
 ی محترم:شدهپذیرفته

ن قدم نماییم. این اولیرا تبریک عرض می بجنورددانشگاه بزرگ بدینوسیله ورود شما به خانواده  

شما برای ورود به این دانشگاه و پیوستن به خیل فرهیختگانی است که پیش از شما در این راه قدم 

طور باند، لذا سعی کنید این اولین قدمها را با دقت و حوصله برداشته و توضیحات این صفحه را نهاده

 .مطالعه فرمایید کامل

 .باشدیم 01/10/6031شروع کالس ها از تاریخ 

که   تشکیل شده است "یحضور مدارک لیتحو"و  "یرحضوریغ رشیپذ"از دو بخش  بجنوردنام در دانشگاه کل فرایند ثبت

صورت   http://edu.ub.ac.irازطریق سامانه جامع آموزشی گلستان به آدرس  "یرحضوریغ رشیپذ"بخش اول آن یعنی فرآیند 

 گیرد.می

 غیرحضوری: اول پذیرشمرحله 

بارگذاری کلیه مدارک  ی،با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان نسبت به وارد کردن مشخصات فرد شدهدر این مرحله فرد پذیرفته

. در پایان (به باال 9نسخه  Internet Explorer از مرورگر)با استفاده می نمایداقدام های تعهد و تایید الکترونیکی فرم درخواستی

 فرمهای تعهدگواهی پذیرش غیرحضوری،  .نمایید و چاپ خود را دریافت "یرحضوریغ رشیپذ یگواه" الزم است این مرحله

مامی شود. الزم است تیید میأبررسی و ت نامثبتتوسط کارشناس  "حضوری مدارک تحویل"سایر مدارک بارگذاری شده در روز  و

 همراه داشته باشید.  "حضوری مدارک تحویل"را در روز  "غیرحضوری پذیرش"مدارک 

کلمه  برای ملی کد و کاربری شناسه ( برای961u)بالفاصله پس از  همراه شماره ملی 961uدر این صفحه از کاراکترهای 

 (9619176546219uشناسه کاربری :   9176546219ال: شماره ملی) مث.نمایید استفاده عبور)مطابق شکل زیر(

 

 .دانلود و به طور دقیق مطالعه نمایید اینجااز  راپذیرش غیرحضوری راهنمای  بایستیرای انجام این مرحله میب

باشد. در صورت بروز مشکل فنی، در ساعات اداری میقابل انجام  20/16/0316شنبه دوصبح روز  8از ساعت  اینترنتی نامثبت

 .اس حاصل فرماییدتم 941-67791914شماره  با

 

http://edu.ub.ac.ir/
http://cdn.ub.ac.ir/Files/FCKUploadedFiles/file/pazireshonline.pdf
http://cdn.ub.ac.ir/Files/FCKUploadedFiles/file/pazireshonline.pdf


 

 :"حضوری مدارک تحویل"مرحله دوم 

 آموزشی امعج سامانهبر اساس زمانبندی که از طریق  "پذیرش غیرحضوری"بایستی پس از تکمیل مراحل شدگان محترم میپذیرفته

جنورد، ب نشانی دانشگاه بجنورد به به "حضوریتحویل مدارک "جهت  ذیلبا در دست داشتن مدارک  دننمایدریافت می گلستان

 مدارک تحویل"نمایند. در صورت عدم مراجعه برای  مراجعه ،ساختمان مصلی نژاددانشگاه بجنوردجاده اسفراین،  5کیلومتر 

 .باشدمی شدهپذیرفتهمراحل فوق کان لم یکن شده و مسئولیت تبعات آن با   "حضوری

د. ضمناً حضور واهد شبه منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خ نامثبتشدگان در تاریخ تعیین شده برای عدم مراجعه پذیرفته توجه:

 الزامی است.  "حضوری مدارک تحویل"شده برای شخص پذیرفته

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مرحله پذیرش غیرحضوریپس از انجام  69-29سال تحصیلی مقطع کارشناسی شدگان پذیرفتهجدول مراجعه حضوری 
 : )ترتیب حرف اول نام خانوادگی( *

تاریخ/ ساعت 

 مراجعه
1:99-9:69 9:69-11:99 17:69- 11:99 16:69-14:99 

شنبه سه

71/96/96 
 *مهندسی شیمی )حروف الف تا غ(

مهندسی شیمی )حروف ف تا ی( ، 

 علوم تربیتی

علوم مهندسی شهرسازی ، 

 ورزشی
 مهندسی معماری

 چهارشنبه

79/96/96 
 )حروف الف تا غ( اقتصاد

)حروف ف تا ی(،    اقتصاد

 روانشناسی
 مهندسی کامپیوتر ، فیزیک

، مارعلوم سیاسی،آ

 ریاضیات و کاربردها

برای تحویل مدارک حضوری  روز تعیین شده 8-00ساعت الزم است از  خدمت وظیفه عمومی، شدگان مرد مشمولکلیه پذیرفته

بایست مراجعه نمایند. نامه درخواست معافیت تحصیلی میمحل ثبت نام به  "نامه درخواست معافیت تحصیلی ")جدول زیر( برای دریافت 

)آدرس مراکز  19دانشگاهی، یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید، کپی شناسنامه و کارت ملی به یکی از مراکز پلیس+پیش همراه کپی مدرک

 در امنثبتشدگان پس از دریافت مجوز تحویل شود. پذیرفته نامثبتجهت دریافت مجوز  (در انتهای اطالعیه آورده شده است 19پلیس +

 مراجعه نمایند. در دانشگاه محل ثبت نامتعیین شده جهت تحویل مدارک به ساعت و روز 

 نوبت دوم )شبانه(: شدگان دورهپذیرفته

پرداخت به عنوان پیش 7،499،999نوبت دوم )شبانه( الزم است در مراحل پذیرش غیرحضوری مبلغ  شدگان دورههکلیه پذیرفت

 سال ورودی دانشجویان دوم نوبت دوره شهریهبه صورت الکترونیکی واریز نمایند.  96-92شهریه نیمسال اول سال تحصیلی

 61/91/96بایست حداکثر تا تلریخ قابل مشاهده است. همچنین دانشجویان می اینجااز   بجنورد دانشگاه 96-92 تحصیلی

 نسبت به تسویه کامل اقدام نمایند.
 

http://ub.ac.ir/InnerPage.aspx?P=204
http://ub.ac.ir/InnerPage.aspx?P=204


تاریخ/ ساعت 

 مراجعه
1:99-9:69 9:69-11:99 17:69-15:99 15:99-14:69 

 مهندسی برق )حروف الف تا غ( 91/92/96 شنبه
 مهندسی برق)حروف ف تا ی(،

  مشاوره

، انگلیسیآموزش زبان 

 حسابداری)حروف الف تا ذ(،

حسابداری )حروف ر 

 تا ی(،

شنبه یک

97/92/96 
 مهندسی عمران )حروف الف تا غ(

مهندسی عمران )حروف ف تا 

 ی(،ارتباط تصویری، زبان روسی
 حقوق صنایع دستیمهندسی صنایع، 

شنبه دو

96/92/96 
 هندسی مکانیک )حروف الف تا غ(م

مهندسی مکانیک )حروف ف تا ی(،  

 مهندسی نقشه برداری  

علوم  ،زبان و ادبیات فارسی

 کامپیوتر
 مدیریت بازرگانی

 .باشدیم 19/92/6169ها از تاریخ شروع کالس

پذیرد، پس از انجام پذیرش می انجام یآموزش مدیریت امور متمرکز و توسط انتخاب واحد نیمسال اول به صورت

 -نامتثب -طریق سامانه جامع آموزشی گلستان و در مسیر منوی اصلی توانید انتخاب واحد را ازغیرحضوری می

 د.یمشاهده نماینام نام)ترمیم( دانشجو در طول ثبتنتیجه ثبت -نامثبت – نامثبتهای گزارش

 :"یحضور مدارک لیتحو"مورد نیاز برایمدارک 
رج در بایست بر حسب موردهای مندشدگان )با اعمال نمره و سوابق تحصیلی و یا منحصراً سوابق تحصیلی( میهر یک از پذیرفته

 نام در موسسه آموزش عالی قبولی تهیه و تحویل نماید.جدول ذیل مدارک الزم را برای ثبت

 

 تکمیل کارنامه سالمت دانشجویان ورودی جدید
 به آدرس "سامانه کارنامه سالمت دانشجویان ورودی جدید"شدگان الزم است با مراجعه به کلیه پذیرفته

 https://portal.saorg.ir/physicalhealth کارنامه سالمت جسم: 

 https://portal.saorg.ir/mentalhealth کارنامه سالمت روان:

 مراجعه و پرسشنامه مربوط را تکمیل و خروجی چاپ شده از اطالعات سامانه را در زمان تحویل مدارک حضوری همراه داشته باشند.
 

https://portal.saorg.ir/physicalhealth
https://portal.saorg.ir/mentalhealth


 توضیح و موارد بررسی تصویر تأییدیهارائه مدرک + یک نسخه  تحصیلی( یا مدرکمورد )دیپلم  ردیف

1-1 

 متوسطهآموزشقدیمنظام

مدرک تحصیلی دوره چهار ساله یا دوره یا گواهی  اصل

شش ساله دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضاء مدیر 

دبیرستان و یا هنرستان با درج نوع دیپلم، بخش و 

 شهرستان محل اخذ دیپلم

دیپلم،  اخذ محلو شهرستان بخش  -

سال ماقبل و دوسال ماقبل دیپلم 

در بایست با سه سال تحصیل مندرج می

 لیست یکسان باشد.

تاریخ اخذ دیپلم در هر یک از  -

و دوم  تحصیلی نیمسال اولهای رشته

 باشد. 96/6/61باید حداکثر تا پایان 

1-7 

 درج با ماقبل دیپلمسال  7ما قبل و سالتحصیلی گواهی

 تحصیل با مهرو امضاءمحل و شهرستان بخش

 سالان و شهرست بخشهنرستان با درج  مدیردبیرستان و یا

 قبل ازدیپلمسال 7و ماقبل

1-6 

اصل گواهی یا کارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم باقید 

 ازمانس یا دبیرستان مهر به ممهور و امضاء با   معدل کتبی

 پرورش آموزش

صرفاً  گزینشتحصیلی  هایرشته

 ی(کتب)معدل تحصیلیسوابقبراساس 

7-1 

 متوسطهجدیدآموزشنظام

دانشگاهی با مهر و اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیش

دانشگاهی با درج رشته تحصیلی، امضاء مدیر مرکز پیش

 بخش و شهرستان محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی
 دانشگاهی درتاریخ اخذ دوره پیش -

های تحصیلی نیمسال از رشته هر یک

اول و دوم باید حداکثر تا پایان 

 باشد. 96/6/61

 اخذ مدرک محلو شهرستان  بخش -

 و سال دانشگاهی، اخذ دیپلمپیش دوره

ال س بایست با سهمی از دیپلمماقبل 

 تحصیل مندرج در لیست یکسان باشد.

7-7 

دانشگاهی )ریاضی پیشاصل کارنامه تحصیلی دوره 

فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف 

اسالمی و هنر( با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش 

 و پرورش

7-6 

جدید با مهر و نظام متوسطه دیپلم یا گواهی مدرکاصل 

یا هنرستان با درج بخش و  وامضاء مدیر دبیرستان 

 اخذ مدرکمحل  شهرستان

7-5 

با مهر و امضاء  دیپلمما قبل سالیا گواهی و  مدرکاصل 

 بخش و شهرستان با درج یا هنرستانو  مدیر دبیرستان

 محل اخذ مدرک

7-4 

اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید )ریاضی 

فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف 

امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و اسالمی( با 

 پرورش

داوطلبانی که متقاضی ترمیم نمرات 

دروس امتحان نهایی سال سوم خود 

اند الزم است کارنامه ترمیم و بوده

ارتقای نمره دروس امتحان نهایی با 

امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان 

 آموزش و پرورش را ارائه نمایند.



 توضیح و موارد بررسی تصویر تأییدیهارائه مدرک + یک نسخه  تحصیلی( یا مدرکمورد )دیپلم  ردیف

6 
ویژه  نیکاردامعادلمدرک 

 و انصرافیدانشجویان اخراجی 
 ی معادلآموختگی در دورهاصل مدرک و یا گواهی دانش

 معادل مدرکدارندگان در خصوص 

مورخ  22666/7مفاد بخشنامه شماره 

 وزارت آموزشیمعاونت  97/4/71

های عمل بوده و بررسیمالک  متبوع

بایست براساس این بخشنامه الزم می

رد. ضمنا قبولی گیصورت

شدگان دارای مدرک معادل که پذیرفته

د، باشنمذکور نمی مشمول مفاد بخشنامه

 لغو خواهد شد.

5 
ها و مدرک کاردانی دانشگاهدارندگان

 موسسات آموزش عالی
 اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی )فوق دیپلم(

کاردانی حداکثر تا تاریخ اخذ مدرک 

 96/6/61تاریخ 

4 
گروه مدرک کاردانی دارندگان

 آموزشی پزشکی
 اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی )فوق دیپلم(

 هایآموزشکدهپیوسته کاردانی مدرک و یا گواهی  اصل

 ای وابسته به وزارت آموزش و پرورشو حرفه فنی

تاریخ  انسانی بهنیروی  طرحپایان 

های برای رشته 61/6/96حداکثر 

 96/11/69نیمسال اول و یا لی تحصی

های تحصیلی نیمسال دوم رشتهبرای 

 باشد.

 دارندگان مدرک کاردانی پیوسته 6

کاردانی حداکثر با قید تاریخ اخذ مدرک 

نام و شرط معدل برای ثبت 96/6/61تا 

 باشدمالک نمی

2 
 دارندگان مدرک کاردانی پیوسته

 کارمندان دولت

سال اول، دوم و سوم دبیرستان اصل یا گواهی تحصیلی 

تان یا هنرسو و یا هنرستان با مهر و امضاء مدیر دبیرستان 

 محل اخذ مدرکبا درج بخش و شهرستان 

-------------- 

1 
ید ق و بدون رسمییا موافقت ساالنه  مرخصی حکم اصل

 و شرط
-------------- 



 توضیح و موارد بررسی تصویر تأییدیهارائه مدرک + یک نسخه  تحصیلی( یا مدرکمورد )دیپلم  ردیف

9 

علوم، وزارت رسمی کارکنان 

 ها وو دانشگاه فنآوریتحقیقات و 

آموزشی و پژوهشی  موسسات

 هایرشتهوابسته پذیرفته شده در 

 دوم )شبانه(نوبت تحصیلی 

استخدامی و یا گواهی رسمی مشمول سازمان حکم  اصل

 ریزی کشورمدیریت وبرنامه

هنگام به تمام سال  64، حداکثر سن

نام در آزمون سراسری بوده است ثبت

 ودشر غیراینصورت قبولی آنان لغو مید

19 

های ها و دانشکدهدانشگاهکارکنان

شده در پزشکی پذیرفتهعلوم

 انه(دوم )شبنوبتتحصیلی هایرشته

گواهی مبنی برداشتن شرایط بومی و همچنین داشتن اصل

سابقه یکی ازانواع استخدام دراستان محل سالحداقل سه

 قبولی

 لحاظ سن ندارند. محدودیتی از

11 

 ،آموزگار دیپلمه رسمی )قطعی

 آموزشو پیمانی( وزارت آزمایشی 

 و پرورش

)فرم و پرورش  آموزشاز وزارت رسمی  نامهمعرفی

و مهر رئیس  ( با امضاء6شماره  -سهمیه آموزگاران

 آموزش و پرورش ناحیه یا منطقه شهرستان ذیربط

یی و رشته تحصیلی قبولی: راهنما

 مشاوره

 -------------- نسخه تصویر از تمام صفحات 7اصل شناسنامه به انضمام  کلیه پذیرفته شدگان 12

 -------------- اصل کارت ملی به انضمام دو برگ تصویر پشت و روی کلیه پذیرفته شدگان 11

 -------------- در سالجاریشده تهیه  6×5رخ  تمامعکس قطعه  6 کلیه پذیرفته شدگان 19

 وظیفهنظام وضعیت  مدرک شدگان )برادران(پذیرفته کلیه 79

های مقررات یکی از بندبه با توجه 

 64وظیفه عمومی مندرج در صفحه 

نام و شرکت در دفترچه راهنمای ثبت

آزمون سراسری )دفترچه شماره یک( 

 1696سال 

 شدگانکلیه پذیرفته 71
بیمه )درصورت دارا بودن( اعم از وکپی دفترچه اصل 

 خدمات درمانی، تامین اجتماعی، ارتش و...

-------------- 

  

 

 جدول فوق: 2توضیحات و نكات درخصوص ردیف 

نام بتشدگان در زمان ثدانشگاهی در دهه سوم شهریورماه، در صورتی که پذیرفتهبا توجه به برگزاری امتحانات جبرانی دوره پیش

به موسسه  26/10/16 تا تاریخ دانشگاهیاز آنان تعهدی مبنی بر ارائه گواهی پیشدانشگاهی نگردند، موفق به ارائه گواهی پیش

 گردد.قبولی آنان لغو می 26/10/16در صورت عدم ارائه گواهی مذکور تا تاریخ بدیهی است  .محل قبولی اخذ خواهد شد



شدگان و پرورش کلیه پذیرفته مرکز سنجش آموزشمحترم  ریاست 08/01/10مورخ  771556/569با توجه به بخشنامه شماره 

ش تحصیلی )ارز مراجعه و تائیدیه« خدمات دولت دفاتر پیشخوان»دانشگاهی خود به بایست به همراه تصویر گواهی پیشمی

ه نام به دانشگاه ارائه دهند.کلیو پرورش محل تحصیل خود را درخواست نمایند و رسید آن را در زمان ثبتتحصیلی( از اداره آموزش 

 ند.اعالم نمای« دولت دفاتر پیشخوان خدمات»عالی محل تحصیل خود را در فرم رشته و مؤسسه آموزششدگان حتماً نامپذیرفته

 جدول فوق: 3توضیحات و نكات درخصوص ردیف 

)اعم از  کاردانی معادل مدرک که کارشناسی دوره دانشجویان و همچنین آموزشی نامهآیین موضوع آموزشی اخراجی دانشجویان

 ا مؤسسهب کاملحساب  از تسویه پس انصرافی دانشجویان بهمربوط  اند نیز مانند مقررات( را اخذ نمودهو یا کاردانی عمومیکاردانی 

 یفهوظ نظام مشکل نداشتن ذیربط و در صورت وزارت دانشجویان رفاه و صندوق داخل امور دانشجویانکل  اداره ذیربط و همچنین

این  است باشند. بدیهیرشته قبولی اعالم شده را دارا میدر  نامثبت ( هیچ محدودیتی در انتخاب رشته نداشته و حقبرادران )برای

 برسانند. انجام یکجا به صورت خود به تحصیالت از اتمام مربوط را پس تعهدات توانند کلیهمی از داوطلبان دسته

  
 جدول فوق: 0تا  4های توضیحات و نكات درخصوص ردیف

ها و موسسات آموزش عالی و یا کاردانی پیوسته وق دیپلم) دانشگاه(ف کاردانی مدرکهر یک از دارندگان 

)رشته تحصیلی آنها مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و  30/16/16حداکثر تا تاریخ ای )برادران( و حرفه های فنیآموزشکده

رشته تحصیلی دوره کاردانی آنان فاقد دوره  آزاد اسالمی باشد( ودانشگاه و یا  و آموزش پزشکی بهداشت، درمان فنآوری یا وزارت

که  نحوی هب باالتر دوره در کاردانی دوره واحدهای از تعدادی احتساب با) اندشده پذیرفته آزمون کارشناسی ناپیوسته باشد در این 

در همان متبوع وزارت  ضوابط مدت تحصیل طبقکمتر از طول  سال 7تحصیل آنها از کاردانی به مقطع باالتر  مدت حداکثر طول

 گردد.آنان لغو میباشد در غیراینصورت قبولی دوره تحصیلی باشد( از نظر نظام وظیفه بالمانع می

ته . لذا این دسته از پذیرفباشددانشگاهی مالک عمل و قابل قبول میدرک پیشمدرک کاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای م

 توانند در صورت نداشتن مشکل نظام وظیفه )برای برادران( در مقطع باالتر به ادامه تحصیل بپردازند.شدگان می

ی های تحصیلی گروه آموزشی پزشک( رشتهعالیآموزش  ها و موسساتدیپلم دانشگاهفوق های کاردانی )التحصیالن دورهکلیه فارغ

، باشد به پایان رسیده 30/16/16)طرح الیحه نیروی انسانی( تا تاریخ ( که خدمات قانونی مقرر آنان اعم از خواهران و برادران)

 به 31/00/16تا  خدمات قانونی مقرر آنانهای مذکور که التحصیالن دورهفارغ و دوم بوده ونیمسال اول های تهمجاز به انتخاب رش

آن  اند. بدیهی استبوده 1696-92نیمسال دوم سال تحصیلی برای  تحصیلیهای رشتهانتخاب رسید، منحصراً مجاز به خواهد پایان 

خدمات قانونی مقرر آنان تا تاریخ  تحصیلی گروه آموزشی پزشکی کههایدیپلم( رشتهکاردانی )فوقمدرک دسته از دارندگان

 ود.بلغو خواهد قبولی آنان از نظر این سازمان  در رشته قبولی نبوده ونام ثبت مجاز بهپایان نخواهد رسید،  به 31/00/16

های تحصیلی نیمسال اول پذیرفته ها و موسسات آموزش عالی( که در هر یک از رشتهدارندگان مدرک کاردانی )فوق دیپلم دانشگاه

 دوران خدمتاند چنانچه در حین انجام خدمت ضرورت )وظیفه عمومی( هستند با ارائه گواهی از یگان مربوط مبنی بر اینکه شده

 31/00/16تا تاریخ های تحصیلی نیمسال اول( و یا )برای هریک از رشته 30/16/16ا تاریخ تآنان ( ضرورت )وظیفه عمومی

 ند.باشنام در رشته قبولی اعالم شده میبه پایان خواهد رسید مجاز به ثبت های تحصیلی نیمسال دوم()برای هر یک از رشته



ها و مؤسسات های دانشگاهدیپلم( در کدرشته محلکتبیلصرفاً با سوابق تحصیلی )معد کهنام از پذیرفته شدگانی ب( ثبت

 اند.نور و موسسات غیرانتفاعی پذیرفته شدهآموزش عالی، دانشگاه پیام

های ها و مراکز آموزشی کشور پذیرش در برخی از کدرشته محلدر راستای اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه

نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی دانشگاه پیام ها و موسسات آموزش عالی،های مجازی دانشگاههای روزانه، شبانه و دورهدوره

لبان واجد کتبی دیپلم داوط روش فقط معدلصرفاً براساس سوابق تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( صورت گرفته است. لذا در این 

نمره ه با اعمال ک شدگانی گان این مرحله نیز به همراه سایر پذیرفتهشرایط مالک و مبنای پذیرش قرار گرفته و اسامی پذیرفته شد

 اند.نام در آن موسسه آموزش عالی اعالم گردیده است، اعالم و به موسسات معرفی شدهآزمون و سوابق تحصیلی برای ثبت

ر زمان این اطالعیه را د "الف"ر قسمت مندرج د مدارک های پذیرش با سوابق تحصیلی الزم است کلیهشدگان در کدرشتهپذیرفته

 نام ارائه نمایند.ثبت

وزش جدید )سال سوم نظام جدید آمنظام متوسطه اصل کارنامه تحصیلی برای هر یک از پذیرفته شدگانی که دارای مدرک دیپلمارائه 

انی فیزیک، علوم تجربی، علوم انس )ریاضیهای متوسطه( با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش برای دیپلمه

نام برگزار شده است در هنگام ثبتو سراسری به صورت کتبی آنان  امتحاناتکه آن  و قبل 1694های اسالمی( سالو علوم و معارف

 باشد.ضروری می

های کار و قدیم آموزش متوسطه یا دیپلمه ارائه اصل کارنامه تحصیلی برای هر یک از پذیرفته شدگانی که دارای مدرک دیپلم نظام

فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و  های )ریاضیدانش با امضا و ممهور به دبیرستان و یا سازمان آموزش و پروش برای دیپلمه

 باشد.نام ضروری میو قبل از آن در هنگام ثبت 1694های علوم و معارف اسالمی( سال

 ران و رزمندگانایثارگ ج( توضیحات سهمیه

رزمندگان  -1درصد ظرفیت( و رزمنده شامل ) 4درصد ظرفیت و ایثارگران  74آن دسته از داوطلبان ایثارگر )اعم از ایثارگران 

همسر و  -4«. پدر، مادر، خواهر و برادرشهید»خانواده شهدا  - 5رزمندگان نیروهای مسلح  -6رزمندگان جهادگر.  -7بسیجی . 

و همسر و فرزندان  %74جانبازان زیر  -2و باالتر و همسر و فرزندان آنان.  %74جانبازان  -6ا و یا مفقوداالثر. فرزندان معظم شهد

همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبان در جبهه( در  -9آزادگان عزیز و فرزندان و همسر آنان.  -1آنان. 

 خویشنامی تایید سهمیه ثبت با در رابطهو یا مدرکی نام، ملزم به ارائه فرم ثبتدر زمان اند پذیرفته شده 1696آزمون سراسری سال 

عت مورد تأیید قرار نگیرد از تحصیل آنان ممانای حسب مورد از ارگانهای ذیربط شدهپذیرفته سهمیهچنانچه باشند. بدیهی است، نمی

 بعمل خواهد آمد.
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