


 

 سمه تعالياب  

 56843  :شماره دستورالعمل تحقيقات و فناوري زارت علوم،و 

 64/4/6538  :تاريخ  
     

 

 

 

 

 

 

 9318سال  مختلف آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته تحصيلي هاي رشته شدگان پذيرفته از نام دستورالعمل ثبت

 («معدل كل دوره كارداني»ذيرش صرفاَ براساس سوابق تحصيلي هاي تحصيلي با نوع پ آزمون و رشته هاي تحصيلي با رشته)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

   هتتا دا،شتتهاه (مجتتانت)الكتر ،دكتتر    (شتتنا، )،وبتتد د   هتتات ر نا،تت    هتتات تيلتتدور د ره رشتتت  -6

 هات دا،شهاه فرهنهدان  نارت آمونش   پر رش  پرديسعالر    آمونش مؤسسات

 هتات وتوددردان   متاناد بتر ترفدتد        پترديس (شتنا،  )،وبتد د      هات ر نا،ت   هات تيلدور د ره رشت  -2

 هات عوو  پزشكر دا،شهاه

 غدرا،تفاعر  -غدرد لتر آمونش عالر مؤسسات ها   دا،شهاه هات تيلدور رشت  -5

وتوددرت ان  جبترات همتاهنهر بدشتتر        شتود  توصتد  متر   عتالر  آمتونش  مؤسستات ها    ب  كود  دا،شهاه

 ،امر  ثند دستورالعملاين بندهات مندرج در مفاد ،سند ب  مطالع  دقدق   اجرات   ادارت غدرضر رت مكاتنات

 .فرمايند اقدا  الن  را منذ ل

عد  رعايد مفاد اين دستورالعمل يا تأودر در  مسؤ لدد تنعات حقوقر   قا،و،ر ،اشر ان: توج 

 .ربط اسد اجرات آن متوج  دا،شهاه   يا مؤسس  آمونش عالر ذت
 



1 

 

 باسم  تعالر

  شممننا  پذيرفتممتنمماا ال  امممهلع لمماا  را بممرا   بمم   مؤتسممتوتمم  ت ته ممت ا   ، بممني 1199 -99تبريممآ ازممال تممال ت  مم        ضمم  
 :دارد بت نكات لير معطهف م  1199تال ها  ت      مخت ف المه  كاردان  بت كارشنات  ناپ هتتت  رشتت
 (جدول شماره يك) شدگان پذيرفتهنام از  مدارك مورد نياز براي ثبت -الف

 توضديات  مدارك رديف

 - اصل شناتنامت و يآ برگ ت هير ال ت اا صف ات ا  6
 - اصل كارت م   و دو برگ ت هير پش  و رو  ا  2
 -  ار ته ت شنه درتال  1×4شش قطعت لكس ت اا رخ  5

هما    و انتخاب رشتتناا  راهن ا   ب  دفترچت 5 تصف يك  ال كنها  مننرج در  مطابق با  ( برا  برادرا )وظ فت نظاا  وضع      منرك 6
 .كت در ه    دتتهرااع ل ن ز برا  ياداور  درج شنه ات  ت      المه 

3 
اصل حكم مرخ   تاالنت بمرا  كارمنمنا    

بنو  ق ن و شرط دوا  يا مهافق  رت   و 
 تالما  متبهع

ها و مؤتسات امهلع لاا  ت اا وق  ات ، اذا كارمننا  دوا  در  ت   ل در دانشگاه
تهاننن بت ت   ل بپردالنن كت اصل مهافقتنامت رت   و بنو  ق ن و شرط  صهرت  م 

ها،  ها، المايشگاه ولارتخانت يا تالما  متبهع خهد را مبن  بر شرك  در ه ت كالس
ناا بت مؤتست امهلع  ها  ديگر دورا  ت   ل بت ه راه منارك  ب  ها و فعاا   امهل كار

 .لاا  م ل قبها  لرضت كننن

 (فهق ديپ م) اصل يا نهاه  منرك كاردان  4

پمذير   امكما  دان  كمار   اصل يما نمهاه  ممنرك     ارائت  كت  شننان  ال پذيرفتت  دتتت ا   برا  -
اممهلع لماا  م مل    يما مؤتسمت    دانشگاه تهتط  أي ن شنه نهاه  تاصل لا ات  نباشن، ال

پ هت  را ارائت ن اينن كت درا  ق ن شنه باشن  7فرا ش اره م تها  منرك كاردان  با  اخذ
اشتغال بت ت   ل نامبرده مهرد تأي ن ولارت ل ها، ت ق قات وفناور  يا ولارت بهناشم   »

در صمهرت  كمت فمرد     .«باشمن  گ  م درما  و امهلع پزشك  ويا شهرا  لاا  انقالب فرهن
 «كا  ام يكم  »اات   ل نشنه باشن، قبها  و   شنه در المه ، تا تاريخ مقرر فارغ پذيرفتت

 . نت ق  خهاهن ش
ل   ت كت دوره تطح يآ را طبق برنامت تع م   شمنه در م مهبت      طالب و فضال  حهله -

ال ك  مت مزايما  ل  م  و     انمن،  شهرا  لاا  انقالب نذراننه 1/11/1174مهرخ  169  ست 
 569ها برخهردار بهده و براتماس م مهبت    اات   ال  دوره كاردان  دانشگاه اتتخنام  فارغ

شهرا  لاا  انقالب فرهنگ ، مجمال بمت شمرك  در ايم  الممه  بمرا         89/7/1191مهرخ 
اه  انن و پس ال قبها  با ارائت نمه  ها  نروه امهلش  ل ها انسان  بهده انتخاب ت ام  رشتت

 . تهاننن ادامت ت   ل دهنن ات اا دوره تطح يآ مهرد تأي ن حهله ل   ت، م 
ممهرخ   959ناممت امهلشم  م مهب   سمت      ايم    8مماده   17با ته ت بت مفاد بنمن   :تذكر

ريز  امهلش  ولارت ل ها، ت ق قمات و فنماور ، شمرط     شهرا  لاا  برنامت 16/18/1191
پ هتمتت يما   )ز ر پزشك  داشت  منرك كماردان   ها  كارشنات  ناپ هتتت  شرك  در دوره

و پ هتمتت و ناپ هتمتت    ها  باالتر ال كماردان   دانشجهيا  دورهبنابر اي  . باشن م ( ناپ هتتت
ناا و  ، مجال بت  ب ال كاردان  پ هتتت و ناپ هتتته چن   دارنننا  منارك ت      باالتر 

 .انن شرك  در اي  المه  نبهده

7 
نام  و يا نهاه  كارمننا  رت   اتتخ حكم  اصل 

هما    هما و ارنما    ، تمالما   ها و يا پ  ان  ولارتخانت
 دوات 

  با استفاده ان سهمد  كارمندت (شنا، )هات ،وبد د    د ره شددان پذيرفت 
 كشهر  ادار  و اتتخنام تالما   مقررات كارمننا  مش هل

8 
نهاه نامت انجاا خمنمات قمانهن      اصل ارائت 
يا نمهاه   ( رح الي ت ن رو  انسان ط)مقرر

 ال ا  معاف  

ن مرو     طرح پايا   -شددان دارات مدرك كاردا،ر در ه آمونشر پزشكر پذيرفت   -
باشن يا نهاه  معاف م  ال خمنم     13/11/1199و يا  11/6/1199انا  تا تاريخ   انسان  

 .الي ت طرح
  الي مت   طمرح   انجاا  در حال  كت  پزشك   امهلش   نروه  كاردان   ها  دوره  اات   ال  فارغ -

 13/11/1199و يما   11/6/1199انها بعمن ال    طرح  پايا   باشنن و تاريخ  م   انسان   ن رو 
( 1199پذيرع برا  مهرماه )  اول  ن  سال  ت       ها  رشتت  انتخاب  باشن، مجال بت م 

  مهفق م ،   ات  در صهرت  بنيه انن،  بهده( 1199ماه  پذيرع برا  به  )و ن  سال دوا 
تماير    ه مراه  مربمهط را بمت    خنم ، نهاه   ال م ل  كامل  حساب  تسهيت  ض    ات   اللا

ال   دتمتت  ايم  . ن اينمن   ربمط ارائمت   ذ   لماا    اممهلع   مؤتسمت   خهد بمت   نام    ب   منارك
  كارشناتم    دوره  پايا  ال  خهد را پس  انسان   ن رو   الي ت  طرح  باين باق  اننه  داوط با 
 . دهنن  انجاا  ناپ هتتت

م  ط، بهناشم     بهناش   ها  رشتت  متعهن خنم   ها  و ن ز كاردا   شازل  ها  كاردا  -
تنها   ناپ هتتت كارشنات   در المه   شن   پذيرفتت  خانهاده و مبارله با ب  اريها  در صهرت

 .خهاهنن بهد  ت   ل  و ادامت  ناا  ب   مجال بت  عمتبه  مهافقتنامت ال تالما   ال ارائت  پس

اقل يآ تال تابقت  نهاه نامت حن  اصل ارائت  3
 كار بت صهرت رت  ، پ  ان  و يا قرارداد 

تمه  ت  هما كمت بما اتمتفاده ال      اتمتا  ها  ماماي  شازل در طرح پزشآ خانهاده  كاردا  -
ريمز  ل مها پزشمك  ممهرخ      تم هبت ش   و پنج      ست شهرا  لاا  برنامم  مهضهع

« شمبانت »ها  رولانت و نهبم  دوا   درصن ظرف   پذيرع دوره 43ته  ت )14/18/1195
شمنه انمن، اللا اتم      پذيرفتمت  (ها  كارشنات  ناپ هتتت ماماي  همر اتمتا    رشتت م ل
را ال م مل   اقل يآ تال تابقت كار بت صهرت رت  ، پ  ان  و يا قرارداد  حننهاه نامت 
ا  را بت دانشگاه يما دانشمكنه     اصل ناا در رشتت قبها ،  هد اخذ و بت هنگاا  ب اشتغال خ

بما  تمپرد  تعهمن خمنم  در طمرح پزشمآ خمانهاده       م ل قبها  خهد ارائت و نسب  بت 
 در ه ا  اتتا  م ل خنم  بت منت تت برابر طهل منت ت   ل 9فرا ش اره م تها  

  .اقناا ن اينن
ها  ماماي  پذيرفتت شمنه بما    ل ها پزشك  م ل قبها  كاردا دانشكنه  دانشگاه يا :توج 

نماا انما     ال  ب ( حت  يآ مهرد)درصن فهق، اللا ات  در مهارد ذيل  43ته  ت 
دتتت ال پذيرفتت شننا  را بالفاص ت پس  خهددار  ن هده و اتام  و مشخ ات اي 

 .ناا، بت اي  تالما  الالا ن اين ال پايا  برنامت لمان   ب 
 .مغايرت اتتا  م ل قبها  داوط ب با اتتا  م ل اشتغال و  در طرح پزشآ خانهاده -1
 اقل يآ تال تابقت كار بت صهرت رت  ، پ  ان  و يا قرارداد  نهاه نامت حنلنا ارائت  -8

  .ال م ل اشتغال
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بر   مبن   خنم   ال م ل  رت    مهافقتنامت

  ا ادامتت   ل ب  ادامت  و تناخل  ه زمان   لنا
 طرح ن رو  انسان   خنم 

  انسمان    ن رو   الي ت  طرح  انجاا  مشغهل  كت  پزشك   امهلش   نروه  كاردان   ها  دوره  اات   ال  فارغ
  رتم     مهافقتنامت  با ارائت، (شبانت)ها  ت      دوره نهب  دوا  در رشتتقبها    باشنن، در صهرت م 

  بما اداممت    ت  م ل   اداممت   و تناخل  ه زمان   بر لنا  خهد مبن   خنم   لم   مسؤول  مقاا  ال باالتري 
  الي مت   طمرح   انجاا  بت  با ت   ل  تهاننن ه زما  ننارنن و م   ال خنم   ترخ ص  بت  انا ، ن ال   خنم 
 .بپردالنن  انسان   ن رو 

66 
مجهل ادامت ت   ل و يا تأي نيت تسهيت حساب 

جهيا  ولارت بهناش ، با صننوق رفاه دانش
 درما  و امهلع پزشك 

دتتهرااع ل بالپرداخ  صمننوق رفماه دانشمجهيا  ولارت بهناشم ، درمما  و       13براتاس ماده 
ها  ل ها پزشك  كمت ال مزايما     اات   ال  مقطع كاردان  دانشگاه دتتت ال فارغ امهلع پزشك ، ا 

ناا ال صمننوق رفماه مجمهل     لا ات  برا   ب انن، درصهرت قبها  در المه ، ال منن شنه صننوق بهره
نماا بمت دانشمگاه م مل      ادامت ت   ل يا تسهيت حساب درياف  ن اينن و تأي نيت مربهط را هنگاا  ب 

 .پذيرع ارائت ن اينن

تأي نيت تسهيت حساب با صننوق رفاه  62
 ت ق قات و فناور ، ل هادانشجهيا  ولارت 

  دانشمجهيا    رفماه   صمننوق  89/5/64  ممهرخ  11938  شم اره   دتمتهرااع ل  7  مفاد ماده  براتاس
  ت  م      هما   رشمتت   كاردان   ها  دوره  اات   ال  ال فارغ  دتتت ، ا  و فناور   ل ها، ت ق قات  ولارت

پمذيرع    قبمها  در الممه     انمن، در صمهرت   منمن شمنه   مذكهر بهمره   صننوق  ال مزايا   كت  ز رپزشك 
  رفماه   ، اللا اتم  بما صمننوق   1199  تمال   ناپ هتمتت   كارشناتم    دوره  بمت   دان كمار   دانشجه ال دوره 

  اممهلع   يا مؤتسمت   دانشگاه  ، بت ناا   ب   و تأي نيت مربهط را در لما   ن هده  حساب  تسهيت  دانشجهيا 
 .  ن اينن  خهد ارائت  قبها   م ل  لاا 

65 

فرا مهافقتنامت كتب  ال حكم كارنزين  و 
ره امهلع و پرورع م ل خنم  ادا

شازال  رت   يا پ  ان  ولارت امهلع و 
پرورع مبن  بر مهافق  با ادامت ت   ل 

 انا 

اممهلع و  ا  رتم   و پ  مان  ولارت    م ويژه فرهنگ ها  م ل شننا  كن رشتت پذيرفتت
برا  ارائت حكم كارنزين  و فرا مهافقتنامت كتب  ال اداره امهلع و پمرورع م مل   پرورع 

اللا اتم  براتماس شمرايط و ضمهابط منمنرج در      بت پرديس امهلش  م ل قبها  م  خن
ها  ت      المه  كاردان  بت  و انتخاب رشتت ناا دفترچت راهن ا   ب  11و  13صف ات 

 .  اقناا ن اينن 1199كارشنات  ناپ هتتت تال 
نماا در    بم  بر اتتخناا رت   يا پ  ان  در لمما    دارا بهد  حكم كارنزين  مبن   -1
 (.مشروط بت تناوا اشتغال در امهلع و پرورع)المه 
تاريخ صنور حكم اتتخناا رت   و يا پ  ان  داوط با  باين قبمل ال پايما     -1 تب ره 

ها  ت       صهرت مجال بت انتخاب رشتت ناا در المه  باشن، در ز ر اي  مه   قانهن   ب 
 .نردد م  "اغه"پذيرفتت شن ، قبها  انا  ويژه فرهنگ ا  نبهده و درصهرت انتخاب  و 

... ااتنريس، امهلش ارا  نهض  تهادامهل ، ن روها  قرارداد  و  مع  ا  حق -8 تب ره
انمن و در   كت فاقن حكم كارنزين  رت   و يا پ  ان  باشنن، مجال بت انتخماب رشمتت نبمهده   

 . نردد م « اغه»صهرت انتخاب و پذيرفتت شن ، قبها  انا  
ال اداره ( يما پ  مان    رتم   )«   بما اداممت ت  م ل كاركنما     مهافق»را بهد  فرا دا -8

امهلع و پرورع م ل خنم  خهد براتاس شرايط مننرج در فرا مهافق  با ادامت ت   ل 
معاونم  تهتمعت    17/6/1194ممهرخ   11/713كاركنا  و رلاي  مفاد دتتهرااع ل شم اره  
 .منيري  و پشت بان  ولارت امهلع و پرورع

 171م هبت   ست  11با رلاي  بنن « مهافق  با ادامت ت   ل كاركنا »فرا  -1 تب ره
مممهرخ  178556/836شمم اره ابالزمم  )شممهرا  لمماا  ادار  كشممهر  8/18/1191مممهرخ 

تممالما  مممنيري  و  84/18/1191مممهرخ  173361و بخشممنامت شمم اره ( 86/18/1191
تهاننمن ال   ر طهل خنم  خهد، صرفاً مم  ريز  كشهر مبن  بر اينكت كارمننا  دوا  د برنامت

مزايا  ادار  و اتتخنام  يآ مقطع باالتر ال مقطع ت  م    لمما  اتمتخناا برخمهردار     
 .شهنن، صادر خهاهن شن 

تهتط م مل خمنم  بمت    « مهافق  با ادامت ت   ل كاركنا »لنا ارائت فرا  -8 تب ره
ت  كمت داوط مب بمنو  داشمت      اذا در صمهر . ناا در المه  ات  منزات نناشت  شرايط  ب 

انتخاب رشتت ن هده و پذيرفتمت  ( «فرا مهافق  با ادامت ت   ل كاركنا »)مهافقتنامت كتب  
 .ت ق  خهاهن شن« كا  ام يك »شهد، قبها  و  

( رتم   م پ  مان    )برا  فرهنگ ا  « مهافق  با ادامت ت   ل كاركنا »فرا  -1 تب ره
ل در رشتت امت ان  امهلع راهن ماي  و مشماوره   دارا  منرك كاردان  كت متقاض  ت   

منرك ت      مقطمع كماردان    داوط ب دارا  باشنن، در صهرت  صادر خهاهن شن كت  م 
با ابالغ مشاور در امهلع و پرورع  1197-99راهن اي  و مشاوره بهده و در تال ت      

ت امت مان  اممهلع   صنور فرا مهافق  و ت   ل تاير افمراد در رشمت  . باشن  فعاا   داشتت
نماا و   پذير نبهده و حت  در صهرت مهافق  م ل خنم ، ال  بم   راهن اي  و مشاوره امكا 

 .شهدت   ل انا  در دانشگاه   هن ر  
بت شرط   ،تهتط م ل خنم « مهافق  با ادامت ت   ل كاركنا »صنور فرا -4 تب ره

بنمن    ر اتماس طمرح طبقمت   پذير خهاهن بهد كت با رلاي  شرايط و ضهابط مربمهط بم   امكا 
 .منع قانهن  نناشتت باشندر حكم كارنزين ، مشازل، ال ال منرك 

ن روهمما  خممنمات  و ادار  كممت دارا  حكممم كممارنزين  رتمم   و پ  ممان   -5 تب مره 
انن كمت اداره   ها  دانشگاه فرهنگ ا  بهده م ل باشنن، بت شرط  مجال بت انتخاب كنرشتت م 

ل خنم ، قبل ال شرك  در المه ، با تغ  ر رشمتت شمغ     كل امهلع و پرورع اتتا  م 
بنن  مشمازل   يا ادار  بت مشازل امهلش  مهافق  و براتاس طرح طبقتو انا  ال خنمات  

نماا در   صمهرت،  بم    در ز ر اي . ن هده باشنمع  ا ، فرا مهافق  با ادامت ت   ل را صادر 
ت قم   « كا  امم يكم   » را  اي  افرادب ها  ويژه فرهنگ ا  م ل المه  و قبها  در كنرشتت

 .نردد م 
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ناا  كت  ب  كاردان  دارنننا  منرك معادل

 و ادامت ت   ل انها بالمانع ات 

شمرايط   اللا اتم  ال ( معادل فهق ديمپ م )دارنننا  منرك ت      معادل كاردان   - ااف
د  مقاطع ها  ورو نامت شرك  دارنننا  منارك معادل و ز ر رت   در المه  اي  »

شهرا  نسمترع اممهلع لماا  ولارت     15/4/1198مهرخ  945  ست  تم هب« باالتر
 89/5/1198ممهرخ   77611/8طم  بخشمنامت شم اره     كمت ل ها، ت ق قات و فنماور   

هما و مؤتسمات اممهلع لماا       تهتط معاون  امهلش  ولارت مذكهر بت ك  ت دانشگاه
ممنارك معمادل   ا  لنه ال دارنننا  بنيه  ات   .، برخهردار باشننابالغ نردينه ات 

شهرا  لاا  انقالب  1/9/1177مهرخ  418كت قبل ال تاريخ ابالغ م هبت   ست ش اره 
  ها  معمادل پذيرفتمت   در دوره( ها  معادل مبن  بر م نهل   برنزار  دوره)فرهنگ  

 ن رنن انن، در ش هل اي  م هبت قرار ن   شنه
 1177هما    ض   خنم  فرهنگ ا  كت ط  تال ك  ت دارنننا  منرك معادل-1: تنلره
انن، حسمب ممهرد ال تسمه الت م مهبت شم اره       ها  مذكهر راه يافتت بت دوره 1191تا 

شهرا  نسترع امهلع لاا  ولارت ل ها، ت ق قمات و   89/5/1198مهرخ  77611/8
 .شهنن فناور  ، برا  ادامت ت   ل در مقاطع رت   ت      باالتر برخهردار م 

ولارت ل ها، ت ق قات و فنماور  و ممنارك    تأي نرك معادل مهرد ادارنننا  من-8: تنلره
ل ها، ت ق قمات و فنماور    كت فاقن مجهل ولارت  امهر اتتخنام  كشهرمعادل تالما  

بت شرط ارائت نهاه  قبها  در المه   امع دارنننا  منرك معادل مجال بمت   ،انن بهده
هما و مؤتسمات و مراكمز اممهلع لماا  و       انشمگاه د ها  بنو  المه  دورهدر ناا   ب 

 .انن ها بهده پرديس
 ناممت  ايم    87 مماده  مشم هل ( ديمپ م  فمهق  معادل) كاردان  معادل  منرك  دارنننا  - ب

 لمماا  شممهرا  1169 اتممفننماه م ممهب كارشناتمم  و كمماردان  همما  دوره امهلشمم 
 لماا   شمهرا   18/9/1174 ممهرخ  139   سمت  م هبت اتاس بر كت تابق ريز  برنامت
 الممه   ايم   در تهاننمن  مم   اتم ،  شمنه  حمذف  انا  دانشنامت ال معادل لنها  مذكهر

  .شهنن ز رپزشك  امهلش  نروه ناپ هتتت كارشنات  ها  رشتت متقاض 
شهرا  لاا  برنامت ريز  ل ها  85/1/1198بر اتاس م هبت   ست پنجاه و يآ مهرخ  - ج

هما  نمروه    ه  ات اا دوره مقطع كاردان  رشتتپزشك ، دارنننا  منرك معادل يا نها
صهرت رت  ، پ  ان  يا قمرارداد    بت( الم ال مراكز دوات  يا خ هص )پزشك  شازل 

تهاننمن در   كت حناقل پنج تال تابقت كار مرتبط با منرك كاردان  داشمتت باشمنن، مم    
دتتت اي  ض ناً . ها  امهلش  پزشك ، شرك  ن اينن المه  كارشنات  ناپ هتتت رشتت

اللا ات  نهاه  اشتغال بت كار و ه چنم   نمهاه  پمنج     الداوط با  در صهرت قبها 
ناا بت   ب  در لما  را تأي ن م ل خنم  مهردتال تابقت كار مرتبط با منرك كاردان  

 .دانشگاه م ل قبها  ارائت ن اينن امهلع
ريمز  ل مها پزشمك     شهرا  لاا  برنامت  85/1/1198م هبت   ست پنجاه و يآ مهرخ   *

انن و مطمابق   وارد دانشگاه شنه 1176-77شامل افراد  ات  كت قبل ال تال ت      
 .انن ها  امهلش  وق ، منرك معادل درياف  ن هده نامت مفاد اي  

مممهرخ  771و  81/1/1193مممهرخ  881طبممق مفمماد منممنرج در م ممهبات   سممت     - د
دع ممهرخ  /14444/94ابالزم   شم اره  )شهرا  لماا  انقمالب فرهنگم      86/9/1194
و قبمل ال ا    1191، فرهنگ ا  دارا  منرك معادل ض   خمنم  تمال  (15/9/1194
تهاننن در المه  مقطع ت      باالتر شرك  ن هده و در صمهرت قبمها  بما رلايم       م 

هما  مقماطع بماالتر     نامت شرك  دارنننا  منرك معادل و ز ر رتم   در الممه    اي  
شم اره ابالزم    )شهرا  نسترع امهلع لماا    15/4/1198 مهرخ 945م هبت   ست 

 .ادامت ت   ل ن اينن( 89/5/98مهرخ  77611/8
درصمن ال   83م هبت شمهرا  نسمترع اممهلع لماا ، نذرانمن        5براتاس بنن  - تب ره

واحنها  دوره كاردان  بت تشخ ص دانشمگاه م مل قبمها  ب مهرت  برانم  اازامم        
 .باشن م 

63 
كارشنات  پ هتتت كت دارنننا  منرك 

 .ناا و ادامت ت   ل انا  بالمانع ات   ب 

ريمز    شهرا  لاا  برناممت  7/18/1199با ته ت بت م هبت چهل و پنج      ست مهرخ 
بمهد  ممنرك    اات  م ال  مقطمع كارشناتم  پ هتمتت در صمهرت دارا      ل ها پزشك ، فارغ

ب رشتت اي  المه ، بما رلايم    ناا و انتخا كاردان  مرتبط مننرج در دفترچت راهن ا   ب 
ها  نروه پزشك  ال طريق قبها   تهاننن در مقطع كارشنات  ناپ هتتت رشتت شرايط لير م 

 .در المه  كاردان  بت كارشنات  ناپ هتتت، ت   ل ن اينن
 .امهختگا  مقطع كارشنات  پ هتتت مش هل طرح نذرانن  طرح ن رو  انسان  برا  دانش -1
 .ها  ا راي  هنت تعهن خنم  بت ارنا  يا دتتگاهدارا نبهد  هرن -8
 .ها  مذكهر مربهط بت ته  تتعهنات و نناشت  اتتفاده ال ته  ت مناطق م روا يا ته  ت بهم  لنا  -1
 .  ههر  اتالم  ايرا  نناشت  م نهل   ت   ل ال نظر تالما  وظ فت ل هم  ن رو  انتظام  -4
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ا ان راف قطع  ال ت   ل در ارائت فر

ها  رولانت در  ها  ت      دوره رشتت

المه  كاردان  بت كارشنات  ناپ هتتت تال 

 (المه  تال قبل) 1197

ها  ت      دوره رولانت در المه  كاردان  بمت كارشناتم  ناپ هتمتت تمال      شننا  رشتت پذيرفتت -
 1199ارشناتم  ناپ هتمتت تمال    ناا و شمرك  در الممه  كماردان  بمت ك     در صهرت  ب  1197

دانشممگاه الاد اتممالم ، نهبمم  دوا )همما  ز ررولانممت  من  مراً مجممال بممت انتخمماب رشممتت در دوره 
. انمن  ها نزينش شنه بهده و فقط در اي  دوره( ، ز رانتفال ، پرديس خهدنردا  و مجال «شبانت»

  بمت كارشناتم  ناپ هتمتت    شننا  در المه  كاردان قب ل ال پذيرفتتناا و ادامت ت   ل اي    ب 
باشن كمت اوالً وا من شمرايط ل مهم  و اخت اصم  منمنرج در        در صهرت  بالمانع م  1199تال

باشمنن و  ان ماً   ( خ هصاً مقررات وظ فت ل هم  بمرا  بمرادرا   )ناا المه   دفترچت راهن ا   ب 
فمرا ان مراف   نسب  بت ان راف قطع  ال ت   ل اقمناا ن مهده و    11/38/1199حناكثر تا تاريخ 

ت      دوره رولانت در المه  كاردان  بت كارشنات  ناپ هتتت تمال    قطع  ال ت   ل در رشتت
بنيه  ات  در صهرت لنا ان مراف قطعم  ال ت  م ل تما تماريخ تع م         . را ارائت ن اينن 1197
الممه  را ن مز كسمب     انر حنن ماب قبمها    متخ ف م سهب شنه و دتتت ال داوط با   اي شنه، 

 .باشنن مجال بت  ب  ناا و ادامت ت   ل در رشتت قبها   نين خهد ن  اينن، ن 
( شمبانت )ها  نهبم  دوا   ز رانتفال ، دوره -شننا  مؤتسات امهلع لاا  ز ردوات  پذيرفتت :تب ره

شمننا    ها و مؤتسات امهلع لماا  و ه چنم   پذيرفتمت    ك  ت دانشگاه( مجال )و ااكترون ك  
در المه  پذيرع دانشجه ال دوره كاردان  بمت دوره كارشناتم  ناپ هتمتت     دانشگاه الاد اتالم 

ناا و شرك  در  مجال بت  ب ( برا  برادرا )، در صهرت نناشت  مشكل نظاا وظ فت 1197تال 
 .انن اي  المه  بهده

(جدول شماره دو) -توضيحات سهميه ها –ب    
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  ها سهمد  ،كات الن  درولوص

هما    و انتخماب رشمتت   نماا  دفترچت راهن ا   بم   4 و 1ات صف بت شرح مننرج در )رلمنننا  و يا ته  ت ايثارنرا  با ته  ت  شننا  پذيرفتت -

 نماا   ب  برا    ل ل  و مالك باشنن ن   خهدنام   ته  ت  ب  تأي ن  با  رابطت در و يا منرك   م زا بت ارائت فرا ناا،   ب  در لما   (ت      اي  المه 

صمهرت لمنا تأي من    در بمنيه  اتم    . باشمن  تالما  م اي  ال ته   در فايل و فهرت  ارتاا  شنه درجلنها   ه ا    شننا  پذيرفتتال  دتتت  اي 

 .ربط، مهضهع ال طريق اي  تالما  بت ا  مؤتست الالا خهاهن شن ذ  ها  شننا  مذكهر ال ته  ارنا  ته  ت پذيرفتت
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(جدول شماره سه). شوندبررسي مداركي كه الزم است  –ج   

 توضديات  موارد رديف

1 
 

ارائه مدرك كارداني يا 

 گواهي اخذ مدرك

 .باشن 11/6/1199تاريخ اخذ منرك قبل ال   :هايي كه در  نيمسال اول پذيرش دارند رشته
ات  و در   بهده 11/6/1199چنانچت من  راً تاريخ اخذ منرك كاردان  برخ  ال داوط با  بعن ال  -تب ره

انن، ادامت  مؤتست م ل اخذ منرك كاردان  بت صهرت معرف  بت اتتاد، مقطع كاردان  خهد را بت پايا  رتاننه
 13/9/1199و حناكثر تا تاريخ  11/6/1199ال  ت   ل انا  با ارائت نهاه  اخذ منرك كاردان  با تاريخ بعن

 .درصهرت دارا بهد  تاير شرايط و ضهابط مطابق با اي  دتتهرااع ل ال نظر اي  تالما  بالمانع خهاهن بهد

ارائه مدرك كارداني يا  8

 گواهي اخذ مدرك

 .باشن 13/11/1199تاريخ اخذ منرك كاردان  قبل ال  :ه در نيمسال دوم پذيرش دارندهايي ك رشته
و در مؤتست باشن  13/11/1199چنانچت من  راً تاريخ اخذ منرك كاردان  برخ  ال داوط با  بعن ال  -تب ره

داممت ت  م ل   ، ابرتانننم ل اخذ منرك كاردان  بت صهرت معرف  بت اتتاد، مقطع كاردان  خهد را بت پايا  
درصهرت دارا بمهد  تماير شمرايط و     85/18/1199انا  با ارائت نهاه  اخذ منرك كاردان  و حناكثر تا تاريخ 

 .ضهابط مربهط، مطابق با اي  دتتهرااع ل ال نظر اي  تالما  بالمانع خهاهن بهد

 عكس داوطلب 1

نماا در         با المه  در لما   بم  نردد لكس ارائت شنه تهتط فرد پذيرفتت شنه در رشتت ت تأك ن م  -1
درصهرت و مهد  . رشتت قبها  الالا شنه، با چهره و  و لكس دريافت  ال پرتال اي  تالما  تطب ق داده شهد

ا  م رمانت  ط  نامت( بد ن فوت  قد)ل ل اين و مراتب فهراً  ناا بت صهرت مهق   ب  مغايرت، ال داوط ب بت
كت ( يرت لكس داوط ب با چهره لكس اا اق شنه بر رو  فرا اطاللات قبها فرا مغا) 9ه راه فرا ش اره  بت

اللا ات  تهتط شخص داوط ب پذيرفتت شنه تك  ل نردد، ت هير ك  ت صف ات شناتنامت، ت مهير پشم  و   
 . قطعت لكس  نين و ت هير منرك كاردان  داوط ب بت اي  تالما  ارتال نردد يآرو  كارت م  ، 

صمهرت   صترفا  براستاس ستوابق تيلتدور      كت نزينش انا  شننان  پذيرفتتت ال دتت درخ هص ا  -8
باشمنن،   پذيرفتت ات  و در فايل لكس دريافت  ال پرتال اي  تالما  فاقن لكس و يا دارا  مغايرت لكس مم  

 :طريق ذيل اقناا نردد اللا ات  بت
 .اين  لل  ناا بت طهر قطع   ب  بت شننا   پذيرفتتال   دتتت ال اي  -ااف 
مسؤوا   احرال ههي  فرد پذيرفتت شنه و تطابق چهره با لكس ارائت شنه و مشخ ات و  با منارك  -ب 

امهلع لاا  م ل قبها   لهنه مؤتست شناتاي  شامل شناتنامت، كارت م   و منرك كاردان  كامالً بت
 .باشن داوط ب م 

 .هي  فرد پذيرفتت شنهاا اق لكس بر رو  فرا اطاللات قبها   پس ال احرال ه -ج 
اممهلع لماا     م ههر ن هد  لكس اا اق  بر رو  فرا اطاللات قبها   با مهر باالتري  مقاا مؤتست -د 

 .م ل قبها  انا 
 .كشهر ارتال يآ نسخت ت هير خهانا ال فرا تك  ل شنه مهرد نظر بت تالما  تنجش امهلع - مه

فاقمن   پذيرفتمت شمننا   دتمتت ال   ها  فهق برا  اي اللا بت ذكر ات  كت انجاا مراحل مشروحت در بنن
و يا مغايرت لكس، ال نظر اي  تالما  با رلاي  ضهابط مربهط و درصهرت دارا بهد  تاير شمرايط اللا  لكس 

 .باشن ناا بالمانع م  برا   ب 

مغايرت مشخصات  4

 اي شناسنامه

نمام  الاد اتم  و مشخ مات     ت  بم  دارا  تمه    شمنه  پذيرفتمت داوط ب چنانچت  -،امر آناد سهمد  ثند
اللا اتم  كمت   ها  ارتاا  مغايرت داشتت باشن،  ا  مننرج در ا س  ا  و  با مشخ ات شناتنامت شناتنامت

 نسب  بمت ته مت فايمل    ،ها و منارك ارتاا  پس ال ت   ح مهارد مغايرت با ته ت بت اصل شناتنامت در ا س 
 جد ل شماره چهاربا مشخ ات مننرج در  Wordو  Excelا  افزاره نرادر م  ط طهر يكجا  بتها  مغايرت

حناكثر تا قبل ال شروع ن  سمال دوا  را  فايل ته ت شنهها،  اقناا و پس ال پايا  ت   ح مغايرتذيل  «د»بنن 
درصمهرت داشمت     و تلتوير شناستنام   ضم ناً   .اي  تمالما  ارتمال ن اينمن   بت  9911-99تال ت      

داوط مب   كارت مورپشد   ر ت  وكارت آنمون وير ات ه چن    و دياتصفي  توض تهض  ات، ت هير
 .ن ز ض   ت نردد

 :توج 
ا   ا  و كشاورل  ت   پهشش دانشمگاه فنم  و حرفمت    ها  فن  وحرفت ها و امهلشكنه ك  ت دانشكنه -1

فنر   دا،شهاه معا ،د آمونشرشننا  را من  راً بت  ا  پذيرفتت اللا ات  مهارد مغايرت شناتنامت
ارتال ن اينن تا ال طريق دانشگاه مذكهر اقمناا اللا صمهرت پمذيرد و ال ارتمال مسمتق م      ات    حرف 

 .ا  بت اي  تالما  خهددار  ن اينن مهارد مغايرت شناتنامت
اللا اتم  ممهارد    فرهنگ ا  ولارت امهلع و پمرورع ت   پهشش دانشگاه  ها  امهلش  پرديسك  ت  -8

معا ،تد آمونشتر   تيلتدتت تكمدوتر     شمننا  را من  مراً بمت     ا  پذيرفتت مغايرت شناتنامت
ارتال ن اينن تا ال طريق دانشگاه مذكهر اقمناا اللا صمهرت پمذيرد و ال ارتمال      فرهنهدان  دا،شهاه

 .  ا  بت اي  تالما  خهددار  ن اينن مستق م مهارد مغايرت شناتنامت
رلمنمننا   نام   انچت داوط ب دارا  ته  ت  ب چن - «انايثاردر »  « رنمنددان» ،امر ثند هات سهمد 

و حمناكثر تما تماريخ    اللا اتم  بمت صمهرت مكتمهب      ،باشمن  مم   ا  دارا  مغمايرت شناتمنامت   ايثارنرا و يا 
ض ناً اا اق ت هير فرا اطاللات قبها  ، ت هير صف ات شناتمنامت   .با اي  تالما  مكاتبت نردد 13/9/1199

 . و كارت م   داوط ب اازام  ات 
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 توضديات  موارد رديف

5 
معدل كل دوره 

 كارداني

ها  ت  م    بما نمهع پمذيرع       كت نزينش نهاي  پذيرفتت شننا  رشتت براتاس ت    ات متخذه، ال انجاي 
انما  صمهرت پذيرفتمت    ( فهق ديپ م)صرفاً  براتاس تهابق ت     ، برمبنا  معنل كل منرك دوره كاردان  

تسمات  ؤبمت م  15/7/1199ه ات  حناكثر تا تماريخ  هاي  كت ظرف   انها تك  ل نشنكنرشتتفهرت  ، ات 
حت  در صهرت  )ها  مننرج در اي  فايل  م ل براتاس ت    ات متخذه صرفاً در كنرشتت. ارتال خهاهن شن

ن ال بت ارتال مغايرت معنل بمت ايم    ( انا  ك تر ال معنل مننرج در فايل اي  تالما  باشن كاردان كت معنل 
هاي  اللا ات  بت اي  تالما  ارتال  م ل شننا  در كنرشتت غايرت معنل پذيرفتتتالما  ن س  و من  راً م

اذا ضرورت دارد مغمايرت   .تسات و هد نناردؤبت م 15/7/1199تا تاريخ شهد كت در فايل ارتاا  اي  تالما  
  .برا  بررت  بت اي  تالما  الالا نردد 83/9/1199تا تاريخ حناكثر پذيرفتت شننا   اي  معنل

با ته ت بمت منمنر ات دفترچمت    ناا اي  المه  دانشجه  تال اخر بهدنن  در لما   ب ا  دتتت ال داوط بان  
 1197-99مالك معنل انها واحنها  نذراننه شنه تا پايما  ن  سمال اول تمال ت  م        ناا  راهن ا   ب 

 .خهاهن بهد (13/11/1197)
 نول ش اره در ( ا المه  و يا پذيرع با تهابق ت     ب)نهع پذيرع انها  ذكر ا  امت ان  باه فهرت  رشتت

 .درج نردينه ات  (انتها  اي  دتتهرااع ل)پنج 

دانش آموختگان  6

 كارداني پيوسته

ريز  امهلع لاا  ولارت ل ها، ت ق قات و فناور   شهرا  برنامت 17/11/99مهرخ  749م هبت   ست ش اره 
پ هتتت، دارا  مجهل رت   ال شهرا  نسترع امهلع لاا  كت  ها  كاردان  امهختگا  دوره درخ هص دانش

 :بت شرح لير اصالح نردينه ات  799باشن، در   ست  14معنل دوره كاردان  انها ك تر ال 
در دوره كارشنات  ناپ هتتت ن ال بت نذراننا  واحن  رشتت مرتبطامهختگا  مذكهر در صهرت قبها  در  دانش»

 «.واحن  بران  بگذراننن 84 اللا ات صهرت    بران  ننارنن، در ز ر اي

 هاي مامايي كاردان 7

ها كت با اتتفاده ال ته  ت مهضهع م مهبت ش م  و    ها  ماماي  شازل در طرح پزشآ خانهاده اتتا  كاردا 
درصمن ظرف م     43تمه  ت  ) 14/18/1195ريمز  ل مها پزشمك  ممهرخ      پنج      ست شهرا  لاا  برنامت

بمرا    ها  كارشنات  ناپ هتتت مامماي  همر اتمتا     رشتت م ل« شبانت»لانت و نهب  دوا ها  رو پذيرع دوره
اقل  نهاه نامت حنانن، اللا ات   شنه  پذيرفتت( ها  ماماي  شازل در طرح پزشآ خانهاده ه ا  اتتا  كاردا 

ناا در  هنگاا  ب  را ال م ل اشتغال خهد اخذ و بت يآ تال تابقت كار بت صهرت رت  ، پ  ان  و يا قرارداد 
تمپرد  تعهمن خمنم  در    ا  را بت دانشگاه يا دانشكنه م ل قبها  خهد ارائت و نسب  بمت    اصل رشتت قبها ، 

در ه ا  اتتا  م ل خنم  بت ممنت تمت برابمر طمهل ممنت       9م تها  فرا ش اره با طرح پزشآ خانهاده 
 .اقناا ن اينن ت   ل
درصمن   43ماماي  پذيرفتت شنه بما تمه  ت    ها  كاردا  ل قبها  مل ها پزشك  دانشكنه  دانشگاه يا :توج 

ناا انا  خهددار  ن هده و اتام  و مشخ مات   ال  ب ( حت  يآ مهرد)در مهارد ذيل اللا ات  فهق، 
 .ناا، بت اي  تالما  الالا ن اين دتتت ال پذيرفتت شننا  را بالفاص ت پس ال پايا  برنامت لمان   ب  اي 

 .ا  م ل قبها  داوط ب با اتتا  م ل اشتغال و  در طرح پزشآ خانهادهمغايرت اتت -1
 .ال م ل اشتغال اقل يآ تال تابقت كار بت صهرت رت  ، پ  ان  و يا قرارداد  نهاه نامت حنلنا ارائت  -8

 غير ايرانياتباع  9
ها   ناا و انتخاب رشتت ب  راهن ا   وا ن شرايط و ضهابط مننرج در دفترچت اللا ات  ز ر ايران ك  ت اتباع 
در  منول ضم   ت ايم     شنه ها و يا مناطق الالا  و م نهل ت  برا  ت   ل در رشتت باشنن المه ت      

 . دتتهرااع ل نناشتت باشنن

 مقررات وظيفه عمومي 9
  ل مهم    وظ فمت   ناا در دانشگاه، شرايط الالا شمنه ال تمه  تمالما     هنگاا  ب  بت   ات   مرد اللا  داوط با 

راهن ما    منمنرج در دفترچمت  )انتظام  را ال نظر وضع   مش ها   و مقررات خنم  وظ فت ل مهم     ن رو 
 .در ز ر اين هرت مجال بت ادامت ت   ل نخهاهنن بهد. دارا باشنن( ها  ت      المه  ناا و انتخاب رشتت  ب 

   (چهاردول شماره ج)نامي آزاد  ارسال موارد مغايرت داوطلبان با سهميه ثبت  -د

اذا اللا ات  مهارد لير . نردد ها و يا منارك ارتاا  م سهب ن   ا  با مننر ات ا س  لنها  مغايرت در مشخ ات شناتنامت مهارد مشروح لير بت -،كت  مهم 
 .امهلع لاا  در ا س  و منارك ارتاا  ت   ح نردد مؤتسترأتاً ال ته  ا  

  فايل   مدارك ارسالر درموارد مندرج  موارد مندرج در شناسنام    يا مدارك ارائ  شده
 ات ا ماننن ات اء شننا  پذيرفتته زه در اخر اتام  

 اليتا ماننن اليتا شننا  پذيرفتتمن در اتام  
 شناتنامت و ه چن   خط فاص ت ب   النادش اره در كن م   يا ( ت   چپ قبل ال لند) صفر

 88751111 (3388-75111-1: مثال)

 8 نامتك  ت مهاا ن در ش اره شنات
 م  ن ماننن م  ّن شننا  پذيرفتتلالم  تشنين در اتام  

 ----- (مطابق  داشتت باشنبا منارك  داوط ب در صهرت  كت مشخ ات تج   و چهره)ناا پنر 
 ----- شننا  م ل تهان پذيرفتت

 ----- (پزشك امهلش  ها  امت ان  نروه  بجز در رشتت)مغايرت نهع منرك كاردان  
 ----- اات      فارغ تمؤتسناا 

شماره 
 دا طوب

سال 
 قنولر

كد   ،ا  
 رشت  قنولر

 مؤسس 
 ميل قنولر

،ا    ،ا  وا،واددر 
فايل   مندرج در 
 ارسالر لدسد

شماره شناسنام  يا 
فايل   كدمور مندرج در 

 ارسالر لدسد

تولد  تاريخ
فايل   مندرج در 
 ارسالر لدسد

رد امو
 مغايرت

رد امو
 تليدح شده
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 :  كلياتي از شرايط و ضوابط اين آزمون -هـ
 كماردان  بمت    الممه   هما  ت  م      ناا و انتخاب رشتت  ب باين وا ن شرايط ل هم  و اخت اص  مننرج در دفترچت راهن ا   شننا  پذيرفتت -1

 .ننباش 1199كارشنات  ناپ هتتت تال 

 .باشنن ادامت ت   ل ال ا اظ قهان   شرل  و كشهر  منع  داشتتشننا  نباين برا  شرع و  پذيرفتت -8

 .اتتفاده ال امهلع رايگا  مست زا تپرد  تعهن خنم  خهاهن بهد -1

 هممر داوط ممب مجممال بممهده اتمم  بممنو  ته ممت بممت رشممتت ت  مم    و يمما نممهع مممنرك كمماردان  ،بما ته ممت بممت اينكممت مطممابق ضممهابط مربممهط  -4

، ل مها پايمت، هنمر، ل مها     و منمابع طب عم    فن  و مهننت ، كشاورل امهلش  ها   ها  ت      نروه ال رشتت ، من  راً در يك (فهق ديپ م)

( فهق ديپ م)دتتت ال داوط بان  كت بنو  ته ت بت رشتت ت      و يا نهع منرك كاردان   اذا ا ، ناا و شرك  ن اين انسان  و يا دامپزشك   ب 

فمرا  )انن، اللا ات  ض   تك  ل فرا تعهمن مربمهط    شنه ها  امهلش  مذكهر شرك  ن هده و پذيرفتت وهها  ت      نر خهد در يك  ال رشتت

 .با پرداخ  شهريت بگذراننن مؤتستن ال و يا  بران  رشتت قبها  الالا شنه را با نظر نروه امهلش  ا   ك  ت دروس پ ش( 6ش اره 

هما  امت مان  نمروه امهلشم  پزشمك  بما ته مت بمت نمهع           ك ، ك  ت متقاض ا  رشمتت براتاس نظر ولارت بهناش ، درما  و امهلع پزش -تنلره

و  نماا  دفترچمت راهن ما   بم     9و  5شم اره  ول ا من ها  امت ان  مربهط براتاس  ناا و شرك  در رشتت كاردان ، من  راً مجال بت  ب  منرك

هات تيلدور غدر پزشكر مجان ب  شركد در دزينش  ت دار،ددان مدرك كاردا،ر رشو   بهده مربهطالمه  انتخاب رشتت ها  ت      

 .ا،د كر ،نودهپزش رآمونش هات امتيا،ر در ه رشت 

ها  مه هد در اتتا  م ل اشتغال خمهد را در اواهيم  قمرار داده باشمنن،      م ل ها  دوات  هستنن باين كنرشتت داوط با  هر اتتا  كت در اتتخناا دتتگاه -5

بنيه  ات  در صهرت لنا رلاي  مفاد فمهق، ولارت بهناشم ، درمما  و     .ا  در اتتا  م ل اشتغال و هد نناشتت باشنمگر اينكت رشتت مهرد نظر ان

هما    ض ناً در صهرت قبها ، معرف  اي  قب ل افراد بعن ال المالا نتمايج بمت اواهيم     . نخهاهن كردامهلع پزشك  با ادامت ت   ل انا  مهافق  

  .پذير نخهاهن بهد بعن  امكا 

ها و مؤتسات امهلش  وابستت بت ولارت بهناش ، درما  و  بجز دانشگاه)ها و مؤتسات امهلش   ها، دانشگاه ها، ولارتخانت كارمننا  تاير تالما  -6

 .باشنن امهلش  پزشك  ن    ها  ت      نروه مجال بت اتتفاده ال امت ال كارمنن  در رشتت( امهلع پزشك 

  مسمؤول   مقماا   ال بماالتري    مهافقتناممت   ارائت  باشنن، درصهرت م   انسان   ن رو   طرح  انجاا  در ح    كت  هاي  كاردا   در نروه امهلش  ل ها پزشك -7

 .ننارنن  ترخ ص ال خنم   بت  ، ن ال  انا   خنم   با ادامت  ت   ل  ادامت و تناخل   ه زمان   بر لنا  خهد، مبن   خنم   م ل

م نمهع   ها و مهتسات امهلع لاا  دوات  يا ز ردواتم   دانشگاهتاير در ها  ت      ويژه فرهنگ ا   رشتتشننا   ذيرفتتاشتغال بت ت   ل پ -9

 .باشن م 

ها و مهتسات امهلع لاا  دواتم  و ز ردواتم  يما     و باالتر ال دانشگاه( پ هتتت يا ناپ هتتت)فرهنگ ان  كت بت هر ن ه  قبالً منرك كارشنات   -9

 .انن نبهدهها  ت      ويژه فرهنگ ا   ، مجال بت انتخاب رشتت انن معادل يا ز رمعادل درياف  ن هده الاد ب هرت

نرتمن،  ( نفمر  15حمناقل  )ها  ويژه فرهنگ ا ، برا  تشك ل كالس بت حن ن ماب اللا   م ل شننا  در هريآ ال كنرشتت چنانچت امار پذيرفتت -13

 .رددن ت ق  م « كا  ام يك »قبها  اي  افراد 

، در بم   واحمنها  تابعمت دانشمگاه     هنرتم ن  تشمك ل كمالس   ها  پذيرفتت شنه كت بت حنن ماب   م ل تغ  ر م ل ت   ل در كن رشتت –1 تب ره

م ل بت لهنه داوط ب  بنيه  ات  مسؤوا   انتخاب كنرشتت . باشن فرهنگ ا  برا  تشك ل كالس در اخت ار تالما  مركز  دانشگاه مزبهر م 

 .باشن م 

ها  مخت ف امت ان ، مخ هص شازال  رت   و يا پ  ان  وا ن شمرايط ولارت اممهلع و    ها  ت      ويژه فرهنگ ا  در نروه ك  ت رشتت -11

ااتنريس، امهلشم ارا  نهضم     باشن، اذا تاير داوط با  الم ال قرارداد ، قرارداد تطب ق  نهض  تهاد امهل ، شركت ، مع  ا  حق پرورع م 

اللا اتم   شن ،  و در صهرت انتخاب و پذيرفتت انن ها نبهده ، مجال بت انتخاب اي  رشتت...ها  منارس ز رانتفال  و  ااتنريس  قتهادامهل ، ح

 .نرددقبها  انا  اغه 

  مذا فرهنگ مان  كمت تما شمروع ن  سمال اول تمال       ف. باشن پ  ان  مالك ل ل ن   -تقف تابقت خنمت  برا  ادامت ت   ل فرهنگ ا  رت   -18

بخمش چهمارا دتمتهرااع ل مربمهط بمت متعهمني         7مهضهع مفاد بنمن  )شهنن با در نظر نرفت  مهارد ذيل  بالنشستت ن   1199-99ت      

 .المه ، ادامت ت   ل دهنندر  درصهرت قبها تهاننن  م ( ولارت امهلع و پرورع 89/1/1195مهرخ  47174خنم  بت ش اره 

قمبالً بمت اممهلع و پمرورع تعهمن خمنم         ،مج مس شمهرا  اتمالم     9/1/1169  متعهني  خنم  م هب بت اتتناد قانهافراد  كت  –1 تب ره

م مزا  ، بت ات اا نرت نه باشن( قانه  متعهني  خنم  1مهضهع تنن تعهن ماده )انا   اوا ت چنانچت در لما  شروع بت ت   ل، تعهن ،انن تپرده
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تماير تعهمنات   ام ك   . باشمنن  مم   و مجمال   رولانت، شمبانت ها   در دوره ادامت ت   ل برا ( قانه  مزبهر 4طبق ماده )بت تپرد  تعهن مجند 

 .ت ق  خهاهن شن« كا  ام يك »صهرت قبها  فرد  در ز ر اي  .باين قبل ال شروع بت ت   ل، تع    تك  ف شهنن م 

مهضمهع تمنن تعهمن    )انن، حتم  انمر تماير تعهمنات      رتاننهنناشتت و يا تعهن مذكهر را بت ات اا ( اوا ت)اتتخنام  تعهن  فرهنگ ان  كت  –8 تب ره

باق  ماننه باشن، ادامت ت   ل اي  افمراد برابمر مقمررات امهلشم  ولارت ل مها، ت ق قمات و فنماور          (ريزن ره و تنن تعهن مأمهري  ت     

ا  تعهن مهضهع امهلع رايگا  كمت متمها    بت اتتثن)قانه  متعهني  خنم   4و  1خهاهن بهد و اخذ تنن تعهن مهضهع ماده ( امهلع رايگا )

اللا بت ذكر ات  اينگهنت افراد، باين با مرا عت بت مرا ع امهلع و پرورع، نسب  بت تع م    . ، مهضهل   ننارد(ا  دانشگاه م ل ت   ل ات 

 .ايننن ، اقناا (مهضهع اتناد تعهن ريزن ره و مأمهري  ت      با پرداخ  خسارت)تك  ف تعهنات  انهيت قب   

ويمژه فرهنگ ما     هما  ت  م      مجال بت انتخماب رشمتت   ،شهنن اات   ل م  فارغ 11/6/1199دانشجهيا  تال اخر مقطع كاردان  كت تا تاريخ  -11

ت قم    "كما  امم يكم    "اات   ل نشمنه باشمنن،    فارغ 11/6/1199كت بت هر دا ل تا تاريخ  شننان  اذا قبها  پذيرفتت. انن بهدهرت   و پ  ان  

 .نردد  م

م زا بمت نذرانمن  دروس   ها  ت      ويژه فرهنگ ا   شنه در رشتت فرهنگ ا  شازل رت   يا پ  ان  ولارت امهلع و پرورع پذيرفتتك  ت  -14

 .ن ال دانشگاه  و يا  بران  خهاهنن بهد پ ش

 تمرا در خمارج ال تمال  ادار  مهظمف خمهد      با ته ت بت قانه  منيري  خنمات كشهر  و م نهل   الطا  مأمهري  امهلش ، فرهنگ ا  م -15

 .(شنبت و   عت تشك ل شهد ها در رولها  پنج شهد در صهرت امكا  بعض  ال كالس تالع م . )تهاننن ادامت ت   ل دهنن م 

 73و  61، 63 بما رلايم  مفماد مماده    صمرفاً  ادامت ت   ل كارمننا  دتتگاهها  ا راي  ال    ت فرهنگ ا  رت   و پ  ان  امهلع و پرورع  -16

 .پذير خهاهن بهد قانه  منيري  خنمات كشهر  امكا 

قانه  منيري  خنمات كشهر ، الطا  مأمهري  امهلش  صرفاً در چمارچهب ضمهابط مربمهط فقمط بمرا        61بت اتتناد تب ره ذيل ماده  -تب ره

 .باشن ايثارنرا  وا ن شرايط مقنور م 
امذا  . انمن  نبمهده ها  مربهط بت م ل اشمتغال خمهد    م ل دانشگاه فرهنگ ا  مجال بت انتخاب كن رشتت ها و مراكز امهلش  تابعت كاركنا  پرديس -17

 .نردد م ت ق   "كا  ام يك "درصهرت انتخاب و پذيرع نهاي ، قبها  انا  در المه  
 .پذير ن س  هل ت   ل امكا ناا و قبها  در المه  و يا در ط پ  ان  امهلع و پرورع پس ال  ب  –تغ  ر رشتت فرهنگ ا  رت    -19
لالوه بر شرايط و ضهابط اخت اص  دانشگاه فرهنگ ا ، رلاي  شرايط ل هم  و تاير ضهابط ك   مننرج در دفترچت راهن ا  الممه  مربمهط    -19

كهر ن مز اازامم    ها  امهلشم  دانشمگاه ممذ    پ  ان  پذيرفتت شنه در پرديسو كت داوط با  م زا بت رلاي  ا  هستنن، برا  فرهنگ ا  رت   
 .ات 

 –، دانشجهيا  دوره پهدمان  دانشگاه  امع ل   18/18/1195كاربرد  مهرخ -ريز  امهلش  و درت  ل    شهرا  برنامت 97مطابق م هبت  -83
ردد، نم  و بعن چنانچت در المه  ورود  مقاطع باالتر كت ال طريق تالما  تنجش امهلع كشمهر برنمزار مم     1191ها   كاربرد  ورود  تال

. انمن  اات      با رشتت قبها  مقطع باالتر، ال شرك  در المه   امع پهدمان  معاف بمهده  نن، در صهرت يكسا  بهد  رشتت فارغنش پذيرفتت م 

 ت      مقطع قبها  رشتت با انا  پهدمان  دوره منرك بهد  مرتبط و يكسا  صهرت در داوط با  قب ل ت   ل اي  ادامت ديگر لبارت بت

هما  كماردان ، كارشناتم  پ هتمتت و      نامت امهلش  دوره اي   13با ته ت بت مفاد ماده  ز راين هرت در .باشن م  ناپ هتتت، بالمانع نات كارش
مهضهع نامت شم اره  )ريز  امهلع لاا  ولارت ل ها، ت ق قات و فناور   شهرا  لاا  برنامت 16/18/1191مهرخ  959ناپ هتتت م هب   ست 

بنيه  ات  كت . واحن درت   بران  ن ز بگذراننن 6اللا ات  لالوه بر واحنها  درت  رشتت قبها ، تعناد ( 84/18/1191 مهرخ 844759/8
 .شهد ن ره دروس  بران  در معنل ن  سال و معنل كل م اتبت م 

كمت  ( هما  بمنو  الممه     رشمتت )ابق ت  م     ها  پذيرع صرفاً براتاس ته و يا رشتت( المه   ها  با رشتت)ها  امت ان   دتتت ال رشتت در ا  -81
پذيرع دانشجه برا  انها ال ب   فرهنگ ما  شمازل رتم   و     ها  المه ، و انتخاب رشتتناا  براتاس اطاللات مننرج در دفترچت راهن ا   ب 

هما  ويمژه    م مل  خماب كمن رشمتت   مجال بت انت( ز ر فرهنگ ا ) ن رد، داوط با  الاد پ  ان  ولارت امهلع و پرورع و داوط با  الاد صهرت م 
هما و   نام  خهد در تاير دانشمگاه  ها  رشتت  ب  م ل انن كن رشتت تهانستت فرهنگ ا  شازل رت   و پ  ان  ولارت امهلع و پرورع نبهده و م 

ات  چنانچت داوط بما    بنيه . باشن، انتخاب ن اينن را كت ويژه فرهنگ ا  ن  ...( مؤتسات امهلع لاا  ز رانتفال  و )مؤتسات امهلع لاا  
ها  ويژه فرهنگ ا  را انتخاب ن هده و پذيرفتت شنه باشنن، قبها  انا  در هر مرح ت ال ت   الت دوره كارشنات  ناپ هتتت  م ل الاد، كنرشتت

. صادر نخهاهن شمن نهنت منرك ت      كارشنات  ناپ هتتت برا  انا   درصهرت فراز  ال ت   الت دوره مذكهر ن ز ه چحت  نردد و  اغه م 
ض ناً در تته  تهض  ات مربهط بمت كمن   . ناا نن اينن  ب  پذيرفتت شننا ها و مؤتسات امهلع لاا  ال اي  دتتت ال  اذا ضرورت دارد دانشگاه

 .درج شنه ات « ويژه فرهنگ ا  شازل رت   و يا پ  ان  ولارت امهلع و پرورع»ها  ويژه فرهنگ ا ، لبارت  م ل رشتت
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ال تهاناي   س   متناتمب بما رشمتت     اللا ات  1199ها  ت      المه  كاردان  بت كارشنات  ناپ هتتت تال  ك  ت رشتت فتت شننا پذير -88 
 .خهد برخهردار باشنن قبها 

جال بت تغ  ر شننا  المه  كاردان  بت كارشنات  ناپ هتتت بت دا ل متفاوت بهد  دروس اخت اص  هر رشتت امت ان  م مطابق ضهابط پذيرفتت -81
 .اذا مقتض  ات  در اي  خ هص ال مكاتبت با اي  تالما   ناً خهددار  ن اينن ،باشنن رشتت ن  

 در شمهد  تأك من مم   اذا  .نردد برا  پذيرفتت شننا  المه  كاردان  بت كارشنات  ناپ هتتت كارنامت م رمانت تغ  ر رشتت و انتقال صادر ن   :تنلره

مختت   كارناممت م رمانمت تغ  مر رشمتت و انتقمال      اللا بمت تهضم ح اتم  كمت      .  تالما   ناً خمهددار  ن اينمن  با اياي  خ هص ال مكاتبت 

  .باشن م  (آنمون پذيرش دا،شجو ان مقطع تيلدور ديپوم ب  مقاطع تيلدور باالتر) آنمون سراسرت شددان پذيرفت 
ت   ل ن اين و در صهرت تخ ف طبمق  ( دوات  و يا ز ردوات  مؤتساتال الم )ه چ دانشجهئ  مجال ن س  ه زما  در دو رشتت و يا دو م ل  -84

 .انضباط  با و  رفتار خهاهن شن نامت اي  
 .شهد ها و مؤتسات امهلع لاا  تع    و الالا م  با نظر دانشگاه( شبانت)ها  دوره نهب  دوا  تالات تشك ل كالس -85
 .وره رولانت م نهع ات بت د( شبانت)انتقال دانشجهيا  دوره نهب  دوا  -86

ناممت طمرح    مگر در مهارد  كت در ايم    ها  رولانت خهاهنن بهد، تابع مقررات امهلش  دانشجهيا  دوره( شبانت)ها  نهب  دوا  دانشجهيا  دوره -87
 .مستثن  شنه ات ( شبانت)دوا  ها  نهب  ايجاد دوره

 .ها  رولانت ات  ها  امهلش  دوره  ا  برنامتل ناً ه( شبانت)ها  نهب  دوا  ها  امهلش  دوره برنامت -89
برا  هر ن  سمال ت  م    بما ته مت بمت تماير       ( شبانت)ها  نهب  دوا  تع    تقف واحنها  درت  دورهها  امهلش  ز ر پزشك ،  در نروه -89

 .ربط خهاهن بهد ضهابط و مقررات در اخت ار شهرا  امهلش  دانشگاه يا مؤتست امهلع لاا  ذ 
امهلش  پزشك ، تع    تقف واحنها  درت  برا  هر ن  سال ت      بما ته مت بمت تماير ضمهابط و مقمررات در اخت مار شمهرا            روهدر ن -13

 .امهلش  دانشگاه مربهط خهاهن بهد
 م    م نمهع   هزينمت ت   و پرداخ  شهريت و يا هرنهنمت ك مآ  ( شبانت)شنه در دوره نهب  دوا  الطا  مأمهري  امهلش  بت كاركنا  پذيرفتت  -11

 .ات 
هما  ل مها پزشمك      هما و دانشمكنه   م ل برا  تشمك ل كمالس، دانشمگاه    در هر كنرشتت شننا  در صهرت بت حنن اب نرت ن  تعناد پذيرفتت -18

 .مسؤوا ت  در قبال لنا تشك ل كالس نخهاهنن داش 
قبمل ال انجماا   ( كاردان  بمت كارشناتم  ناپ هتمتت   )باالتر  اات   ال  مش هل قانه  خنم  پزشكا  و پ راپزشكا  در مقطع ادامت ت   ل فارغ -11

قانهن  مذكهر، در صمهرت قبمها  در الممه  مقطمع     ض ناً مش ها   در ح   انجاا خنمات . خنمات مهضهع قانه  اشاره شنه بالمانع م  باشن
 .تهاننن پس ال اقناا بت تهقف طرح، ادامت ت   ل دهنن باالتر، م 

ها  بهناش  دها ، تكنس   تالم  دها ، پرتتار  دننانپزشك ، پروتز دننا  و تاخ  پروتز دنمنان  مشم هل قمانه      اات   ال  رشتت فارغ -14
اات   ال  در حال حاضر در ح   انجماا طمرح باشمنن،     اللا بت ذكر ات  چنانچت برخ  ال اي  فارغ. خنمات پزشكا  و پ راپزشكا  ن   باشنن

 .نهاه  پايا  طرح درياف  ن ايننريز  دانشگاه يا دانشكنه تا پايا  تال  ار  خات ت خنم  داده و  متباين طبق برنا
چنانچت فرد  با ارائت اطاللات نادرت  پذيرفتت شهد و متعاقباً خالف ا  مشخص نردد، قبها  و  در هر مرح ت ال ت   ل و يا پس ال فرازم    -15

 .ها  ناش  ال ا  خهاهن بهد ك ف بت پرداخ  خسارتنردد و حسب مهرد م م  ال ت   ل اغه

و  1199كاردان  بت كارشنات  ناپ هتمتت تمال    ها  ت      المه  ناا و انتخاب رشتت راهن ا   ب   تاير شرايط و ضهابط مننرج در دفترچت -16
 . باشن اال را م  اللا بهده و ك اكا  معتبركت در اي  دتتهرااع ل درج نشنه ات ، ن ز ها  اصالح  مربهط  اطالل ت

در ايم  خ مهص اللا اتم  ف  من     . باشمن  ن م   كارمنمن   امت مال بت معن  اتتفاده فرد ال  ال طريق پهرتال ارتاا  فايلف  ن اشتغال مننرج در  -17
 :كارمنن  بررت  نردد كت يك  ال كنها  لير درج شنه ات 

 توضدح كد

 .كارمنن  اتتفاده نكرده ات  امت الال  (3)صفر

درصن در 83منن  ال ته  ت  برا  بهره ولارت بهناش ، درما  و امهلع پزشك  پ  ان يا كارمننا  رت   و امت ال ال  (1)يآ
درصن ويژه 43ها  مربهط بت ته  ت  م ل بجز كنرشتت)ها  كارشنات  ناپ هتتت  هريآ ال رشتت( شبانت)دوره نهب  دوا 

 .اتتفاده كرده ات ( در رشتت كارشنات  ناپ هتتت ماماي  ها  ماماي  شازل در طرح پزشآ خانهاده كاردا 
 .اتتفاده كرده ات  ولارت ل ها، ت ق قات و فناور  پ  ان يا ال امت ال كارمننا  رت   و  (8)دو

 .اتتفاده كرده ات  ولارت امهلع و پرورع پ  ان يا ال امت ال كارمننا  رت   و  (1)تت

 (4)چهار
 درصن43منن  ال ته  ت  بهره يا پ  ان  و يا قرارداد  دارا  حناقل يآ تال تابقت كار برا  ال امت ال كارمننا  رت  

 .ماماي  اتتفاده كرده ات كارشنات  ناپ هتتت رشتت ها  ماماي  شازل در طرح پزشآ خانهاده در  كاردا ويژه 
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 . ذكر شنه ات  "قبها كن ته  ت "اتتراكچر فايل با كت در  ايثارنرا يا  رلمنننا ته  ت داوط ب ال ف  ن مربهط بت اتتفاده  -19

 توضدح كد

 .اتتفاده نكرده ات ا  ايثارنر رلمنننا  يا ال ته  ت (3)صفر

 .اتتفاده كرده ات  رلمنننا  تالما  بس ج مستضعف  ال ته  ت  (1)يآ

 .اتتفاده كرده ات  ولارت  هاد كشاورل  ال ته  ت رلمنننا  (8)دو

 .رلمنننا  تتاد كل ن روها  مس ح اتتفاده كرده ات  ال ته  ت (1)تت

 .اتتفاده كرده ات  درصن 85ال ته  ت ايثارنرا   (4)چهار

 .درصن اتتفاده كرده ات  5ال ته  ت ايثارنرا   (5)پنج

 .اتتفاده كرده ات  اال ر فرلنن شه ن و مفقهدال ته  ت  (6)شش

 .تتفاده كرده ات ا اال ر شه ن و مفقهد ال ته  ت ه سر (7)هف 

 .ذكر شنه ات  "بهم "كت در اتتراكچر فايل با لنها   بهم ال ته  ت داوط ب ف  ن مربهط بت اتتفاده  -19
 
 

 
 

انمن امما دارا  مجمهل     شمنه   پذيرفتمت  1197مه  كاردان  بت كارشناتم  ناپ هتمتت تمال    ال ها  ت      داوط بان  كت در رشتت: 5كد نقص  -43
ايم   . المالا نرديمنه اتم     قبـول مشـرو    شننا  بت لنمها    وضع   اي  دتتت ال پذيرفتت. باشنن ن   1199ها  رولانت تال  شرك  در دوره

همر   و يما    (بمت بعمن   13/11/1197اات      ال  رك كاردان  با تاريخ فارغمجهل و يا من)بايس  هر نهنت منرك و يا مستننات مه هد  داوط با  م 
فهرت  اي  افراد را با درج شم اره داوط بم  بمت ه مراه مسمتننات       مؤتستت هيل داده و ا   مؤتستنهنت درخهات  كتب  در اي  لم نت را بت ا  

ناا قطع  ال انا  منهط بت الالا رت   تهتمط ايم  تمالما      ت   ب بنيه  ا .بت اي  تالما  ارتال ن اينن 13/7/1199درياف  شنه تا تاريخ 
 .خهاهن بهد

بايست با عنوان رشته درج شـده   مي ، الزم به تاكيد است عنوان رشته قبولي پذيرفته شدگان براساس مندرجات دفترچه راهنما - 41
 .وجود نداشته باشد التحصيلي داوطلبان يكسان باشد و هيچ مغايرتي بين اين عناوين در مدرك فارغ

 :هايي كه به حدنصاب الزم براي تشكيل يك كالس نرسيده است اقدامات الزم درخصوص  رشته -و
از تهانمن   تماً مم   أتسمت ر ؤرتن م هاي  كت در انها تعناد قبها   بت حنن اب اللا برا  تشك ل يآ كالس ن   م ل در رشتت

بت  15/7/1199حناكثر تا تاريخ يل را انجاا داده و نت جت اقناا را يك  اقنامات ذ همان ابتداي ورود دانشجو در مهرماه
 :اي  تالما  الالا ن اينن

نسب  بت انتقال داوط ب در ه ا  رشتت نرايش بت تاير مهتسات امهلش  كت حنن اب اللا برا  تشك ل كمالس را دارا   -1
 .اقناا ن اينمربهط  ها  اي   نامتباشن با درنظر داشت  تاير مقررات، ضهابط و شرايط  م 
ها در فايل ارتاا  اي  تمالما  تما    ها اقناا شهد بت شرط  كت اوالً اي  كنرشتت نسب  بت تج  ع قبها   در تاير كنرشتت -8

بايسم  در   هاي  كت ظرف   انها تك  ل نشنه و هد داشتت باشمن،  ان ماً ايم  تج  مع مم       بت لنها  رشتت 85/7/1199تاريخ 
ناا  دفترچت راهن ا   ب   15و  14،  11،  11،  13،  9،  7،  6طبق  ناول ش اره د كت پذيرع انها هاي  صهرت ن ر رشتت

 .امت ان  صهرت نرفتت باشن  با يآ كنرشتت 1199و انتخاب رشتت المه  كاردان  بت كارشنات  ناپ هتتت تال 
 

 

 توضدح كد

 .ال ته  ت بهم  اتتفاده نكرده ات  (3)صفر

 .ال ته  ت بهم  اتتفاده كرده ات  (1)يآ

معا ،د ادارت مالر رياسد جمهورت در ولوص لز    16/3/6538مورخ  32441بخشنام  شماره در اجرات مفاد  :توج 

هتات د لتتر  ايتن ستانمان بت  هدزدتك ان        تهاهتيقق د لد الكتر ،دك   ضر رت حذف تدريجر كاغذ   چاپ در دست 
شتددان آنمتون كتاردا،ر بت  كارشناستر       ها   مؤسسات آمونش عالر فهرسد چاپر اسامر   اطتعات پذيرفت  دا،شهاه

ها   مؤسسات آمونش عالر  لذا ضر رت دارد كود  دا،شهاه. را ب  صورت فدزيكر ارسال ،خواهد ،مود 6538،اپدوست  سال 
شددان را ك  توسط اين ستانمان در پورتتال ارتنتاطر آنمتون متذكور قترار        ت اسامر   اطتعات پذيرفت ها مجرت  فايل

 .  شددان ذودره   ،ههدارت ،مايند التيلدور پذيرفت  در امور مربوط  انجمو  امور فارغ  ددرد  برات استفاده مر
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 در دانشگاهها به اين سازماننام شدگان  اعالم وضعيت ثبت-ز  
،ا  شددان قطعر ب   شورات معا ،ان  نارت عتف درولوص اعت   ضعدد ثند 23/6/38ملوب  جوس  مورخ براساس 

اين سانمان  الن  اسد دا،شهاهها   موسسات آمونش عالر ،سند ب  اجرات موارد ذيل در پرتال بدن دا،شهاهر حداكثر 

 .آ ر،د  اقدا  الن  را بعمل 63/7/38تا تاريخ 

سدستم ثند ،امر وود  ان ثند ،ا  شددان قطعر فايور با استراكزر ذيتل استتخراج   در پرتتال    دا،شهاه بايد ان  -6

 .سانمان سنجش آپوود ،مايد
 .ش اره پروننه اخت اص يافتت تهتط اي  تالما   -1-1

 اوتلاص يافت  توسط اين سانمانشماره دا طونر  -6-2

 گاهش اره دانشجهي  تخ  ص يافتت بت داوط ب تهتط دانش -1-1

 كن رشتت م ل قبها  داوط ب كت در ا  رشتت در دانشگاه  ب  ناا ن هده ات  -1-4

  اطتعات دا طونان در پرتال ،مايش داده مر شود   امكان جستجوت اطتعات دا طونان بترات  فايل پس ان آپوود -2

  .كاربران مدسر مر باشد

  يا احتمال    جود ،داشت  شده دلدل در فايل آپوود در پرتال امكان ثند موردت اطتعات دا طونا،ر ك  ب  هر -5

( شود هات معرفر جدادا،  ب  دا،شهاهها ارسال مر مواردت ك  بلورت ،ام )اضاف  شدن بلورت موردت باشد 

 .بدنر شده اسد پدش

 .در پرتال امكان آپوود اطتعات دا طونان در چند مرحو   جود دارد -6

بدنر شده  پدشدر پرتال  ...(  مغايرت   ،ا  بعد ان ثند ا،لراف)طونان ب  هر دلدل قنولر دا  حذف اطتعاتامكان  -3

 .اسد
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  8فرا ش اره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 باسمه تعالي
 2رفم شماره 

 

 تغال به تحصيل نمونه فرم اخذ تعهد از پذيرفته شدگان مبني بر نداشتن مدرك با ارزش باالتر از كارشناسي، عدم اش

 ها و مؤسسات آموزش عالي  در مقطع باالتر از كارشناسي در دانشگاه
 

 ...........................................................  شمم اره  شناتممنامت  دارا ..................  متهاممن تممال.........................  فرلنممن...........................................................  :  اينجانممب

  امهلش   ها  نروه  ت       ها  رشتت  شبانت / رولانت  دانشجه در دوره  پذيرع  در امت ا   كت  ......................... تاك ..................................  ال  صادره

ت  مم     رشممتت در............................   امهلشمم   در نممروه 1199  تممال  ناپ هتممتت  رشناتمم كا  دوره  بممت(  ديممپ م  فممهق)  كمماردان   ال دوره  مخت ممف

نمهاه   اا،  شمنه   پذيرفتمت ......... ..................................................  امهلشم   مؤتسمت  / دانشگاه................. ( م ل  كن رشتت........................................................... )

 : ن ايم م 
 .باشم ن   كارشنات باالتر ال   ال كشهر در مقطع  و خارج  داخل  لاا   امهلع مؤتساتها و  دانشگاه  اات   ل فارغ -1
 .باشم ن   كارشنات باالتر ال   كشهر در مقطع  داخل  لاا   امهلع مؤتساتها و  دانشگاه  فع    دانشجه  -8
 ال ت  م ل   در همر مقطعم     اينجانمب   تهانن ال ت  م ل  م   دانشگاه  /امهلش  مؤتست  اي   ،فهق  مطااب  ص    لنا  در صهرتكت   شها متعهن م ا اذ

 .ن اين  اقناا  مربهط  مقررات و مطابق  اورده  ل ل بت  م انع  
 

 :  وا،واددر    ،ا   ،ا       : تاريخ

 :امضا                  
 

 باسمه تعالي
 1رفم شماره 

 بني بر دارا بودن كليه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دفترچه راهنماي آزموننمونه فرم اخذ تعهد از پذيرفته شدگان م
 

  صمادره  .................. ......................................  شم اره   شناتمنامت   دارا ................   متهان تال........................  فرلنن ................................................  :  اينجانب

  مخت مف   امهلش   ها  نروه  ت       ها  رشتت  شبانت / رولانت  دانشجه در دوره  پذيرع در امت ا   كت  ................................ تاك ...........................  ال

ت  مم     رشممتت در ..................................................   امهلشمم   در نممروه 1199  التمم  ناپ هتممتت  كارشناتمم   دوره  بممت(  ديممپ م  فممهق)  كمماردان   ال دوره

نمهاه   اا،  شمنه   پذيرفتمت ................ .............................................  امهلش  مؤتست / دانشگاه................ ( م ل  كن رشتت............................................................. )

 :  ن ايم م 

 .باشم ااذكر م  دارا  ك  ت شرايط و ضهابط ل هم  و اخت اص  مننرج در دفترچت راهن ا  المه  فهق

  ال ت  م ل   مقطعم  در همر    اينجانمب   تهانمن ال ت  م ل   مم    دانشگاه  /امهلش  مؤتست  اي   فهق  مطااب  ص    لنا  صهرت درشها كت  اذا متعهن م 

 .ن اين  اقناا  مربهط  مقررات و مطابق  اورده  ل ل تب  م انع 
 

 :  وا،واددر    ،ا   ،ا       : تاريخ

 :امضا                  
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 باسمه تعالي 
 3رفم شماره                   

 آموزش پزشكيفرم تعهد مبني بر تسويه با صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و 

 ....................................................  شم اره   شناتمنامت   دارا ...............   متهان تال.........................  فرلنن...........................................................  :  اينجانب

                   ت  مم     همما  رشممتت  شممبانت / رولانممت  دانشممجه در دوره  پممذيرع در امت مما   كممت ............................  تمماك ........... ......................... ال  صممادره

                           ...................... ......  امهلشم    نمروه  در 1199   تمال   ناپ هتمتت  كارشناتم    دوره  بمت (  ديمپ م   فمهق )  كماردان     ال دوره  مخت ف  امهلش   ها  نروه

و   پزشمك    ل مها   دانشمگاه كارشناتم  ناپ هتمتت     مقطمع  .................. ( كن رشتت م مل  ........................................................... )ت       در رشتت

  هنگماا   كمت   شها متعهن م   وت  ت  بني   وق   ض ق  بت  باته ت ، اا شنه  پذيرفتت.................................... ....................... درمان  -  بهناشت   خنمات

بهناشم ،    ولارت  دانشمجهيا    رفماه   هما   صننوق  يا مهافق   حساب  برتسهيت  دال  نهاه  1199-99  ت       تال  دوا  در ن  سال  ناا   ب 

 81/5/1198  ممهرخ   وليمرا    تأه م     سمت   م مهبت   دانشمجهيا    رفماه   ها  واا  بالپرداخ   دتتهرااع ل  را براتاس  پزشك   عامهل و  درما 

  دارد كمت   ا ماله   امهلع  ا  فهق،  نهاه   ت هيل  لنا  و درصهرت  دهم  ت هيل  درمان  - بهناشت   و خنمات  پزشك   ل ها  دانشگاه  امهلع  بت

را   التراضم    ه چگهنمت   حق  اينجانب  صهرت در اي  و  اورده ل ل بت    هن ر  1199-99  ت       تال  دوا  در ن  سال  اينجانب  ناا  ب  ال

 .داش   نخهاهم
 

 :امضا     وا،واددر  ،ا     ،ا                    :تاريخ 

 

 

 

  

 باسمه تعالي
 4رفم شماره 

 فرم تعهد مبني بر تسويه با صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 

 ............................................. ارهشم    شناتمنامت   دارا ...............   متهان تال..............................  فرلنن.......................................................   :  اينجانب

  ناپ هتمتت   كارشناتم    دوره  بمت   كماردان    دانشمجه ال دوره   پمذيرع الممه   در   كمت ..............................   تاك ..............................  ال  صادره

  مقطمع ............. ( كمن رشمتت م مل    ) .............................................................. ت  م      در رشتت........ ...........................  امهلش   در نروه 1199 تال

  شمها  متعهن م   وت  ت  بني   وق   ض ق  بت  باته ت ، اا شنه  پذيرفتت..............................................................   دانشگاه / مؤتستكارشنات  ناپ هتتت 

  ولارت  دانشمجهيا    رفماه   ها  صننوق  يا مهافق   حساب  برتسهيت  دال  نهاه  1199-99  ت       تال  دوا  در ن  سال  ناا  ب   هنگاا  كت

  بمت  81/5/1164  مهرخ  وليرا   تأه     ست  م هبت  دانشجهيا   رفاه  ها  واا  بالپرداخ   دتتهرااع ل  را براتاس  ل ها، ت ق قات وفناور 

  تمال   دوا  در ن  سمال   اينجانمب   نماا    بم   ال  دارد كت  ا اله  امهلع  ا  فهق،  نهاه  ت هيل  لنا  و درصهرت  دهم  ت هيل  دانشگاه  امهلع

 .داش   را نخهاهم  التراض   نهنت ه چ  حق  اينجانب و  اورده  ل ل بت    هن ر  1199-99ت      
 

 :  وا،واددر  ،ا     ،ا                      :تاريخ 
 :امضا       
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 باسمه تعالي
 3رفم شماره 
هاي كارداني  هاي آموزشي مختلف در آزمون دوره هاي تحصيلي گروه رشته  شدگان پذيرفته از تعهد اخذ  مخصوص  فرم

 (هاي روزانه دورهمختص ) 9318  سالهاي كارشناسي ناپيوسته  به دوره( ديپلم  فوق)

 ......................................  شتماره   شناستنام  دارات  ..............  متولدسال ................... فرن،د ........................................... : اينجا،ب

ب  كارشناسر ،اپدوست  ،دمستال   كاردا،ر   آنمون در    ك ........................  ساكن ........................تولد  ميل ........................ان صادره

............( كتتد رشتتت  ميتتل  ) ....................................................تيلتتدور   رشتتت  در  6538-33تيلتتدور  ستتال د   / ا ل 

 ................................................................آمونش عتالر  مؤسس / دهآمونشك/ دا،شكده/دا،شهاه  كارشناسر ،اپدوست  مقطع در

در   تيلتدور   د ره  ان دذرا،تدن   پتس   ك   شو  مر  متعهد   موتز   الن   عقد وارج    اوتدار ضمن  مدل  در كمال   ا  شده  پذيرفت 

 در صورت ،دتان    وود  تيلدل  نمان برابر يك   مدت  ب( برادران  برات)مقطع فوق پس ان تعددن تكودف ودمد  تدف  عمومر 

 تترف   چنا،ز .  نارت بهداشد  درمان  آمونش پزشكر ودمد ،مايم/ ب  تشخد    معرفر  نرارت عوو   تيقدقات  فنا رت

  ،يتو فتوق    متذكور بت     دوتدم   ان ا،جتا  ( برات برادران   عمومر   تدف   ودمد  احتساب  بد ن)  تيلدل  ان پايان  پس  يكسال

برابتر   استد  مجتان   مختتار    نارت بهداشد  درمتان  آمتونش پزشتكر   / عوو   تيقدقات   فنا رت    نارت   ،مايم  استنكاف

مفتاد ايتن   . ،مايد  مذكور ووددارت  ودمد  تا ا،جا   تيلدور  مدارك  ان تيويل  تيلدل  مدت  در طول دا،شجو   سرا،   هات هزين 

ب  موجب اين تعهد ضمن عقد وارج الن  بت   نارت عوتو   تيقدقتات         باشد ر اجرات تعهد آمونش رايهان مرتعهد ب  معن

  كت    ان آن  تعهتد   استتنكاف    ان مفاد ايتن   تخوف  در صورتدهم   نارت بهداشد  درمان  آمونش پزشكر  كالد مر/ فنا رت 

  برداشتد   اينجا،تب   ان اموال  تيلدل  را در مدت  دا،شجو   سرا،   ملر ف   هات برابر هزين   ،ناشد  اقتدار اينجا،ب  ان حدط   وارج

    مدتزان   تخوتف   در مورد كدفدد  نارت بهداشد  درمان  آمونش پزشكر/ عوو   تيقدقات  فنا رت    نارت  تشخد . ،مايد

   .االجراسد   الن   قطعر  اينجا،ب  ور براتمذك هات خا،  نارت  اعت     صرف  بوده  اعتراض  غدر قابل  ملر ف   هات هزين 

 .جز  ودمات قا،و،ر در ه آمونشر پزشكر ميسوب مر شود( تعهد)ودمات مزبور : توضدح 

 

 

 :  وا،واددر  ،ا     ،ا                      :تاريخ 
                          

 :امضا                                                                   
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 باسمه تعالي  
  6رفم شماره 

 
 نياز رشته قبولي كارشناسي ناپيوسته  شدگان مبني بر گذراندن دروس پيش نمونه فرم اخذ تعهد از پذيرفته

 التحصيلي كارداني آنها  رشته فارغ نامتناسب با

 

 ........................................ دارات شناسنام  شماره ................ متولد سال ..... ....................فرن،د ............................. اينجا،ب 

وود ( فوق ديپوم)ك  بد ن توج  ب  رشت  تيلدور   يا ،وع مدرك كاردا،ر .......................... ساكن ............................... صادره ان 

ميتل   كتد رشتت   ...................................................... )در رشت  تيلتدور   6538ارشناسر ،اپدوست  سال آنمون كاردا،ر ب  ك در

  فتت  پذير............................................................................. مؤسس  آمونش عتالر  / آمونشكده / دا،شكده / دا،شهاه .............. ( 

 :شو  مر متعهد  سدو  بدينا    شده

هتات تيلتدور آنمتون     ،ا    ا،تخاب رشت  هات ثند با توج  ب  اينك  براساس ضوابط مندرج در دفترچ  راهنما   اطتعد 

وود  در آنمون فوق شركد ،موده   پذيرفت  شتده  ( فوق ديپوم)مذكور  بد ن توج  ب  رشت  تيلدور   يا ،وع مدرك كاردا،ر 

،دان   يا جنرا،ر رشت  قنولر اعت  شده را ك  با ،ظر در ه آمونشر مؤسس  تعدتدن     مطابق ضوابط مربوط  كود  در س پدش ا  

توا،تد ان   بديهر اسد درصورت عد  رعايد ضوابط مربوط  اين مؤسس  آمونشر متر . شود  با پرداود شهري  بهذرا،م اعت  مر

 .د ب  عمل آ ردادام  تيلدل اينجا،ب در هر مقطعر مما،ع

 

 :  وا،واددر    ،ا   ،ا        :  تاريخ                        

 :امضا                   

 

 

 



16 

 

 باسمه تعالي
 7رفم شماره

 

 اند نام موفق به اخذ گواهي خود نشده شدگاني كه تا زمان ثبت هي فراغت از تحصيل پذيرفتهنمونه فرم جايگزين گوا
 

 

 .....................................................................آمونش عالر  مؤسس / دا،شهاه 

 

 ،دمستال د   / پذيرفتت  ،دمستال ا ل  .................................. ..................................وا،م / آقات: رسا،د  سدو  ب  اطتع مر بدين

 مؤسست  ايتن  ( فوق ديتپوم )ان مقطع كاردا،ر ........... (ميل  كد رشت ) ....................................................................تيلدور رشت   در

  اشتغال ب         التيلدل وواهد شد فارغ 51/66/6538حداكثر تا /        التيلدل شده اسد فارغ 56/4/6538تا تاريخ آمونش عالر 

 نارت بهداشتد  درمتان     /         نارت عوو   تيقدقات   فنتا رت /         شورات عالر ا،قتب فرهنهر  تأيددتيلدل ،امنرده مورد 

 . باشد مر/ بوده اسد          آمونش پزشكر

 .آمونش عالر صادر درديده   فاقد هر دو،  ارنش ديهرت اسد مؤسس ر  فقط برات اطتع آن ضمنا  اين ف

  

 

 

           آمونش عالر مؤسس / امور آمونشر دا،شهاه  مسؤ لميل مهر   امضاء                                                                  

 (التيلدور د ره كاردا،ر ميل فارغ)                                             
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 باسمه تعالي  
 8رفم شماره 

 

 هاي رشته مامايي درصد كاردان04شدگان سهميه  اخذ تعهد از پذيرفتهنمونه فرم 
 (9318شاغل در طرح پزشك خانواده براي ادامه تحصيل در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال)

 

دارا  .......................... ، صمادره ال  ................................ بمت شم اره شناتمنامت    ....................... فرلنمن  ........................... رر نردينه، اينجانب نظر بت اينكت مق

با اتمتفاده ال تمه  ت   : ........................................ كنپست ............................................................. ........تاك  ......................... متهان ................................ كنم   

در مقطع ت       14/18/1195ها  رشتت ماماي  م هب ش   و پنج      ست شهرا  لاا  برنامت ريز  ل ها پزشك  مهرخ  درصن كاردا 43

ت   ل ن ايم، برابر مقمررات و  .................................   ناپ هتتت رشتت ت      ماماي  در دانشگاه ل ها پزشك  و خنمات بهناشت  درمان  كارشنات

كت ال مفاد انهما كمامال   .. ...........................ها  ولارت بهناش ، درما  و امهلع پزشك  و دانشگاه ل ها پزشك  و خنمات بهناشت  درمان   اي   نامت

 :اناه و مط ع هستم، بت مه ب لقن خارج اللا متعهن و م تزا م  نردا

در مقطع كارشنات  ناپ هتتت رشتت ماماي  ت   ل كرده و مطابق ضهابط مربهطت دوره مذكهر را بت پايا  رتاننه، در مت ا سمانس را در رشمتت    .1

ه امهلش  و دانشگاه م ل ت   ل را رلاي  كنم، و صرفاً بت امر ت   ل و كارهما  ل  م  اشمتغال    مذكهر اخذ ن ايم و ك  ت مقررات مربهط بت دور

ت داشتت و من  راً در رشتت، مقطع ت      و دانشگاه تع    شنه ادامت ت   ل دهم و دوره ت      مع   شنه را در منت مع هل و برابر مقررا

 .كنم خهد تاقط م ا  با مهفق   بگذرانم، و حق تغ  ر رشتت را ال 

معرفم  كمنم و براتماس    ......................... بالفاص ت پس ال پايا  دوره مجال ت     ، خهد را بت دانشگاه ل ها پزشك  و خنمات بهناشمت  درممان    .8

ا  و پ راپزشمكا ، تمت   قهان   و مقررات مربهط و ضهابط ولارت بهناش ، درما  و امهلع پزشك ، لالوه بر خنمات مهضهع قانه  خمنم  پزشمك  

و در صهرت لنا ن ال دانشگاه ياد شنه، در همر م  م  كمت ولارت بهناشم  درمما  و      ............................. برابر منت ت   ل در دانشگاه ل ها پزشك  

 .امهلع پزشك  تع    ن اين، خنم  كنم

اا ت   الت در منت مقرر و مطابق ضمهابط امهلشم  نگمردا و يما ال اداممت      در صهرت كت بت داليل امهلش ، ت ات ، اخالق  و ز ره مهفق بت ات .1

بت هر دا ل ال انجاا تعهن فهق ااذكر اتتنكاف ن ايم و يا بالفاص ت پس ال پايا  دوره مجمال  ....................... ت   ل ان راف دهم و يا بعن ال پايا  دوره 

معرف  نكنم يا بت م ل تع    شمنه ال تمه  دانشمگاه ل مها     ............................ بهناشت  درمان  ت   ل خهد را بت دانشگاه ل ها پزشك  و خنمات 

 پزشك  ياد شنه  ه  انجاا خنم  مرا عت نكنم و يا صالح   اشتغال بت كار نناشتت باشم و يا پس ال شروع بت كار بت هر ل ت  ال مهتست م مل 

و مقمررات  )يا ترك خنم  كنم و بت طهر ك   چنانچت ال هريمآ ال تعهمنات  كمت طبمق ايم  قمرارداد       خنم  اخراج شها و يا ترك خنم  كنم و 

ال )ها  انجاا شنه ال تمه  ولارت بهناشم  و دانشمگاه م مل ت  م ل       شها تت برابر ك  ت هزينت اا تخ ف ن ايم، متعهن م  برلهنه نرفتت( مربهط

و خسارات ناش  ال لنا انجاا خنمات ممهرد  ...( اخت ، ك آ هزينت ت     ، هزينت كتاب و ها  ت   ل، اتكا ، حقهق و مزايا  پرد    ت هزينت

را مع بمت وقمهع    ............................ تشخ ص دانشگاه ل ها پزشك  . تعهن را بت صهرت يكجا و بنو  ه چگهنت ق ن و شرط  بت ولارت بهناش  بپردالا

 .خسارات قطع  و ز رقابل التراض ات  و مه ب صنور ا رائ ت ال طريق دفترخانت خهاهن بهدها و  تخ ف، ك ف  ، ك    و م زا  هزينت

 :تنلره

تهانن لمالوه   م .......... شهد و دانشگاه ل ها پزشك  و خنمات بهناشت  درمان   خ ارات مقرر در اي  بنن، تبب معاف   اينجانب ال انجاا تعهن ن  

را ( يا همر م مل ديگمر  كمت بعمناً تع م   شمهد       )را  اصل تعهن و انجاا خنم  در م ل تع    شنه در تنن بر درياف  و ت ااتزاا يا خسارت، ا 

 .مطاابت ن اين

خمهد   الطا  دانشنامت، صرفاً با انجاا تعهنات قانهن  و قرارداد  مهضهع اي  تنن امكا  پذير ات  و چنانچت بت هر دا ل مهفق بت انجاا تعهمنات .4

ه چنم   تما ات ماا    .   و يا هرنهنت نهاه  فراز  ال ت   ل و منرك ت      و ريز ن رات بت اينجانب الطا نخهاهمن شمن  نگردا دانشنامت ت    

 .نردد تعهنات، تنن تعهن اينجانب فسخ ن  

انمب در قبمال   بنابراي  مهافق  دانشگاه با خرين تعهمن يما اتمتعفا  اينج   . طرف تعهن در اي  تنن ولارت بهناش ، درما  و امهلع پزشك  ات .5

پرداخ  خسارت مه ب برائ  اينجانب ال انجاا تعهنات مننرج در اي  تنن نخهاهن بهد و ولارت بهناش ، درما  و امهلع پزشمك  ه مهاره حمق    

 .دانن ال اينجانب درخهات  ن اين دارد انجاا اصل تعهنات در م ل تع    شنه در تنن و يا در هر م ل ديگر  را كت صالح م 
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خارج اللا شرط شن كت ولارت مزبهر ال طرف اينجانب در تشخ ص تخ ف ال تعهنات فهق، تع    م زا  خسارت و وصهل ا ، وك ل و ض   لقن .6

در صهرت فهت، وص  ات ، تا نسب  بت احرال و ا بات تخ ف ال مهارد فهق و وصهل خسارت ال طرف اينجانب با خمهد تهافمق و م ماا ت كنمن و در     

در هرحمال تع م     . ه چ ضرورت  بت مرا عت بت مقاا قضائ  يا مر ع ديگر  ه  تع    اي  مهارد و مهد نخهاهمن داشم     صهرت تهافق يا م اا ت

 .ها تهتط ولارت بهناش  قطع  و ز رقابل التراض و مه ب صنور ا رائ ت ال طرف دفترخانت و يا مرا ع قضائ  خهاهن بهد هزينت

ها  ارتاا  بت اي  م مل بمت منزامت ابمالغ قمانهن  بمت اينجانمب بمهده و          باشن و ت اا ابالغ اي  تنن م نشان  اقامتگاه اينجانب، نشان  مننرج در .7

چنانچت نشان  خهد را تغ  ر دهم فهراً مراتب را بت دفترخانت تنظ م كنننه تنن، دانشگاه م ل خمنم  و ه چنم   بمت ولارت بهناشم ، درمما  و      

  ت اوراق و اخطاريت ها بت م ل تع    شنه در اي  تنن قطع  و ز ر قابل التراض ال تمه  اينجانمب   امهلع پزشك  اطالع خهاهم داد واال ابالغ ك

 .باشن م 

 :بت منظهر تض    حس  ا را  تعهنات ناش  ال اي  تنن اينجانبا 

نشمان  م مل   .................... شمغل  ............................. دارا  كمنم    ............... ........بت ش اره شناتنامت ................... فرلنن : ................................... خانم/اقا 

................................................. ...................................نشمممان  م مممل تمممكهن  ................................ كنپسمممت  ....................................................................كمممار 

 و................................... كنپست  

نشمان  م مل   .................... شمغل  ............................. دارا  كمنم    ....................... بت ش اره شناتنامت ................... فرلنن : ................................... خانم/اقا 

.................................................................................... نشمممان  م مممل تمممكهن  ................................ كنپسمممت  ....................................................................كمممار 

 .............................. .....كنپست  

اامذكر دانشمجه، تعهمن     قانه  منن  متعهن م شها كمت تعهمنات فمهق    13با اناه  كامل ال تعهنات دانشجه، ض   لقن خارج اللا و بر مبنا  ماده 

يآ ال تعهنات فمهق تخ مف كنمن و    شهيم، چنانچت دانشجه مذكهر بت تعهنات خهد بت شرح فهق ااذكر ل ل نكنن و ال هر اينجانبا  بهده و م تزا م 

منظهر ولارت بهناش  ل    نشهد، نقض تعهن دانشجه بت منزات نقض تعهن اينجانبا  بهده و ولارت بهناش  حق دارد بنو  ه چ نهنمت تشمريفات   

بمت شمرح   )ا شنه باب  دانشجه ها  انجا بت صرف الالا بت دفترخانت در مهرد تخ ف ال هريآ ال تعهنات فهق ال طريق صنور ا رائ ت تت برابر هزينت

و بت لالوه ك  ت خسارات وارده را ال امهال اينجانبا  راتاً اتت فا كنن و ض   لقن خارج اللا، ولارت بهناش  را وك ل خمهد در لمما  ح مات    ( فهق

سارت و مطاابات ال طرف اينجانبما   ها و خ وص  در لما  م ات قرار داديم تا نسب  بت احرال تخ ف ال هريآ ال تعهنات فهق و تع    م زا  هزينت

و با خهد م اا ت ن اين و با انجاا م اا ت ه چ ضرورت   ه  مرا عت بت مقاا قضاي  يا مر ع ديگر برا  تع    اي  مهارد و مهد نخهاهمن داشم     

ات  مطاابات خمهد را ال م مل   ولارت مذكهر مجال . تع    و تشخ ص ولارت مذكهر قطع  و ز ر قابل التراض و مه ب صنور ا رائ ت خهاهن بهد

ها  اينجانبا  وصهل كنن و اينجانبا  متضامناً در برابر ولارت مذكهر متعهن بمت انجماا تعهمنات فمهق و      حقهق يا هر م ل ديگر  ال امهال و داراي 

 . برا  خسارات و پرداخ  مطاابات فهق هست م

 :تنلره

  بت انجاا تعهنات و پرداخ  خسارت مننرج در اي  تنن تضامن  ات  و دانشگاه مزبهر تعهن و مسئها   ضامنا  با يكنيگر و با متعهن تنن نسب

تهانن برا  درياف  ت اا يا بخش  ال خسارات مستق  اً ل  ت هريآ ال متعهن و ضامن   و يما در ا  واحمن ل  مت ت مام  انهما ا رائ مت صمادر و           م  

اي  قرارداد بر مبنما  مماده   . و خسارات تعق ب ن هده و يا نسب  بت طرح دلها اقناا ن اين ل   ات ا راي   بت  را بت منظهر وصهل مطاابات دوا 

 .قانه  منن  ب   طرف   قرارداد منعقن شنه و ب   طرف   اللا االتباع ات  13

 

 :م ل امضاء متعهن

 

 :م ل امضاء ضام  اول

 

 :م ل امضاء ضام  دوا
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 باسمه تعالي
 9رفم شماره 

 عكس داوطلب با چهره عكس الصاق شده بر روي فرم اطالعات قبولي فرم مغايرت

 9318كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال در آزمون  
 

 (بايست توسط شخص دانشجو تكميل گردد اين فرم مي)
 

 :،ا    ،ا  وا،واددر

 

 :،ا  پدر

 

 :سال تولد

 

 :شماره شناسنام 

 

 :كد مور
 

 :شماره دا طونر

 
 

 :باتهارات دا طو 
 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 

 
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................: ،شا،ر

 
 

 ....................................................................: توفن تماس
 
 

 :اثر ا،هشد دا طوب :طوبامضات دا 
 
 
 
 
 
 

 
 .ب  منظور بررسر ب  اين سانمان ارسال دردد يك قطع  عكس با ،ام  رسمراين فر  الن  اسد پس ان تكمدل   امضات دا طوب  ب  همراه 
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 (جدول شماره پنج) 9318هاي امتحاني آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  فهرست نوع پذيرش رشته 
 ،وع پذيرش ،ا  رشت  امتيا،ر كد رديف

 

 ،وع پذيرش ،ا  رشت  امتيا،ر كد رديف

بخ زدار امرتع و  413 23 با آنمون اتاق ل لتكنهاهژ   101 6  باسوابق تيلدور 

 باسوابق تيلدور بالياف  413 24 با آنمون بهناش  ل هم  104 2

مارا 301 27 با آنمون تكنهاهژ  پرتهشنات  101 5 دورباسوابق تيل   

لمايشگاه ال ها  110 6 مهلع رياض ا 304 28 با آنمون   باسوابق تيلدور 

مهلع حرفت و ف ا 301 23 با آنمون ماماي  111 3  باسوابق تيلدور 

مهلع دين  و لرب ا 304 51 با آنمون ههشبر  114 4  باسوابق تيلدور 

7 113 
 ها  پزشك  فهري 
ب  ارتتان  پ ش  

ع راهن اي  و مشاورهمهلا 304 56 با آنمون  باسوابق تيلدور 

 باسوابق تيلدور لبا  انگ  س  303 52 با آنمون برق 403 8

 باسوابق تيلدور لبا  و ادب ات فارت  303 55 با آنمون كامپ هتر 410 3

مهلع ل ها تجرب ا 305 56 با آنمون مع ار  413 61  باسوابق تيلدور 

وانشنات  و امهلع كهدكا  اتتثناي ر 301 53 با آنمون مكان آ 413 66  باسوابق تيلدور 

 باسوابق تيلدور مطااعات ا ت ال  305 54 با آنمون مهننت  ا راي  ل را  444 62

مهلع و پرورع ابتناي ا 305 57 با آنمون ل ها ورلش  314 65  باسوابق تيلدور 

ورباسوابق تيلد باتتا  شنات  311 58 با آنمون حسابنار  313 66  

 باسوابق تيلدور   كريماترب   مع م قر 314 53 با آنمون تكنهاهژ  و طراح  دوخ  501 63

 باسوابق تيلدور ل ها انتظام  315 61 با آنمون هنرها  تجس   503 64

شنات   ل م اطاللات و دانش 311 66 ،وع پذيرش ،ا  رشت  امتيا،ر كد رديف  باسوابق تيلدور 

 باسوابق تيلدور منيري  315 62 باسوابق تيلدور ا  و اي ن  كار   حرفتمهننت  بهناش 104 6

ل ها  بت  – حقهق قضاي  315 65 باسوابق تيلدور مهننت  بهناش  م  ط 103 2  باسوابق تيلدور 

 باسوابق تيلدور صنايع دتت  504 66 باسوابق تيلدور تاخ  پروتزها  دننان  103 5

ق تيلدورباسواب منارك پزشك  114 6 تاريخ  اح ا  بناها  و  مرم  504 63   باسوابق تيلدور 

(نهالننن  تال ايران )مهت ق  503 64 باسوابق تيلدور اي ن  صنعت  و م  ط كار 404 3  باسوابق تيلدور 

 باسوابق تيلدور طراح  پهشاك 505 67 باسوابق تيلدور تاخ  و تها ن 405 4

7 401 
 -صنايع چهب و كازذ 

ها  چهب  تاله  
 101 68 باسوابق تيلدور

 عوو  آنمايشهاهر دامپزشكر
 ل ها المايشگاه  دامپزشك  -1)

 (بهناش  مهاد زذاي  -8
 باسوابق تيلدور

 باسوابق تيلدور بهناش  مهاد زذاي  با منشاء دام  104 63 باسوابق تيلدور صنايع ش   اي  405 8

 باسوابق تيلدور مهاد 411 3

 

 باسوابق تيلدور معن  414 61

 باسوابق تيلدور نقشت بردار  415 66

 باسوابق تيلدور شهرتال  411 62

 باسوابق تيلدور صنايع نسا   415 65

 باسوابق تيلدور اب ار مهننت   401 66

م  ط ليس  -مهننت  منابع طب ع   404 63  باسوابق تيلدور 

 باسوابق تيلدور پرورع ط هر 403 64

 باسوابق تيلدور تها نات دام  405 67

 باسوابق تيلدور تها نات ن اه  401 68

 باسوابق تيلدور  نگ نار  405 63

 باسوابق تيلدور ش الت 405 21

 باسوابق تيلدور چهب شنات  و صنايع چهب 410 26

 باسوابق تيلدور ل ها و صنايع زذاي  411 22

ابق تيلدورباسو ن اه پزشك  414 25  

ها  كشاورل  ماش   414 26  باسوابق تيلدور 
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 هاي ممنوعه براي داوطلبان اتباع غيرايراني رشته

ف زيآ : ها  ت      هاي  كت منجر بت ايجاد تعهنات اتتخنام  برا    ههر  اتالم  ايرا  ن اين و ه چن   رشتت پذيرع اتباع ز رايران  در رشتت
، (نرايش بالرت  فن  و حفاظ  ههاپ  ا)مهننت  اي ن  ، پالت امهننت  ، ف زيآ ذرات بن اد ، (پالت ا)ف زيآ مهاكها   ا ، ات  ، ف زيآ هستت

تع  ر و نگهنار  ههاپ  ا، خ بان   خ بان ، ناوبر  ههاپ  ا،)، مهننت  هها و فضا، مهننت  ههانهرد  (كهپتر و ههاپ  ا ه  )مهننت  تع  ر و نگهنار  
نرايش ) ITل ها نظام ، ااكترون آ ههاپ  اي ، تع  ر و نگهنار  ههاپ  ا، مخابرات ههاپ  ا، مراقب  پروال، فناور  اطاللات   ،(مراقب  پروال كهپتر و ه  

 .باشن م نهع م ( نرايش رايانش ام )و مهننت  كامپ هتر  ، مهننت  فناور  ماههاره (مخابرات ام 
 تباع غيرايرانيمناطق ممنوعه براي انتخاب محل تحصيل ا

ها   بايس  وا ن شرايط و ضهابط الالا شنه در دفترچت باشنن، من  راً م  ها  تراتر  م  هر يآ ال اتباع ز رايران  كت متقاض  شرك  در المه 
شايا  . هده باشننانتخاب ن ، م ل ت   ل خهد را با ته ت بت شرايط و ضهابط مربهط  ها  ذيربط باشنن و در لما  انتخاب رشتت راهن ا  هر يآ ال المه 

باشنن؛ بنيه  ات  در صهرت پذيرع و الالا قبها  داوط با  ز رايران  در  ذكر ات  اتباع ز رايران  مق م، مجال بت انتخاب رشتت در مناطق م نهلت ن  
ها    ق  نردينه و امكا  بررت   ه  رشتتت« كا  ام يك »ها و مؤتسات امهلع لاا  ا  مناطق،  ها و مناطق م نهلت، پذيرع انا  در دانشگاه رشتت

 .اين ناا انا  م انع  بع ل م  باشن و ال  ب  مناطق مجال بت ه چ لنها  مقنور ن  
صمادره ال تمه  پ م س مهما رت و نذرناممت ن مرو  انتظمام          "دفترچ  مخلوص مدرك اقامد  يژه"دتتت ال اتباع ز رايران  كت دارا   ا  : تنلره

 .باشنن، م نوديت  برا  تردد و يا تكهن   در ه چ آ ال شهرها و يا مناطق كشهر را ننارنن   ههر  اتالم  م 
 جدول مناطق ممنوعه براي تردد و اقامت اتباع غيرايراني

 مناطق ممنوعه استان نام استان

 .باشد مرممنوع  (بغدر ان شهرستان تنريز) اقامد اتناع افغا،ر در سطح استان آذربايجان شرقي

 .باشد مرغدرايرا،ر در شهرهات مرنت استان ممنوع    كود  اتناع (ار مد بغدر ان شهرستان )اقامد اتناع افغا،ر در سطح استان  بايجان غربيآذر

 .باشد مرمشكدن شهر   ،مدن ممنوع  هات پارس آباد  بدو  سوار  درمر  عراقر در شهرستان   اقامد اتناع  (اردبدلبغدر ان شهرستان ) اقامد اتناع افغا،ر در سطح استان اردبيل

 .باشد مر ممنوع دوپايهان  وور بدابا،ك  اردستان   بخش ابونيد ان شهرستان آران   بدددل فريدن  فريد ن شهر  سمدر   چاددان  ووا،سار  دهاقان  ،ائدن  هات ،طنز  اقامد اتناع افغا،ر در شهرستان اصفهان

 .باشد استان بتما،ع مر اقامد اتناع غدرايرا،ر در كل البرز

 .باشد مرهات مهران  دهوران   شهرهات مرنت استان ممنوع  اتناع غدرايرا،ر در شهرستان ساير  اقامد  (ايت بغدر ان شهرستان )اقامد اتناع افغا،ر در سطح استان  ايالم

 .باشد مردنا ه ممنوع  هات ديوم   اقامد اتناع افغا،ر در شهرستان بوشهر

 .باشد بتما،ع مر (برات اتناع افغا،ر شهردارت تهران 65منطق  وجدر در منطق   ب  استثناء) اقامد اتناع غدرايرا،ر در كل استان تهران

چهارمحال و 
 بختياري

 .باشد مرممنوع  (شهركردبغدر ان شهرستان )اقامد اتناع افغا،ر در سطح استان 

 خراسان جنوبي
اقامتد اتنتاع افغتا،ر در      .شتد با متر ،هنندان  سربدش   درمدان  قائن  نيركوه  فرد س  سرايان   طتنس ممنتوع    هات مرنت هرستاندر ش غدرايرا،راقامد كود  اتناع 

 .باشد مرممنوع  (بدرجندبغدر ان شهرستان )عراقر در سطح استان  اقامد اتناع. هات ووسف   بدرجند مجان اسد هرستانش

 .باشد مرجا   قوچان  تايناد  وواف  سروس  كتت ،ادرت   دردز ممنوع  هات مرنت تربد هرستاناقامد اتناع افغا،ر در ش خراسان رضوي

 .باشد مر ممنوع  (بجنوردبغدر ان شهرستان ) اقامد اتناع افغا،ر   عراقر در سطح استان خراسان شمالي

 خوزستان
 .باشد دشد آناددان ممنوع مر هات آبادان  ورمشهر   در شهرستان غدرايرا،ر  اقامد   تردد ساير اتناع  (هات اهوان   دتو،د بغدر ان شهرستان)اقامد اتناع افغا،ر در سطح استان 

 .باشد مربتما،ع  هات آبادان   ورمشهر دار،ده دذر،ام    اقامد معتنر در شهرستان غدرايرا،راقامد اتناع  :تنلره

 .باشد مرهات ن،جان   ودابنده برات اقامد اتناع عراقر مجان    صرفا  شهرستان باشد مرممنوع  (ن،جانان بغدر ان شهرست)اقامد اتناع افغا،ر در سطح استان  زنجان

 سمنان
هتات   رشهرستتان اقامتد اتنتاع افغتا،ر د   آمايش ستراج   مركز آمايش معراج يك  منطق  دامغان ان جاده جندق ب  طرف مركز ر دت قلربهرا   در منطق  درمسار   غدرايرا،راقامد اتناع تردد   

  .باشد شاهر د  دامغان ممنوع مر

سيستان و 
 بلوچستان

 ايرا،شتهر   هتات وتاش    شهرستتان  هتات مترنت   بخش،دتز هات نابل هدرمند نهك   درشهرستان غدرايرا،ر اقامد  تردد اتناع (ناهدان شهرستانبغدر ان)اقامد اتناع افغا،ر   عراقر در كل استان 
 .دباش را ان   چابهار ممنوع مرس

 .باشد ،ر ريز ممنوع مرونج   فراشنند  داراب  ارسنجان  فسا  مُهر  رستم   هات فدر نآباد  اقامد اتناع افغا،ر در شهرستان فارس

 .باشد ممنوع مر (بغدر ان شهرستان قز ين)اقامد اتناع افغا،ر در كل استان  قزوين

 .باشد اقامد اتناع غدرايرا،ر در كل استان بتما،ع مر قم

 كردستان
ب  )مرنت استان  مريوان   همزندن شهرهات   هات با،  در بخش مركزت شهرستان سقز   شهرستان غدرايرا،ر   اقامد كود  اتناع (بغدر ان شهرستان سنندج)اقامد اتناع افغا،ر در سطح استان 

 .باشد ممنوع مر( استثنات مهما،شهرها

 كرمان
 ريهان  همزندن اقامد اتناع عراقر درسطح  دنج  بم  فهرج  ر دبار  فارياب  ،رماشدر  كهنوج  جدرفد  ا،ار بافد منوجان قوع  رآباد هات عنن اقامد اتناع افغا،ر درشهرستان

 .باشد ممنوع مر(كرمان بغدرانشهرستان)استان

 .باشد ر شهرهات مرنت استان ممنوع مرد غدرايرا،ر   كود  اتناع (بغدر ان شهرستان كرما،شاه)اقامد اتناع افغا،ر در سطح استان  كرمانشاه

و  كهگيلويه
 بويراحمد

 .باشد ممنوع مر (بغدر ان شهرستان ياسوج)اقامد اتناع افغا،ر در سطح استان 

 .باشد ممنوع مر (بغدر ان شهرستان دردان   دنند) اقامد اتناع افغا،ر در كل استان گلستان

 .باشد ممنوع مر (ان شهرستان رشد بغدر)اقامد اتناع افغا،ر در سطح استان  گيالن

 .باشد ممنوع مر (آباد بغدر ان شهرستان ور )اقامد اتناع افغا،ر در سطح استان  لرستان

 .باشد ممنوع مر (بغدر ان شهرستان سارت)اقامد اتناع افغا،ر در سطح استان  مازندران

 .باشد فرمهدن  ومدن  شان،د  ميتت  نر،دي   كمدجان   ونداب ممنوع مر تفرش  فراهان  هات آشتدان  اقامد اتناع افغا،ر در شهرستان مركزي

 .باشد آباد  قشم  ابوموسر   جاسك ممنوع مر هات كدش  حاجر عراقر در شهرستان   اقامد اتناع (بغدر ان شهرستان بندرعناس)اقامد اتناع افغا،ر در كل استان  هرمزگان

 .باشد ممنوع مر (بغدر ان شهرستان همدان)ان اقامد اتناع افغا،ر در سطح است همدان

 .باشد   بافق ممنوع مر هات واتم اقامد اتناع افغا،ر صرفا  در شهرستان يزد

 




