلبان در مهلتی که دانشگاه آزاد اسالمی اعالم مي کند، می توانند با کدی که در اين کارنامه 
در اختیارشان گذاشته شده است، در سامانة انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسالمی وارد شوند و 

انتخاب رشته نمايند.
 براي اطالع از جزيیات انتخاب رشتة دانشگاه آزاد اسالمی بايد به وبگاه اين دانشگاه به نشاني

)www.azmon.org( مراجعه کنید.

نش��ان  ع��دد  اي��ن 
مي ده��د در س��همیه اي که 
ش��ما در آن ق��رار داري��د 
چند نف��ر با يکديگر رقابت 

مي کنند.

اين عددها نش��ان 
مي ده��د که ش��ما در هر 
زي��ر گ��روه نف��ر چندم 

هستید)البته در سهمیه خود(.

11
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10
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چگونه رشته ها را انتخاب كنيم؟
همة داوطلبان)چه آنها که در يك گروه آزمايشي شرکت کرده اند و چه آنها که در دو يا سه 
گروه آزمايشي شرکت کرده اند(، در يك فرم و حداکثر تا 150 رشته مي توانند انتخاب کنند.

 رش��ته هاي مورد نظر خود را از دفترچة راهنمای انتخاب رش��ته، بخش ظرفیت ها، مربوط به 
هرگروه آزمايشي، انتخاب کنید.

 ب��راي انتخاب رش��ته از دوره هاي مختلف)روزانه، نوبت دوم، پیام ن��ور و دوره هاي ديگر( به 
شرايط اختصاصي هر دوره)در دفترچه راهنمای انتخاب رشته( توجه کنید. 

 شرايط بعضی از اين دوره ها را در صفحه 28 ببینید.
 براي جلوگیري از اش��تباه، بهتر اس��ت قبل از ورود به سامانة اصلي انتخاب رشته، رشته هاي 
انتخابي خود را با کد مربوط به هر رش��ته، به ترتیب عالقه مندي در پیش نويس انتخاب رشته 

وارد کنید.
 پیش نويس انتخاب رشته در آخر اين دفترچه  

- پس از نهايي کردن رشته هاي انتخابي و اطمینان از ترتیب انتخاب هاي خود، آنها را در سامانة 
اصلي انتخاب رشته، به سازمان سنجش اعالم کنید. 

- به ياد داش��ته باشید، در فرم انتخاب رشته، اولويت)ترتیب( رشته هايي که انتخاب مي کنید، 
فقط نشان دهندة عالقه مندي شماست و تأثیري در افزايش احتمال قبولي ندارد.

- اگر نمره و شرايط الزم براي قبولي در رشته اي را داشته باشید، اين رشته را در هر اولويتي)اول 
يا صد و پنجاهم( انتخاب کنید، احتمال قبولي شما در آن رشته بیشتر نمي شود. 

- در مجموعه رشته هايي که انتخاب مي کنید، اولین رشتة انتخابي، نشان دهندة بیشترين عالقة 
شما و آخرين رشتة انتخابي، نشان دهندة کمترين عالقة شما است.

- اگر در مجموعه رشته هايی که انتخاب کرده ايد، شرايط قبولي در چند رشته را داشته باشید، 
سازمان سنجش اولین رشته را به عنوان رشتة قبولي اعالم مي کند.

               به رشته هايي که انتخاب مي کنید و ترتیب آنها در فرم انتخاب رشته دقت کنید.

- فراموش نکنید، بعد از پايان مهلت ويرايش، امکان جابجايي رشته هاي انتخابي در فرم انتخاب 
رشته نیست. 

- پس از اعالم نتايج نهايي، امکان تغییر رش��تة قبولي، در بین مجموعه رش��ته هايي که انتخاب 
کرده ايد نیست.

 کسانی که در جلسه آزمون سراسری حاضر بوده اند، می توانند از هر دو دسته رشته های بدون 
آزمون)بر اساس سوابق تحصیلی( و با آزمون انتخاب کنند.
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چگونه رشته هاي انتخابي خود را به سازمان سنجش اعالم كنيم؟ )انتخاب رشتة اينترنتي(

پس از انتخاب کدرشته محل ها از دفترچة راهنمای انتخاب رشته، بخش ظرفیت ها و اطمینان از 
رشته هاي انتخابي و ترتیب آنها، وارد صفحة انتخاب رشتة سازمان سنجش شويد.

ابتدا از صفحه اصلی وبگاه سازمان سنجش وارد صفحه آزمون سراسری شويد.

در صفحة آزمون سراسری، وارد صفحه انتخاب رشته شويد. 

انتخاب رشته

انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1395

از صفحه انتخاب رش��ته های تحصیلی آزمون سراس��ری، بعد از چند مرحله وارد صفحه اصلی 
انتخاب رشته می شويد.

صفحه اطالعات آزمون- 1
 در اين صفحه فرصت زماني انتخاب رشته و شماره تماس براي رفع اشکاالت احتمالی اعالم شده است.

سیستم پاسخگويي

سراسری

دسترسی سريع

در صفحة اصلي وبگاه 
س��ازمان س��نجش، از اينجا 
مي توانید وارد صفحة آزمون 

سراسری شويد. 
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- اگ��ر )طبق بند شش��م کارنامه( مجاز به انتخاب دوره های پیام نور، غیر انتفاعی و دانش��گاه 
فرهنگیان شده ايد ولی قبالً در زمان ثبت نام عالقه مندی خود را اعالم نکرده ايد، در اين صفحه 
می توانید از پیوند)لینك( خريد کارت )س��مت راست صفحه( هزينة آن را پرداخت نمايید تا 

بتوانید از اين دوره ها هم، رشته محل هايي را انتخاب کنید.

ورود به سیستم انتخاب رشته
 با تأيید اين مورد که اطالعیه  ها و دفترچة راهنمای انتخاب رشته را مطالعه کرده ايد، به صفحة 

بعدي وارد می شويد.
 

 از اين صفحه، به سه روش مي توانید وارد سیستم انتخاب رشتة خود شويد. 
روش اول- سريال ثبت نامي)12 رقمي( + شمارة شناسنامه

روش دوم- شمارة پرونده+ کد ملي + سريال شناسنامه
روش سوم- شمارة رهگیري ثبت نام)16 رقمي( + کد ملي

به يکی از روش های باال، به صفحة بعدي به نام صفحه اطالعات داوطلب، وارد می شويد.

صفحه اطالعات داوطلب
 در اين صفحه اطالعات شخصی شما نمايش داده می شود. اگر اطالعات مربوط به شما صحیح 

است، آن را تايید کنید تا وارد صفحة بعدي شويد.
 در پايین صفحة اطالعات داوطلب، معدل کتبي ديپلم و عنوان ديپلم خود شما درج شده است. 

اگر اشکالي در آن مي بینید، مي توانید آنها را اصالح کنید.
 دو بند ديگر مربوط به داوطلبان اتباع خارجي و بهیاران است که بايد تکمیل شود. 
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پس از تکمیل و تأيید، اطالعات داوطلب، وارد صفحه اصلي انتخاب رشته مي شويد.

صفحه اصلی انتخاب رشته
اگر قصد داريد عالوه بر گروه اصلي خود از اين رشته ها:

- پیام نور و غیرانتفاعي،
- يا رشته هاي صرفاً با اعمال سوابق تحصیلي)بدون آزمون( گروه هنريا زبان هاي خارجي، 
رش��ته هايي را انتخاب کنید و تازه هزينة آن را پرداخت کرده ايد. الزم اس��ت سريال پرداخت 

مربوط به هرکدام را وارد نمايید.
- فراموش نکنید 12 رشته از گروه هنر آزمون عملی دارد که برای انتخاب هر يك از آنها بايد 

در آزمون عملی آن رشته شرکت کرده باشید. 
- کساني که قبالً در زمان ثبت نام عالقه مندي خود را به پیام نور و غیرانتفاعی اعالم کرده اند، 

در اينجا الزم نیست اقدامي نمايند. 
- همة داوطلبان فقط يك فرم انتخاب رشته دارند. حتي اگر در دو يا سه گروه آزمايشي شرکت 

کرده باشند.
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نحوة وارد کردن رشته هاي انتخابي در فرم الکترونیك
 در پايین صفحه دو ستون ترتیب اولويت و کد رشته محل قرار دارد. 

 کد)عددي( رشته هاي انتخابي خود را به ترتیب عالقه مندي وارد کنید.
 با وارد کردن کد هر رش��ته، عنوان آن رش��ته و نام دانش��گاه به طور خ��ودکار نمايش داده 

مي شود. با دقت در عنوان رشته، مطمئن شويد که کد را درست وارد کرده ايد.
 اگر کدي را که مربوط به گروه آزمايشي شما نیست وارد کنید چنین پیغامي ظاهر مي شود:

در کد رشته محل هاي مجاز شما، اين کد رشته محل يافت نشد.
 اگر مجاز نباشید رشته اي را انتخاب کنید)مثالً در گروه هنر ثبت نکرده ايد اما رشته هايي از 

آن گروه انتخاب کرده يد( چنین پیغامي ظاهر مي شود:
اگر در کد و عنوان رشته ها يا ترتیب آنها اشتباهي مشاهده مي کنید، مي توانید اشتباهات را اصالح کنید.

پايان ورود کدهای عددی رشته محل ها
بعد از اينکه کد رشته محل های مورد نظر خود را وارد کرديد، در پايان، با فشردن گزينه تايید 
و ادامه، رسید انتخاب رشته که شامل مشخصات فردی و فهرست رشته هاي انتخابي شماست، 

نمايش داده می شود.

- ش��ماره پرونده و ش��ماره رس��ید انتخاب رش��ته)کد عددي 15 رقمي( را، که در باالي اين 
صفحه)رسید انتخاب رشته( قرار دارد، حتماً يادداشت نمايید.

- اگر چنین رسیدي دريافت نکنید، انتخاب رشتة شما تمام نشده است.
- بهتر است که اين صفحه را چاپ و تا اعالم نتیجة نهايي از آن نگهداري کنید.

- پس از پايان اين مراحل، شما اين امکان را داريد که تا پنج نوبت وارد صفحه انتخاب رشته 
شويد و رشته هاي انتخابي تان را ويرايش نمايید. 

- امکان پنج نوبت ويرايش در محدودة زماني انتخاب رشته)از 95/5/23  تا 95/5/28( است 
و پس از پايان مهلت انتخاب رشته، امکان تغییر آن نیست.
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چگونه براي انتخاب رشته هاي بدون آزمون )صرفًا بر اساس سوابق تحصيلی( اقدام كنيم؟
اگر در آزمون سراس��ري غايب بوده ايد يا از ابتدا در آزمون ثبت نکرده ايد، در مهلت انتخاب 
رشته، مي توانید از فهرست رشته هاي بدون آزمون )صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی(، رشته هايي 

را انتخاب کنید.
ش��ما فرصت داريد از تاريخ)1395/5/23( تا ش��نبه دهم مرداد)1395/5/28( در اين نوع 

روش انتخاب رشته ثبت نام کنید.
 داوطلباني که در آزمون سراسري ثبت نام کرده اند اما در جلسة آزمون غايب بوده اند، الزم 

نیست دوباره ثبت نام کنند.  

هزينه ثبت نام و نحوه پرداخت آن
- هزينه ثبت نام شرکت در رشته های بدون آزمون به صورت اينترنتی و با کارت های اعتباری 
عضو شبکه بانکی شتاب دريافت می شود. پیوند)لینك( مربوط، در صفحة اصلی وبگاه سازمان 

سنجش)قسمت خريد کارت اعتباری( وجود دارد.
- هر داوطلب مي تواند در يك گروه آزمايش��ي اصلي)علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم 
انساني( و دو گروه آزمايشي هنر و زبان هاي خارجي ثبت نام کند. هزينه ثبت نام در هر گروه 

آزمايشی 180/000)يکصدو هشتاد هزار ريال( است.
- پس از پرداخت هزينه، در رسیدي که براي شما صادر مي شود، سريال ثبت نام  12رقمي وجود 
دارد. با اين شماره سريال مي توانید وارد صفحة ثبت نام پذيرش بر اساس سوابق تحصیلي شويد.

مدارک الزم براي ثبت نام و انتخاب رشته
قبل از ورود به صفحة ثبت نام پذيرش بر اساس سوابق تحصیلي)رشته هاي بدون آزمون( اين 

مدارک را آماده کنید:

 سريال ثبت نام که با تهیه کارت اعتباری)پرداخت هزينه( براي شما صادر مي شود.
 فايل عکس

 معدل کتبي و کل ديپلم و کد دانش آموزي
 کد پستي محل سکونت

 اگر از سهیمة رزمندگان استفاده مي کنید )کد پیگیري 12 رقمي(
 اگر از اتباع غیر ايراني هستید)کد 13 رقمي( 

فهرست رشته هاي مورد عالقه 
 از دفترچة راهنماي انتخاب رش��ته هاي پذيرش بر اس��اس سوابق تحصیلي، رشته هاي مورد 

عالقة خود را پیدا کنید.
 رشته هاي انتخابي خود را به ترتیب عالقه، در فرم پیش نويس وارد کنید. 

ورود به صفحة ثبت نام و انتخاب رشته)بدون آزمون(
از صفحة اصلي وبگاه سازمان سنجش وارد صفحة آزمون سراسري شويد.

در صفحة آزمون سراس��ري وارد صفحة ثبت نام پذيرش بر اساس سوابق تحصیلي)رشته هاي 
بدون آزمون( شويد.  
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در صفحة ثبت نام پذيرش بر اساس سوابق تحصیلي با وارد نمودن شمارة سريال ثبت نام و کد 
امنیتي، وارد صفحة عکس داوطلب مي شويد.

عکس خود را از پوشة مربوط انتخاب کنید و بفرستید. با تأيید اين مرحله وارد صفحة ثبت نام 
پذيرش بر اساس سوابق تحصیلي)رشته هاي بدون آزمون( مي شويد.
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 در قسمت اول فرم را تکمیل کنید.

 در قسمت دوم، رشته هاي انتخابي خود را وارد فرم انتخاب رشته کنید.
 تمام رشته هاي انتخابي را وارد يك فرم انتخاب رشته)حداکثر صدو پنجاه انتخاب( مي کنید. 

 در پايان، با تأيید اين مرحله، رس��یدي براي ش��ما صادر مي ش��ود که شامل شماره پرونده،         
کد پیگری 16 رقمی، مشخصات فردي و تحصیلي و رشته هاي انتخابي شماست.

 اين رسید را چاپ کنید و تا اعالم نهايي نتايج، نگهداريد.   
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             بخش دوم - آشنايي با مقررات انتخاب رشتة

در تصمیم گیري براي انتخاب رش��ته ها، اطالع از مقررات انتخاب رش��ته آزمون سراس��ري و 
تحصیل در دانش��گاه، مهم و تعیین کننده است. در اينجا با مهم ترين مقرراتي که مي تواند در 

تصمیم گیري شما مؤثر باشد، آشنا مي شويد.
در تصمیم گیري براي انتخاب رشته حتماً به اين مقررات توجه کنید.

بعضي از شرايط آزمون سراسري، مهم براي انتخاب رشته
شرط انصراف از تحصیل دانشجويان 

 دانش��جويان روزانه، براي ش��رکت دوباره در آزمون سراس��ري، بايد تا اول اسفند 1394 از 
تحصیل در رشتة خود انصراف قطعي داده باشند. در غیر اين صورت، قبولي آنها در رشته جديد 

باطل خواهد شد.
- به دانشجوياني که در آزمون سراسري شرکت کرده اند اما در زمان اعالم شده انصراف قطعي 

نداده اند، توصیه مي شود انتخاب رشته نکنند.
 دانشجويان روزانه اي که براي شرکت در آزمون سراسري از تحصیل انصراف داده اند، در هر 

صورت حق بازگشت به رشتة قبلي خود را ندارند.
 شرط انصراف از تحصیل، مربوط به دانشجويان دوره هاي تحصیلي ديگر)غیر از روزانه( نیست.

 دانش��جويان فعلي دوره هاي تحصیلي ديگر)به جز دورة روزانه( که بدون انصراف در آزمون امس��ال 
شرکت کرده اند، در صورت قبولي، قبل از ثبت نام در رشتة جديد، بايد از رشتة قبلي خود انصراف دهند.

حداکثر دوبار قبولي در رشته هاي روزانه 
 هر فرد حداکثر دوبار مي تواند در رشته هاي روزانه پذيرفته شود. به اين معني که اگر در رشتة 

روزانه اي قبول شد و انصراف داد، تنها يك بار ديگر مي تواند در رشته هاي روزانه پذيرفته شود.
 محدودي��ت حداکث��ر دوبار قبولي، فقط براي رش��ته هاي روزانه اس��ت و در دوره هاي ديگر 

تحصیلي چنین محدوديتي نیست.

ممنوع بودن شرکت در آزمون سال آينده، براي پذيرفته شدگان رشته هاي روزانه 
- کس��ي که در يکي از رش��ته هاي روزانه پذيرفته ش��ود، خواه در آن رشته ثبت نام کند و بعد 
انصراف بدهد و يا حتي در آن رش��ته ثبت نام نکند، حق ش��رکت در آزمون سراس��ري س��ال 

آينده)1396( را ندارد.  

 مدرک تحصیلي شرط ضروري براي پذيرش
 داوطلبان براي قبولي در دانشگاه بايد يکي از مدارک تحصیلي زير را داشته باشند:

- يا ديپلم متوسطة نظام قديم
- يا مدرک پیش دانشگاهي

 دانش آموزان دورة پیش دانشگاهي بايد مدرک خود را تا پايان شهريور 1395 دريافت نمايند.
- يا مدرک کارداني)براي داوطلبان ديپلم فني و حرفه اي يا کاردانش(

- يادآوري اگر فردي يکي از اين مدارک را نداشته باشد، حتي اگر در دانشگاه قبول شود، قبولي 
او باطل مي شود و نمي تواند در آن ر شته ثبت نام کند.   

وضعیت نظام وظیفة
شرکت کنندگان مرد، در هر صورت نبايد از نظر نظام وظیفه مشکلي داشته باشند. به اين معني 

که با معافیت تحصیلي نمي توان در آزمون سراسري شرکت نمود. 

وضعیت نظام وظیفة فارغ التحصیالن کارداني
شرکت کنندگان مرد با مدرک کارداني با داشتن شرايط زير، از نظر نظام وظیفه مشکلي 
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نخواهند داشت و مي توانند در آزمون امسال پذيرفته شوند:
 تا 31 شهريور در مقطع کارداني فارغ التحصیل شوند.
 رشتة کارداني آنها، کارشناسي ناپیوسته نداشته باشد.

 در فاصلة زماني شش ماهة بعد از  فارغ التحصیلي تا اعزام به خدمت، در آزمون سراسري ثبت 
نام و شرکت کرده باشند.

 مدت تحصیل آنها در رشته اي که قبول مي شوند، دو سال کمتر از حداکثر مجاز تحصیل در مقطع 
تحصیلي پذيرفته  شده باشد. به عنوان مثال حداکثر مجاز تحصیل در دوره کارشناسي روزانه پنج 
س��ال اس��ت. کسي که با فوق ديپلم در رشته کارشناسي پذيرفته مي شود، تحصیل او نبايد بیشتر 

از سه سال طول بکشد)با توجه به اينکه تعدادي از واحدهاي دوره کارداني او پذيرفته مي شود(. 
 فارغ التحصیالن کاردانی گروه پزشکی بايد تعهدات قانونی خود را گذرانده باشند. اگر تعهد آنها 

تا 95/11/30 طول بکشد، فقط از رشته های نیم سال دوم می توانند انتخاب رشته کنند. 

آشنايي با سهميه هاي مختلف در آزمون سراسري
در آزمون سراسري طبق قوانین، ظرفیت رشته هاي دانشگاهي، بین سهمیه هاي مختلف تقسیم 
مي شود. شرايط استفاده از سهمیه ها، در دفترچة ثبت نام به طور کامل توضیح داده شده است. 

در زير مواردي که براي انتخاب رشته اهمیت دارد شرح داده مي شود. 

سهمیة مناطق) يك، دو و سه(
 همة پذيرفته شدگان در رشته هاي روزانه)از هر منطقه اي( بابت تحصیل رايگان، تعهد خدمت 

دارند و تعهدهاي ديگر مانع از انجام اين تعهد نیست.
 کساني که با استفاده از سهمیة مناطق دو يا سه، در رشته هاي روزانه پذيرفته شوند، بايد به 
مدت دوبرابر مدت تحصیل در مناطقي که سازمان هاي مربوط تعیین مي کنند، خدمت نمايند.   
 داوطلبان مناطق دو يا سه اگر حداقِل نمرة منطقة يك را داشته باشند، تعهد آنها برابر مدت 

تحصیل خواهد بود. 
 پذيرفته ش��دگان با استفاده  از سهمیه  منطقه يك در رش��ته هاي تحصیلي دوره روزانه، برابر 

مدت تحصیل تعهد خدمت دارند. 
 انجام اين تعهدها براي آقايان بعد از دورة سربازي است.

 کساني که با استفاده از  سهمیة مناطق محروم قبول مي شوند، تعهدات خاص خود را دارند. 
 بورسیه  هاي  نهادها و وزارتخانه  ها موظفند طبق  قراردادي که با  سازمان يا وزارت  متبوع دارند، 

 عمل  نمايند. 

سهمیة رزمندگان، ايثارگران و خانوادة شهدا 
س��همیة ايثارگران شامل: همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان، 

همسر و فرزندان جانبازان) با جانبازي 25 درصد به باال( مي باشد. 
 25 درصد از ظرفیت هر رشته محل، مربوط به سهمیه ايثارگران است.

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

 سهمیة رزمندگان شامل رزمندگان)با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه( مي باشد. 
ح��د نصاب نم��ره براي اين داوطلبان 75  درصد نمره گزينش آزاد در رش��ته محل مورد نظر 

مي باشد. 
 سهمیة خانواده  شهدا شامل: پدر، مادر، خواهر و برادر شهید مي باشد.

محدوديت استفاده از سهمیة ايثارگران 
  اين داوطلبان:

با سهمیة رزمندگان سپاه پاسداران، وزارت جهاد کشاورزي و ستاد کل نیروهاي مسلح 
از سال 1368 به بعد، 
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و با سهمیه هاي رزمندگان و ايثارگران بنیاد شهید و امور ايثارگران از سال 1376 به بعد
فقط يکبار مي توانند با استفاده از سهمیة ايثارگران در رشته هاي دورة روزانه و دوبار در دوره هاي 
ديگر)نوبت دوم)شبانه(، پیام نور، غیرانتفاعي، نیمه حضوري، مجازي و پرديس ( پذيرفته شوند.

- داوطلباني که با استفاده از سهمیة رزمندگان)از سال 1368 به بعد( يا سهمیة شاهد)از سال 
1376 به بعد( در رشتة روزانه قبول شده اند، حتي اگر درآن رشته ثبت نام نکرده يا انصراف 

داده باشند، نمي توانند بار ديگر از اين سهمیه ها استفاده کنند.
 پذيرفته شدگان در رشته هاي روزانه با استفاده  از سهمیه خانواده  شهدا، ايثارگران و رزمندگان، 

به خاطر تحصیل رايگان، برابر مدت تحصیل تعهد خدمت دارند.

س��همیة مناطق محروم رش��ته هاي 
غیرپزشکي

حداقل 40 درصد از ظرفیت رشته هاي 
ناحیه ای، قطبی و کش��وری دورة روزانة 
اس��تان هاي ايالم، بوش��هر، چهارمحال 
بلوچس��تان،  و بختی��اري، سیس��تان و 
کردس��تان، کرمانش��اه، کهگیلوي��ه و 
بويراحم��د، لرس��تان و هرم��زگان ب��ه 
داوطلبان بومي اين اس��تان ها اختصاص 

می يابد.
 جدول ظرفیت اين س��همیه را در 
دفترچه راهنمای انتخاب رشته می توانید 

مطالعه کنید.

سهمیة مناطق محروم رشته هاي گروه آموزش پزشکي
در آزمون امسال، سي درصد ظرفیت رشته هاي پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي از داوطلبان 

بومي استاني پذيرش مي شود. شرايط اين روش پذيرش:
 تعهد خدمت به مدت سه برابر تحصیل در مناطق محروم

 اين تعهد خدمت قابل خريد يا جا به جايي نیست.
 مدرک فارغ التحصیلي بعد از پايان مدت تعهد به افراد داده مي شود.

 تا پايان زمان تعهد، مجاز نیستند در مناطقي غیر از محل تعهد، فعالیت پزشکي انجام دهند.
 اين افراد بعد از انجام نیمي از تعهد مي توانند در مقطع باالتر ادامه تحصیل دهند. 

 جدول ظرفیت اين سهمیه را در دفترچه راهنمای انتخاب رشته می توانید مطالعه کنید.

سهمیه داوطلبان بخش هاي شهرستان هاي اهر، ورزقان و هريس)استان آذربايجان شرقي(
شرايط استفاده از اين سهمیه:

 اين سهمیه تا سال 1396 اجرا مي شود.
 اين سهمیه به اين داوطلبان بومي تعلق مي گیرد:

 کساني که هنگام زلزله ساکن اين شهرستان ها بوده اند. 
 يا مدرک سال دوم يا سوم دبیرستان يا پیش دانشگاهي خود را در اين شهرستان ها گرفته باشند.

 در صورت قبولي بايد مدارک خود را ارائه دهند.
 کساني که با اين سهمیه قبول شوند، دو برابر مدت تحصیل، تعهد خدمت دارند.

 جدول ظرفیت اين سهمیه را در دفترچه راهنمای انتخاب رشته می توانید مطالعه کنید.
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سهمیه داوطلبان شهرستان هاي جنوب استان کرمان )جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه گنج و منوجان(
شرايط استفاده از اين سهمیه:

 اين سهمیه به داوطلبان بومي تعلق مي گیرد که مدرک سال آخر دورة متوسطه) دوم و سوم 
دبیرستان و پیش دانشگاهي( خود را در اين شهرستان ها و بخش هاي آن گرفته باشند.

 در صورت قبولي بايد مدارک خود را ارائه دهند.
 کساني که با اين سهمیه قبول شوند، دو برابر مدت تحصیل، تعهد خدمت دارند.

 جدول ظرفیت اين سهمیه را در دفترچه راهنمای انتخاب رشته می توانید مطالعه کنید.

سهمیه داوطلبان شهرستان ابوموسي در استان هرمزگان
چهل درصد ظرفیت پذيرش دانشگاه هاي استان هرمزگان به اين داوطلبان اختصاص دارد)به 

شرط کسب حدنصاب 75 درصد داوطلبان آزاد(.
 داوطلب بومي- س��کونت مستمر به مدت سه سال در شهرستان ابوموسي. براي اين مدرک 

الزم است.
 قبولي اين داوطلبان در پیام نور ابوموسي قطعي است.

 جدول ظرفیت اين سهمیه را در دفترچه راهنمای انتخاب رشته می توانید مطالعه کنید.

سهمیة بهیاران
پنج درصد از ظرفیت رشته هاي پرستاري هر استان با شرايط زير به بهیاران بومي استان تعلق مي گیرد: 

 داشتن سالمت کامل جسمي و رواني
 داشتن گواهینامه اشتغال به خدمت، دولتي و يا غیردولتي به تأيید دفتر پرستاري محل خدمت.
 داش��تن حداقل سه س��ال س��ابقه خدمت دولتي يا غیردولتي به عنوان بهیار در استان محل 

خدمت به تأيید دفتر پرستاري محل خدمت. 
 داشتن ديپلم بهیاري نظام قديم، يا ديپلم بهیاري نظام جديد و مدرک پیش دانشگاهي.

 بهیاران بايد رشته هاي پرستاري استان بومي)محل اشتغال( خود را انتخاب کنند.
 بهیاراني که با اين سهمیه قبول مي شوند نمي توانند رشته يا محل تحصیل خود را تغییر دهند.

 در دوره کارشناس��ي پرستاري هیچ درسي با اين حساب که در دوره بهیاري گذرانده شده 
حذف نمي شود.

سهمیة کارمندان
اين سهمیه به کارمندان وزارت علوم و وزارت بهداشت با شرايط زير تعلق مي گیرد:

وزارت علوم: 
 ده درصد از ظرفیت رشته هاي نوبت دوم)شبانه( به کارمندان رسمي)وزارت علوم و مؤسسات 

وابسته( بومي هر استان تعلق مي گیرد.
 کارمندان رسمي وزارت علوم، دانشگاه ها و مؤسسات وابسته

 حداکثر سن هنگام ثبت نام، سي و پنج سال تمام
وزارت بهداشت:

 در رش��ته هاي گروه پزشکي بیس��ت درصد ظرفیت رشته هاي نوبت دوم)شبانه( به کارکنان 
وزارت بهداشت تعلق مي گیرد.

 کارکنان  دانشگاه ها و دانشکده هاي  علوم  پزشکي  و خدمات  بهداشتي  و درماني که يا بومي آن 
استان باشند يا سه سال سابقة استخدامي در آن استان را داشته باشند.

 محدوديت سني ندارند.

استفاده کنندگان از سهمیه کارمندان، هنگام ثبت نام بايد مدارک مربوط به شرايط استفاده از 
اين سهمیه را ارائه نمايند، در غیر اين صورت قبولي آنها لغو مي شود.

مأموريت تحصیلي و پرداخت هرگونه کمك هزينة تحصیلي به پذيرفته شدگان ممنوع است.



 راهنماي عملي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1395            23  

گزينش بومي
نحوة تقسیم ظرفیت رشته هاي بومي به سهمیه هاي مختلف، با محاسبات پیچیدة انجام مي شود 
ک��ه اطالع از آنها کاربردي در انتخاب رش��ته ندارد. اين توضیحات براي کس��اني اس��ت که 

عالقه مند هستند در اين باره بیشتر بدانند. 
مهم ترين نکتة کاربردي گزينش بومی در انتخاب رشته اين است که انتخاب رشته هاي بومي 

احتمال قبولي شما را در دانشگاه هاي نزديك به محل سکونت افزايش مي دهد. 
 هر رش��ته محل)يك رش��ته در يك دانش��گاه(، ظرفیتي دارد که میان سهمیه هاي مختلف تقسیم 
مي شود. در گزينش بومي، بخشي از ظرفیت هر رشته مخصوص داوطلبان بومي است. بنابر اين احتمال 
قبولي داوطلبان بومي در دانشگاه هاي محل سکونت يا نزديك به محل سکونت بیشتر از ديگران است. 

براي استفاده از مزاياي گزينش بومي، الزم است اين موارد را بشناسید:
- منطقه بومي)استان، ناحیه و قطب( خود

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

نحوة تقسیم ظرفیت رشته ها)کشوري و بومي(  
رش��ته هاي موجود در دانشگاه ها به دو دستة کلي کش��وري و بومي تقسیم مي شوند که روش 

تقسیم ظرفیت آنها در بین سهمیه ها، مختلف است.
رش��ته هاي کش��وري: رشته هايي هستند که در کل کش��ور، فقط در بعضي از دانشگاه ها وجود 

دارند. مانند رشته هاي بیوتکنولوژي يا باستانشناسي.
نحوة تقس��یم ظرفیت رشته هاي کشوري: ظرفیت هر رشته محل، از نوع رشته هاي کشوري، به 
نسبت شرکت کنندگان هر يك از سهمیه ها)مناطق يك، دو، سه و خانوادة شهدا(، به کل شرکت 

کنندگان در هر گروه آزمايشي، تقسیم مي شود.

رشته هاي بومي
به جز رشته هاي کشوري، رشته هاي تحصیلي بر اساس میزان پراکندگي آنها در سطح کشور، 

به سه نوع رشته هاي استاني، ناحیه اي و قطبي تقسیم مي شوند.
رشته هاي استاني: رشته هايي است که در بیشتر استان هاي کشور داير است. به عنوان مثال همة 

رشته هاي نوبت دوم)شبانه( از نوع استاني هستند.
رش��ته هاي ناحیه اي:  رش��ته هايي است که  در بیشتر استان ها داير نیس��ت ، ولي  در چند استان 
کنارهم)ک��ه  يك ناحیه را تش��کیل مي دهن��د( وجود دارن��د. به عنوان نمونه همة رش��ته هاي 

دانشگاه هاي غیرانتفاعي از نوع ناحیه اي هستند. 
رشته هاي قطبي:  رشته هايي است که  در بیشتر ناحیه ها داير نیست  ولي  در چند ناحیة کنارهم)که 

 يك قطب را تشکیل مي دهند( وجود دارند. مانند علم اطالعات و دانش شناسي.

 جدول نحوة گزينش رشته های تحصیلی دوره های مختلف
نوع گزينشنام دوره

رشته هاي روزانه ممكن است بومي)استاني، ناحيه اي، قطبي( يا كشوري باشند كه در روزانه 
جدول رشته هاي تحصيلي مقابل هر رشته مشخص شده است

بومی استانینوبت دوم)شبانه(
بومی ناحيه ایغيردولتي و غيرانتفاعی

بومی استانینيمه حضوری
گزينش به صورت كشوری است. مجازی

گزينش به صورت كشوری است. پرديس خودگردان

دانشگاه پيام نور
حدود 70 درصد از ظرفيت رشته هاي مراكز يا واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور در هر 
شهرستان به داوطلبان بومي آن شهرستان و حدود 30 درصد ظرفيت به داوطلبان بومي 

شهرستان هاي تحت پوشش مركز يا واحد پذيرنده تخصيص می يابد.



24          راهنماي عملي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1395

 نقشة ناحیه ها و قطب هاي بومي

ناحیه6

ناحیه2
قطب3

ناحیه7

ناحیه3
قطب4

ناحیه4

ناحیه8
قطب2

البرز، تهران ، زنجان ، سمنان ، قزوين ، قم  و مرکزي.   )1( ناحیه 
آذربايجان  شرقي ، آذربايجان  غربي  و اردبیل .  )2( ناحیه 

اصفهان ، چهارمحال  و بختیاري  و يزد.  )3( ناحیه  
سیستان و بلوچستان  و کرمان .  )4( ناحیه  

بوشهر، فارس ، کهگیلويه و بويراحمد و هرمزگان .  )5( ناحیه 

کردستان ، کرمانشاه  و همدان .  )6( ناحیه  
ايالم ، خوزستان و لرستان .  )7( ناحیه 

خراسان رضوي، خراسان شمالي و خراسان جنوبي.    )8( ناحیه 
گلستان ، گیالن  و مازندران .  )9( ناحیه 

ناحیه9

قطب1
ناحیه1

قطب5
ناحیه5

با نگاهی به اين نقشه و با توجه به منطقه بومی خود، می توانید حدس بزنید احتمال قبولی شما در 
دانشگاه های چه مناطقی بیشتر است.

روش تقسیم ظرفیت رشته هاي بومي 
ابتدا پس از کسر 25 درصد سهمیه ايثارگران، بیست درصد از ظرفیت هر رشته محل بومي، به 
داوطلبان آزاد)بدون سهمیه و بر اساس رتبة کشوري( تعلق مي گیرد، سپس ظرفیت باقیمانده، 
به نسبت شرکت کنندگان بومي هر يك از سهمیه ها)مناطق يك، دو، سه و خانوادة شهدا(، به کل 

شرکت کنندگان بومی در هر گروه آزمايشي، اختصاص مي يابد.
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رشته هاي پرمتقاضي
ابتدا پس از کسر 25 درصد سهمیه ايثارگران، چهل درصد از ظرفیت هر رشته محل بومي، به 
داوطلبان آزاد)بدون سهمیه و بر اساس رتبة کشوري( تعلق مي گیرد، سپس ظرفیت باقیمانده، 
به نسبت شرکت کنندگان بومي هر يك از سهمیه ها)مناطق يك، دو، سه و خانوادة شهدا(، به کل 

شرکت کنندگان بومی در هر گروه آزمايشي، اختصاص مي يابد.
 در رشته های پر طرفدار به علت سهم چهل درصدی داوطلبان آزاد)طبق توضیح باال( مزايای 

بومی کمتر و رقابت آزاد)کشوری( بیشتر است.

جدول رشته های پُرمتقاضی
عناوين رشته هاگروه آزمايشی

مهندسی برق، مهندسی مكانيك، مهندسی كامپيوتر، مهندسی عمران، مهندسي علوم رياضی و فنی
معماري و مهندسی صنايع

پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكيعلوم تجربی

حقوق، روانشناسي و حسابداريعلوم انسانی

تعیین استان بومي داوطلب
مالک تعیین استان بومي سه سال آخر تحصیالت دبیرستان يا هنرستان است.

در صورتي که سه سال آخر تحصیالت فرد در يك استان نباشديا در خارج از کشور باشد، 
استان محل تولد، استان بومي او خواهد بود. 

در صورتي که محل تولد و سه سال آخر تحصیالت در خارج از کشور باشد، استان بومي فرد 
تهران خواهد بود.

آشنايي با زيرگروه، نمره و رتبه ها
گروه آزمايشي: به هر کدام از گروه هاي پنجگانة علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، 
هنر و زبان هاي خارجي، گروه آزمايشي گفته مي شود. هر داوطلب مجاز است تنها در يکي از 
گروه هاي رياضي، تجربي يا انس��اني شرکت کند و در صورت عالقه مندي مي تواند در آزمون 

گروه هاي هنر و زبان هم به عنوان گروه هاي دوم يا سوم شرکت کند. 

زيرگروه
رشته هاي مختلف تحصیلي که در هر گروه آزمايشي وجود دارد، به چند گروه کوچك تر تقسیم 

مي شود که به آنها زير گروه مي گويیم. بنابر اين هر گروه آزمايشي چند زير گروه دارد. 

زبانهنرانسانيتجربيرياضيگروه.آزمايشي

چهارپنجپنجپنجسهتعداد.زير.گروه.ها
مالک تقسیم رشته هاي هر گروه آزمايشي، به زيرگروه ها، اهمیت)ضريب( مواد امتحاني کنکور 
براي رشته هاي هر زير گروه است. مثالً در گروه رياضي، رشته هايي که درس رياضي در آنها 
اهمیت خیلي زياد، فیزيك اهمیتي متوسط و شیمي اهمیت کمتري دارد، در يك زيرگروه قرار 

گرفته اند.
 براي هر زيرگروه،بعد از اينکه نمره هاي خام تراز شد، بر اساس ضريب درس هاي امتحاني، 

يك نمره کّل محاسبه مي شود. اين نمرة کل مبناي رتبه بندي در زيرگروه هاست. 

نمره و رتبه  
در آزمون سراس��ري چند نوع نمره محاس��به مي ش��ود که از میان آنها نمره کل نهايي مبناي 

رتبه بندي داوطلبان است.
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نمرة خام هر درس: همان درصد هر درس است که با سه امتیاز به هر پاسخ صحیح و يك امتیاز 
منفي به پاسخ غلط محاسبه مي شود. 

نمرة تراز هر درس: چون سختي درس هاي امتحاني يکسان نیست، نمرة درس ها در يك تراز 
نیستند. بنابر اين بايد تراز شوند. براي تراز کردن نمره هاي خام درس ها، که محاسباتي آماري 
اس��ت، اطالع از نمرة خام همة ش��رکت کنندگان درآن درس الزم اس��ت. بنابر اين، محاسبة 
نمرة تراز درس ها)عمومي و اختصاصي( براي کس��اني ک��ه اين اطالعات را ندارند)داوطلبان يا 

مؤسسه ها( امکان پذير نیست.
نم��رة کل نهاي��ي در زير گروه: نمره کل هر داوطلب در هر زير گروه، میانگین وزني نمره هاي 
تراز درس هاي عمومي و اختصاصي وی با توجه به ضريب هر درس در آن زير گروه مي باشد. 
فراموش نکنید که ضريب درس هاي تخصصي س��ه برابر مي شود. براي داوطلباني که مشمول 
اعمال سوابق تحصیلي مي شوند، اين نمرة کل با تأثیر مثبت سوابق تحصیلي محاسبه مي شود.  

رت���به ها
رتبه: هنگامي که نمرة کل داوطلبان، از بیشترين نمره به کمترين نمره، رديف مي شود، رتبة هر 

فرد تعیین مي شود.
 داوطلباني که نمرة  کل برابر داشته  باشند، رتبه يکساني خواهند داشت. 

 در آزمون سراسري، چند نمره کل محاسبه مي شود، بنابر اين هر داوطلب چند نوع رتبه دارد. 
- رتبه  در سهمیه در هر زيرگروه: نمره  کل داوطلبان در هر زيرگروه و هر سهمیه، به ترتیب از 

بیشترين به کمترين مرتب مي شود. 
- تعداد داوطلبان شرکت کننده با سهمیه مشابه داوطلب، در گروه آزمايشي مربوط نیز در اين 

قسمت اعالم مي شود.
- رتبه  کشوري در هر زيرگروه : نمره  کل داوطلبان در هر زيرگروه، بدون در نظر گرفتن سهمیه، 
از بیش��ترين نمره به کمترين رديف مي ش��ود. به اين ترتیب رتبة کشوري هر فرد در زيرگروه 

معلوم مي شود. 
- تعداد داوطلبان گروه آزمايشي مربوط نیز در اين قسمت اعالم مي شود.

- نمره کل براي رش��ته هاي پرس��تاري ويژه بهیاران: با اضافه کردن درس تخصصي بهیاري با 
ضريب 4، نمره کل رشته پرستاري براي بهیاران محاسبه مي شود.

- رتبه کل در سهمیه: مبناي محاسبة رتبه کل در سهمیه، بیشترين نمرة کل در زيرگروه ها براي 
هر داوطلب در سهمیة ثبت نامي است. 

- رتبه کل  کشوري: مبناي محاسبة رتبه کل کشوري، بیشترين نمرة کل در زيرگروه ها براي هر 
داوطلب، بدون در نظر گرفتن سهمیه است. 

- رتبة کل در س��همیه، مالک مطمئني براي مقايسة داوطلبان با يکديگر و براي انتخاب رشته 
نیست.

- رتبه کل در س��همیه و همچنین رتبة کل کش��وري در گزينش مؤثر نیس��ت. مطمئن ترين و 
مهم ترين مالک انتخاب رشته، رتبه ها در زيرگروه هاست.

- آخرين رتبه مجاز: رتبه آخرين نفر مجاز به انتخاب رشته در سهمیه)دوره هاي روزانه و نوبت 
دوم)شبانه(( داوطلب مي باشد.
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انواع شيوه هاي پذيرش در آزمون سراسري 
در آزمون سراس��ري بر اس��اس نوع س��نجش کتبي و عملي يا مواردي از قبیل معاينه، دو نوع 

پذيرش متمرکز و نیمه متمرکز وجود دارد. 
رش��ته هاي متمرکز- رشته هاي متمرکز رشته هايي هس��تند که براي ورود به آنها، تنها مرحلة 
س��نجش، آزمون کتبي چهارگزينه اي)تس��تي( اس��ت. در روش متمرکز، نیازي به شرکت در 

مصاحبه يا آزمون عملي نیست و بیشتر رشته ها از اين نوع هستند.
رشته هاي نیمه متمرکز- رشته هاي نیمه متمرکز، رشته هاي هستند که براي ورود آنها عالوه بر 
شرکت در آزمون سراسري)آزمون کتبي(، شرکت در مصاحبه، معاينه يا آزمون عملي هم الزم 

است. رشته هايی مانند تربیت بدني، دانشکده صدا و سیما از اين نوع رشته ها هستند. 
 نتیجة رش��ته هاي نیمه متمرکز، به دلیل آزمون عملي، ديرتر از نتايج نهايي آزمون سراسري 

اعالم مي شود.
رش��ته هاي خاص- براي ورود به رشته هاي خاص هم شرکت در معاينه يا مصاحبه الزم است. 
تف��اوت رش��ته هاي خاص با نیمه متمرک��ز در زمان مصاحبه يا آزمون هاي عملي اس��ت. نتايج 
پذيرفته شدگان اين رشته ها هم زمان با رشته هاي متمرکز)اعالم نتايج نهايي آزمون سراسري( 

اعالم مي شود.
در چینش رشته هاي متمرکز و نیمه متمرکز در فرم انتخاب رشته دقت کنید:

فرض کنید، در دو رشته، يکي متمرکز و ديگري نیمه متمرکز، هر دو امتیاز قبولي آورده باشید.
حالت اول- اگر  در فرم انتخاب رشته، رشتة متمرکز را قبل از نیمه متمرکز  قرار داده باشید، 

رشتة متمرکز به عنوان تنها رشتة قبولي شما اعالم مي شود.
حالت دوم- اگر  در فرم انتخاب رشته، رشتة نیمه متمرکز را قبل از رشتة متمرکز  قرار داده 
باش��ید، چون نتايج رشته هاي متمرکز زودتر اعالم مي شود، ابتدا رشتة متمرکز به عنوان رشتة 
قبولي ش��ما اعالم مي شود، بعد از مدتي برای ش��رکت در مصاحبه رشتة نیمه متمرکز معرفی 

مي شود.
در اي��ن حال��ت اگر در مرحله مصاحبه ش��رکت کنید و پذيرفته ش��ويد، حتي اگر در رش��تة 
قبلي)متمرکز( مشغول به تحصیل باش��ید، طبق مقررات آزمون سراسري به طور خودکار)و به 

اجبار( از رشتة اول به دوم)نیمه متمرکز( منتقل مي شويد.

شرايط كلي پذيرش دانشجو در دانشگاه ها 
تغییر رشته و دانشگاه

تغییر رشته و دانشگاه، طبق آيین نامة میهماني و انتقال دانشجو و البته به سختي انجام مي شود. 
بنابر اين توصیه مي شود در انتخاب رشته و دانشگاه دقت نمايید.

در مواردی انتقال از دوره ای به دورة  ديگر مانند انتقال از شبانه به روزانه ممنوع است.
ممنوعیت تحصیل هم زمان 

هیچ  دانش��جويي  مجاز نیست   هم زمان  در دو رشته  و يا دو محل )مؤسسات  دولتي  يا غیردولتي ( 
تحصیل  نمايد، در صورت  تخلف  طبق  آيین  نامه  انضباطي  دانشجويان  با وي  رفتار خواهد شد.

ممنوعیت دوبار تحصیل در دورة روزانه 
کس��ي که يك بار در رش��تة روزانه اي فارغ التحصیل شده است، نمي تواند براي بار دوم به طور 

رايگان در رشتة روزانه مشغول به تحصیل شود و تنها با پرداخت شهريه ممکن است.
 همة کساني که وارد دانشگاه مي شوند بايد شرايط عمومي را داشته باشند و از نظر نظام وظیفه 

مشکلي نداشته باشند. 
 دانش��جو بايد  مقررات  عمومي  ورود به  آموزش  عالي  و مقررات  خاص   محل  تحصیل  خود را 

رعايت  نمايد.
 پذيرفته شدگان  نبايد براي  تحصیل  از لحاظ موازين  شرعي  و مقررات  منعي  داشته  باشند.

 دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي، از لحاظ تأمین  مسکن  و خوابگاه  و پرداخت  کمك  هزينة 
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 تحصیلي،  به  دانشجويان تعهدي  ندارند، البته  در اين  خصوص  تالش  مي کنند .
 صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تعهدي براي پرداخت انواع تسهیالت به دانشجويان ندارد.
 تحصیل در آموزش عالي تمام وقت است. کارمندان دولت تنها با موافقتنامة رسمي و بدون قید 
و شرط محل اشتغال خود مبني بر شرکت در تمام فعالیت هاي آموزشي مي توانند تحصیل نمايند.

 نداشتن  آگاهي  از ضوابط و مقررات  آموزشي،  حقي  براي دانشجو  ايجاد نمي کند.
 م��دت تحصیل در مقاطع مختل��ف برای همه دوره ها )ب��ه  جز دوره های دانش��گاه پیام نور، 

نیمه حضوری و مجازی( يکسان و مطابق جدول زير است:
دكتري حرفه ايكارشناسي ارشد پيوستهكارشناسيكاردانيمقطع تحصيلي

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

 عالوه بر مقررات عمومي، هر دانش��گاه  نیز ممکن اس��ت مقررات اختصاصي داشته باشد که 
هنگام ورود الزم است از آن اطالع داشته باشید و رعايت کنید. 

آشنايی با دوره های تحصيلی دانشگاه ها
رشته هاي  دوره  نوبت  دوم )شبانه(

 از دانشجويان نوبت دوم)شبانه(، شهريه گرفته مي شود)تفاوت اصلي با روزانه(. 
 انتقال از دورة نوبت دوم)شبانه( به روزانه ممنوع است.

 مقررات و برنامه هاي آموزشي دوره نوبت دوم)شبانه()به جز بعضي موارد استثنا( مانند دوره 
روزانه است.

 در دوره هاي نوبت دوم)شبانه(، خوابگاه، وام تحصیلي، سرويس رفت و آمد و تسهیالت رفاهي 
ديگر به دانشجويان تعلق نمي گیرد، بنابر اين در صورت عالقه مندي، بهتر است رشته هاي شبانة 

شهر خود را انتخاب کنید. 

شرايط تحصیل در دانشگاه پیام نور
 حداکثر مجاز تحصیل در کارشناسي پیام نور:

براي دانشجوياني که از معافیت تحصیلي استفاده مي کنند تا شش سال   
براي دانشجويان ديگر تا ده سال  

 در بیشتر واحدها، کالس رفع اشکال تشکیل مي شود.
 شرکت در کالس ها اختیاري است.

 حضور در کالس درس هاي عملي)آزمايشگاهي يا کارگاهي( الزامي است.
 کالس درس هاي عملي ممکن اس��ت چند هفته متوالي و به صورت اس��تقرار دائم در محل 

تشکیل شود.
 امتحانات به صورت سراسري است و برگه ها را دستگاه تصحیح مي کند.

 براي تحصیل در دانشگاه پیام نور بايد شهريه بپردازيد.

 انتخاب محل تحصیل دانشگاه پیام نور
هر داوطلب مي تواند طبق يکي از معیارهاي زير يکي از واحدهاي دانشگاهي يا واحدهاي زير 

پوشش آن را انتخاب نمايد:
 کارمندان دولت: محل اشتغال

 داوطلبان غیرکارمند:
يا محل تحصیل سال آخر متوسطه  

يا دو سال آخر اقامت)تا پايان تابستان امسال(  
يا محل تولد و سال آخر اقامت)تا آخر تابستان امسال(  

در شهرستان واحد دانشگاهي مورد نظر باشد.
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کارمندان دانشگاه پیام نور واحد محل اشتغال خود را نمي تواننند انتخاب کند.
در رش��ته هاي هنر و فني- مهندس��ي محدوده جغرافیايی پذيرش دانش��جو عالوه بر جدول 
شهرستان های زير پوشش مراکز و واحدهای ذيربط به صورت بومی � استانی هم انجام می شود.  

  رشته هاي تحصیلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگیان)مراکز تربیت معلم سابق( و دانشگاه تربیت 
دبیر شهید رجايي � تهران

 دانش��گاه فرهنگیان)با مراکزي به نام پرديس در سراسر کشور( و دانشگاه شهید رجايي)در 
ته��ران( که هر دو وابس��ته به وزارت آموزش و پرورش هس��تند، براي تأمین معلم ، دانش��جو 

مي پذيرند.
 داوطلبان عالقه مند، عالوه بر حد نصاب علمي)نتايج آزمون سراسري(، بايد در مراحل گزينش 

هم پذيرفته شوند. 
 افراد ش��اغل در آموزش و پرورش)رس��مي ي��ا پیماني( تنها مي توانن��د متقاضي تحصیل در 

رشته هاي کارداني بدون آزمون)بر اساس سوابق تحصیلي( شوند.
 داوطلباني مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه فرهنگیان)مراکز تربیت معلم سابق( مي باشند که 

حداقل نمره کل نهايي 6500 داشته باشند. 
 براي انتخاب رشته هاي اين دانشگاه: 

- بايد مجاز به انتخاب اين دوره ها باشند. 
- شرايط خاص رشته محل هاي مورد نظر را )در دفترچه شماره دو( داشته باشند. 

- ضمن اعالم عالقه مندي در زمان انتخاب رشته، نسبت به پرداخت هزينه مربوط اقدام نمايند.
 پذيرش دانشجوی تعهد دبیری در اين دانشگاه در آزمون هر سال دائمی نیست و بر حسب 
نیاز آموزش و پرورش و تأيید دفتر گس��ترش آموزش عالی، ظرفیت پذيرش توس��ط سازمان 

سنجش اعالم می شود.

شرايط تحصیل در دوره هاي  نیمه حضوري 
 تحصیل در دورة نیمه حضوري شامل پرداخت شهريه مي شود. 

 در دوره هاي نیمه حضوري، خوابگاه، وام تحصیلي، س��رويس رفت و آمد و تس��هیالت رفاهي 
ديگر به دانشجويان تعلق نمي گیرد

 مقررات آموزش��ي دوره نیمه حضوري مانند دوره پیام نور  اس��ت. کالس هاي رفع اش��کال 
حداکثر دو روز در هفته برگزار مي شود.

 در مدرک فارغ التحصیلي اين جمله قید مي شود: »آموزش اين دوره به طريق نیمه حضوري 
بوده است«

موسسات آموزش عالي غیردولتي- غیرانتفاعي
 از دانشجويان شهريه دريافت مي شود.

 مؤسسات غیرانتفاعي  تعهدي  نسبت  به  تأمین  مسکن ، خوابگاه  و غذاي  دانشجويان  ندارند.
 به دانشجويان وام تعلق مي گیرد.

دوره هاي آموزش عالي مجازي
 آموزش مجازي، آموزش به روش الکترونیك)با اينترنت( است.

 در بعضي از واحدهاي درس��ي مانند آزمايشگاه آموزش به صورت گروهي)حضور هم زمان 
استاد و دانشجويان در شبکه( انجام مي شود.

 به جز موارد باال، حضور گروهي الزم نیست و دانشجو به صورت فردي آموزش مي بیند.
 امتحانات به صورت کتبي انجام مي شود.

 مدرک فارغ التحصیلي اين دوره ها مورد تأيید وزارت علوم و مراکز استخدامي است.
 از دانشجويان شهريه دريافت مي شود.
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دوره هاي پرديس خودگردان
اين دوره ها را دانشگاه هاي دولتي برگزار مي کنند. 

معموالً محل تحصیل پرديس با دوره هاي روزانه و نوبت دوم)شبانه( فرق دارد. 
از دانشجويان اين دوره ها شهريه دريافت مي شود.

فراموش نکنید پرديس خودگردان دانشگاه ها با پرديس دانشگاه فرهنگیان مشابه نیست.

شرايط انتخاب رشته براي شرکت کنندگان غیر ايراني
شرکت کنندگان غیر ايراني تنها با اين شرايط مي توانند انتخاب رشته کنند و در مراحل گزينش 

شرکت داده مي شوند:  
 بايد شرايط عمومي و اختصاصي را داشته باشند.

 بايد در فرم ثبت نام بند 21 را عالمت زده باشند.
 بايد مدارک اقامتي و شناسايي معتبر داشته باشند.

 رشته هاي تحصیلي در منطقه هاي ممنوع را انتخاب نکنند.
فهرست مناطق ممنوع را در وبگاه سازمان سنجش در قسمت»عمومی« می توانید ببینید.

 در صورت قبولي در رش��ته هاي روزانه، بايد ش��هريه پرداخت نمايند)حداکثر هشتاد درصد 
شهرية نوبت دوم)شبانه( برای رشته های غیر پزشکی و در رشته های پزشکی طبق مصوبه(  

جدول زمان بندي انتخاب رشته تا اعالم نتايج آزمون سراسري سال 1395

تاريخموضوع

 اعالم اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های تحصیلی دارای
پنجشنبه 5/21 /95شرایط خاص

 23 تا 28 مرداد ماه 1395 انتخاب رشته از طریق سایت اینترنتی سازمان

 اعالم اس�امی معرفی ش�دگان چند برابر ظرفیت رشته های دانشگاه های
 5 تا 8 شهریور ماه 1395 شاهد، علوم قضایی و علوم پزشکی بقیه اهلل و...

هفته آخر شهریور ماه 1395 اعالم نتایج نهایي آزمون

 استقرار كارنامه نهایي آزمون سراسري  سال 1395 بر روي وبگاه سازمان
هفته اول مهر ماه 1395سنجش

هفته آخرمهر ماه 1395اعالم اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های نیمه متمركز

مطالب اين دفترچه بر اساس قوانین و آيین نامه هاي زير تنظیم شده است که براي حفظ جنبة 
کاربردي دفترچه و سهولت مطالعه، در متن دفترچة راهنما به عنوان آنها اشاره نشده است. 

- قان��ون برقراري عدالت آموزش��ي در پذيرش دانش��جو در دوره ه��اي تحصیالت تکمیلي و 
تخصصي، مصوب مجلس شوراي اسالمي و اصالحات آن

- قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور مصوب مجلس 
شوراي اسالمي، و مصوبات اجرايي شوراي سنجش و پذيرش دانشجو 
- قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصالحات الحاقي به آن 

- مصوبات کمیته مطالعه و برنامه ريزي آزمون سراسري دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي  
- قانون عدالت آموزشي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و اصالحات الحاقي به آن

- مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي 
- مصوبات جلسات شوراي عالي انقالب فرهنگي

- مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
- مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
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 پیش  نویس انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1395 
توصیه می شود برای دقت بيشتر و جلوگيری از اشتباه، قبل از وارد كردن در سامانه انتخاب رشته، برای اولويت بندی 

رشته  های انتخابی از اين جدول استفاده كنيد.
نام دانشگاهنام رشته / گرایشكد رشته محلردیفنام دانشگاهنام رشته / گرایشكد رشته محلردیف

139

240

341

442

543

644

745

846

947

1048

1149

1250

1351

1452

1553

1654

1755

1856

1957

2058

2159

2260

2361

2462

2563

2664

2765

2866

2967

3068

3169

3270

3371

3472

3573

3674

3775

3876
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نام دانشگاهنام رشته / گرایشكد رشته محلردیفنام دانشگاهنام رشته / گرایشكد رشته محلردیف

77114

78115

79116

80117

81118

82119

83120

84121

85122

86123

87124

88125

89126

90127

91128

92129

93130

94131

95132

96133

97134

98135

99136

100137

101138

102139

103140

104141

105142

106143

107144

108145

109146

110147

111148

112149

113150


