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(دستورالعمل ثبتنام از پذیرفتهشدگان نهایي آزمون ورودی مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 
(١۴۰١

روسای محترم دانشگاهها و موسسات آموزش عالي  پذیرنده دانشجو در آزمون ورودی مقطع 
کارشناسي ارشد ناپیوسته سال ١۴۰١

با سالم و احتــرام 
ضمن آرزوی موفقیت، سالمتی برای جنابعالی و همکاران گرامی در خصوص ثبتنام از پذیرفتهشدگان نهایی 
رشتههای مختلف تحصیلی آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ١٤٠١، بدینوسیله توجه 

مسئولین محترم آن دانشگاه / مؤسسه آموزش عالی را به نکات زیر جلب می نماید.
الف ـ نحوه ثبتنام  و دریافت مدارک مورد نیاز: 

فایل اطالعات پذیرفتهشدگان تا روز چهارشنبه مورخ ١٤٠١/٦/٩ در پورتال بین دانشگاهی در دسترس خواهد 
بود. در اطالعیه اعالم نتایج نهایی به متقاضیان اعالم گردیده که برای اطالع از نحوه ثبتنام  و مدارک مورد نیاز از 
روز شنبه مورخ ١٤٠١/٦/١٢ به درگاه اطالعرسانی آن دانشگاه / موسسه آموزش عالی محل قبولی مراجعه نمایند. 
لذا مقتضی است ضمن در نظر داشتن شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا، برنامهریزی الزم برای نحوه دریافت 
مدارک و ثبتنام از پذیرفتهشدگان به عمل آمده و موضوع در قالب اطالعیهای حداکثر تا تاریخ مذکور در درگاه 

اطالعرسانی آن دانشگاه / موسسه آموزش عالی درج شود. 
ب ـ مدارکي که پذیرفتهشدگان الزم است ارائه نمایند: 

١ـ شناسنامه و کارت ملی. 
٢ـ عکس تمام رخ ٣٤ تهیه شده در سال جاری به تعداد مورد نیاز. 

٣- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحه ٢٠ و ٢١ دفترچه 
راهنمای شماره یك آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ١٤٠١ مشخص کند (برای برادران). 

٤ـ حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت. 
٥ـ سهمیه رزمندگان و ایثارگران: 

متقاضیانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان و یا ایثارگران پذیرفته شدهاند در زمان ثبتنام نیازی به ارائه تائیدیه 
سهمیه ثبتنامی از سوی ارگان ذیربط ندارند و مالک تائید سهمیه آنان همان عنوان سهمیه درج شده در فایل 

قبولی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی میباشد.
    تبصره: چنانچه سهمیه پذیرفته شدهای از سوی ارگان ذیربط مورد تایید قرار نگرفت مراتب از سوی این سازمان 
تا قبل از شروع نیم سال دوم سال تحصیلی جاری برای جلوگیری و ممانعت از ادامه تحصیل این دسته از پذیرفته 

شدگان به اطالع آن موسسه آموزش عالی خواهد رسید.
٦- اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی (لیسانس) برای آن دسته 
از داوطلبانی که با توجه به مفاد آییننامه ادامه تحصیل فارغالتحصیالن رتبه اول دوره کارشناسی مصوب جلسه 
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١٣٩٣/٤/٢٥ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری با امتیاز رتبه اول پذیرفته شدهاند 
(مطابق فرم شماره ١ پیوست). 

٧- اصل موافقتنامه کتبی و بدون قیدشرط برای فارغالتحصیالن رشتههای دبیری از اداره آموزش و پرورش 
شهرستان محل تعهد و خدمت.

٨- اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و یا شورای عالی انقالب فرهنگی که در آن تاریخ فارغ التحصیلی تا ١٤٠١/٦/٣١ و معدل دوره کارشناسی 

(لیسانس) قید شده باشد.
(توجه داشته باشید دریافت تاییدیه تحصیلی برای مقاطع آمورش عالی بصورت الکترونیکی، از طریق سامانه استعالم 

مدرک تحصیلی به آدرس https://estelam.msrt.ir میسر میباشد)
١-٨- پذیرفتهشدگانی که به دلیلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) نمیباشند، الزم است اصل 
گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک کارشناسی (لیسانس) با محتوای فرم 
شماره ٢ پیوست را ارائه نمایند که در آن قید شده باشد اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات 

و فنّاوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقالب فرهنگی میباشد. 
٢-٨- دارندگان مدرک معادل باید واجد شرایط مفاد «آییننامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در 
آزمونهای ورودی مقاطع باالتر، مصوب جلسه شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» که 
طی بخشنامه شماره ٢/٧٧٦٣٣ مورخ ١٣٩٢/٥/٢٨ از سوی معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع به تمامی دانشگاهها 
و موسسات آموزش عالی ابالغ گردیده، باشند. آن عده از دارندگان مدارک معادل که قبل از تاریخ ابالغ مصوبه جلسه 
شماره ٤٣٢ مورخ ١٣٧٧/٩/٣ شورای عالی انقالب فرهنگی (مبنی بر ممنوعیت برگزاری دورههای معادل) در 

دورههای معادل پذیرفته شدهاند، در شمول این مصوبه قرار میگیرند.
    تبصره:  بر اساس مصوبه جلسه ٧٧١ مورخ ١٣٩٤/٨/٢٦ و نامه شماره ٩٩/٥٧١٤/دش مورخ ٩٩/٤/٣٠ شورای 
عالی انقالب فرهنگی، همه دارندگان مدرک معادل که طی سالهای ١٣٧٧ الی ١٣٨١ به دورههای مذکور راه یافتهاند، 
حسب مورد از تسهیالت مصوبه شماره ٢/٧٧٦٣٣ مورخ ١٣٩٢/٥/٢٨ برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی باالتر 

برخوردار میشوند.
٣-٨- براساس مصوبه جلسه ٣٣٤ مورخ ٧٥/١١/٧ شورای برنامهریزی آموزش عالی به فارغالتحصیالن دانشگاهها و 
مؤسسات آموزش عالی معتبر خارجی که به دلیل کیفیت (اعتبار دانشگاه و محتوای درسی) به مدرک فارغالتحصیلی 
ارزشیابی شده آنان عنوان معادل تعلق گرفته است، اجازه داده میشود که در این آزمون ثبتنام و شرکت نمایند. 
بدیهی است چنانچه حداقل ٨٠ درصد نمره حدنصاب گزینش آزاد در رشته امتحانی و در سهمیه آزاد (غیر از 
کدرشته محلهای بورسیه و هر نوع سهمیه دیگر) را کسب نمایند، عنوان معادل از مدرک تحصیلی آنان حذف و 

مجاز به ادامه تحصیل خواهند بود.
٤-٨- بر اساس مصوبه جلسه ٥٤٨ مورخ ١٣٨٣/٧/٢٨ شورای عالی انقالب فرهنگی در مورد مدارک تحصیلی صادر 
شده توسط مرکز مدیریت حوزههای علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه  خراسان و یا اصفهان، فضال و طالب 

https://estelam.msrt.ir/
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حوزههای علمیه که بر اساس مدرک صادر شده توسط مراکز فوق دوره سطح ٢ را گذراندهاند و یا تا تاریخ ١٤٠١/٦/٣١ 
فارغالتحصیل میشوند، منحصراً مجاز بودهاند در هر یك از کدرشتههای امتحانی گروه علوم انسانی ثبتنام و در 
آزمون آن شرکت نمایند و در صورت پذیرفتهشدن مشروط به گذراندن دروس پیشنیاز به تشخیص گروه آموزشی 
ادامه تحصیل دهند. بدیهی است این دسته از متقاضیان باید تصویر مدرک فراغت از تحصیل خود را که توسط مرکز 
مدیریت حوزههای علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان و یا اصفهان صادر گردیده است در اختیار داشته 

باشند.
٥-٨- با توجه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ١٩٥٠ مورخ ١٣٩٩/١٢/١٦ پذیرفته شدگان 
دوره روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ١٤٠٠ میتوانند در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ١٤٠١ 
ثبتنام  و شرکت نمایند. ضمناً متقاضیان مذکور و نیز دانشجویان در حال تحصیل در دوره روزانه مقطع کارشناسی 
ارشد ناپیوسته سالهای قبل، در صورت تمایل به ثبتنام  و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ١٤٠١ 
در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط میبایست تا پایان مهلت مقرر ثبتنام  آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 
سال ١٤٠١، (تاریخ ١٤٠٠/١١/٣٠) از تحصیل انصراف قطعی حاصل مینمودند و در صورت عدم انصراف قطعی در 
زمان مقرر، در صورت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ١٤٠١، قبولی آنان در آزمون لغو خواهد شد.
تبصره: با توجه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٧٢٦ مورخ ١٣٩٩/٥/٢٨ دانشجویان شاغل به 
تحصیل در دورههای غیر روزانه (شهریه پرداز) از قبیل دورههای شبانه، مجازی و پردیس خودگردان دانشگاهها، 
دانشگاه پیامنور، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسالمی در مقطع 
کارشناسی ارشد ناپیوسته (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای برادران) میتوانند بدون انصراف از تحصیل در 
آزمون کارشناسی ارشد سال ١٤٠١ ثبتنام و شرکت نمایند. بدیهی است این افراد پس از اعالم نتایج نهایی در 

صورت قبولی باید انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه جدید محل تحصیل ارائه دهند.
۶-٨- دانشجویان سال آخر و دانش آموختگان مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته که از تاریخ ٨٦/٦/٣١ به بعد 
فارغ التحصیل شدهاند در صورتی که معدل مدرک کارشناسی آنان کمتر از ١٢ بوده است حق ثبتنام و شرکت در 

این آزمون را نداشتهاند.
ج ـ موارد و مدارکي که الزم است به دقت بررسي و در موعد مقرر اقدام شود: 

نظر به اینکه ثبتنام از متقاضیان شرکت در این آزمون و همچنین انجام سایر مراحل آن به صورت اینترنتی 
بوده و از آنان مدرکی دریافت نشده و صرفاً براساس اطالعات خوداظهاری، ثبتنام صورت گرفته است، لذا مقرر 
نمایند به هنگام ثبتنام از متقاضیان مذکور که اکنون به عنوان پذیرفته شده به آن مؤسسه آموزش عالی معرفی 
شدهاند، موارد ذیل یکایك توسط کارشناس مربوط مورد بررسی قرار گرفته تا اختالفی بین اطالعات قبول شدگان 
مندرج در فایل اطالعات (که از طریق پورتال این سازمان دریافت شده) با اطالعات و مدارکی که از پذیرفتهشدگان 
اخذ میشود (مخصوصاً معدل و عکس ارائه شده توسط پذیرفته شده با اطالعات موجود در فایل) وجود نداشته باشد. 
الزم است معدل ارائه شده با معدل مندرج در فایل اطالعات و همچنین عکس ارائه شده با چهره وی و عکس موجود 
در فایل اطالعات و یا با عکس روی فرم مشخصات قبولي یکسان باشد و اختالفی بین آنان وجود نداشته باشد. در 



4

١٤٠١/٠٦/٠٧

٤٤٢١٠
دارد

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورت مغایرت، برای انعکاس مراتب بر اساس توضیحات ذیل به موقع اقدام مقتضي معمول شود. بدیهي است 
چنانچه هرگونه مشکلي در این رابطه در اثر قصور کارشناسان آن مؤسسه آموزش عالي حاصل شود، مسئولیت 

آن متوجه موسسه آموزش عالي مربوط خواهد بود. 
تبصره: فرم مشخصات قبولی داوطلبان که حاوی اطالعات مربوط به مشخصات آزمونی و عکس آنها بوده و 

به صورت فایل PDF (قابل پرینت) از طریق پورتال این سازمان در اختیار دانشگاهها قرار میگیرد.
١- مدرک کارشناسی و یا گواهی اشتغال به تحصیل سال آخر پذیرفته شده مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات 

و فنّاوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقالب فرهنگی باشد. 
٢- فارغالتحصیالن دورههای کارشناسی مورد تأیید (بدون توجه به نوع مدرک تحصیلی) میتوانستهاند در آزمون 
ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته رشتههای گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر 
و دامپزشکی ثبتنام و شرکت نمایند. تحصیل در دوره کارشناسی ارشد منوط به قبولی در امتحانات ورودی و 
گذارندن دروس پیشنیاز به تشخیص گروه آموزشی مربوط بوده که هزینه دروس پیشنیاز نیز توسط دانشجو 

پرداخت میشود. 
تبصره: پذیرفتهشدگان کدرشتههای امتحانی ١١٠٣ (سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی) و ١١٤٨ 
(رشته مدیریت امور شهری) میبایست واجد شرایط اعالم شده در دفترچه راهنمای (شماره ١) شرکت در آزمون 
ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ١٤٠١ بوده باشند و در غیر این صورت میبایست از ثبتنام آن 
دسته از داوطلبانی که شرایط مربوط را دارا نمیباشند، ممانعت بعمل آمده و فهرست آنان با درج علت، حداکثر تا 

تاریخ ١٤٠١/٧/٢٠ به این سازمان اعالم شود.    
٣- پذیرفته شدگانی که پذیرش کدرشته محل قبولی آنها برای نیمسال اول سال تحصیلی ١٤٠٢-١٤٠١ باشد 
ضرورت دارد حداکثر تا تاریخ ١٤٠١/٦/٣١ نسبت به اخذ مدرک کارشناسی خود اقدام نمایند. ضمنًا آن دسته از 
پذیرفته شدگانی که پذیرش کدرشته محل قبولی آنها برای نیمسال دوم سال تحصیلی ١٤٠٢-١٤٠١ (بهمنماه) باشد 
میتوانند مدرک کارشناسی خود را حداکثر تا تاریخ ١٤٠١/١١/٣٠ ارائه نمایند و در غیراین صورت از آنان ثبتنام به 

عمل نخواهد آمد و ضمن لغو شدن قبولی آنان طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
٣-١- آن دسته از پذیرفتهشدگان نیم سال اول که کلیه واحدهای درسی آنان تا ١٤٠١/٦/٣١ با موفقیت به اتمام 
برسد ولی زمان اعالم فراغت از تحصیل آنان به هر علت (به شرطی که برای نیمسال اول سال تحصیلی ١٤٠٢-١٤٠١ 
واحدی اخذ نکرده باشند و یا واحد درسی اخذ شده آنان به صورت معرفی به استاد باشد) تا تاریخ ١٤٠١/٩/٣٠ باشد، 

میتوانند با ارائه گواهی مربوط به موسسه محل قبولی مراجعه نمایند.
٣-٢- آن دسته از پذیرفتهشدگان نیم سال دوم (بهمن ماه سال ١٤٠١) که کلیه واحدهای درسی آنان تا 
١٤٠١/١١/٣٠ با موفقیت به اتمام برسد ولی زمان اعالم فراغت از تحصیل آنان به هر علت (به شرطی که برای نیمسال 
دوم سال تحصیلی ١٤٠٢-١٤٠١ واحدی اخذ نکرده باشند و یا واحد درسی اخذ شده آنان به صورت معرفی به استاد 

باشد) تا تاریخ ١٤٠١/١٢/٢٠ باشد، میتوانند با ارائه گواهی مربوط به موسسه محل قبولی مراجعه نمایند.
٣-٣-از پذیرفتهشدگان مشمول بند ٣-١ که به هنگام ثبتنام در آن موسسه قادر به ارائه مدرک فارغالتحصیلی 
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خود در دوره کارشناسی نمیباشند، به طور مشروط و با اخذ فرم تعهد (نمونه فرم شماره ٣ پیوست این دستورالعمل)، 
ثبتنام بعمل آید. بدیهی است این دسته از پذیرفتهشدگان الزم است تا تاریخ ١٤٠١/٩/٣٠ گواهی مبنی بر 
فارغالتحصیل شدن تا تاریخ ١٤٠١/٦/٣١و یا اتمام همه واحدهای درسی تا تاریخ مقرر و فارغالتحصیل شدن تا تاریخ 
١٤٠١/٩/٣٠ را ارائه نمایند، در غیراین صورت قبولی آنان باطل شود و فهرست آنان به این سازمان ارسال شود. 
بدیهی است در صورت عدم رعایت این موضوع و ادامه تحصیل این افراد، تمامی تبعات آن متوجه 

دانشگاه مربوط خواهد بود.
٤- معدل کارشناسی (لیسانس) و یا موسسه محل اخذ مدرک کارشناسی پذیرفتهشدگان در فایل اطالعات باید 
با معدل مندرج در مدرک کارشناسی (لیسانس) و نام موسسه محل اخذ مدرک تحصیلی دوره کارشناسی آنان (با 
در نظر گرفتن تبصرههای ١، ٢ و بند استثناء ذیل) یکسان باشد، در صورت مشاهده مغایرت (چنانچه معدل مندرج 
در مدرک متقاضی کمتر از معدل ثبت شده در فایل اطالعات میباشد و یا نام موسسه محل اخذ مدرک کارشناسی 
فرد و یا افراد) با اخذ مدارک الزم (مطابق بند الف این دستورالعمل) از آنها ثبتنام  موقت و مشروط بعمل آمده و 
فهرست اسامی این افراد مطابق مفاد دستورالعمل تایید معدل، از طریق پورتال اینترنتی این سازمان به نشانی 
/http://group.sanjesh.org/universityportal (همان پورتال اعالم ظرفیت) از تاریخ ١٤٠١/٦/٣٠ لغایت 
١٤٠١/٧/١٢، مطابق دستورالعمل مندرج در این پورتال گزارش شود. بدیهی است، پس از بررسی حداکثر تا تاریخ 
١٤٠١/٧/٢٧ وضعیت افردی که بعنوان مغایرت باقی مانده اند، برای ادامه تحصیل و یا لغو قبولی، به آن موسسه از 

طریق مکاتبه اعالم خواهد شد. 
نکته مهم: این سازمان مسئولیتی برای بررسی موارد مغایرت معدل که بعد از تاریخ ١٤٠١/٧/١٢ گزارش گردد، 

را ندارد و تمامی تبعات ناشی از تاخیر و یا عدم اعالم مغایرت معدل به عهده دانشگاه مربوط خواهد بود.
١-٤- در پورتال مغایرت معدل امکانی پیش بینی شده که بعد از درج معدل جدید متقاضی توسط کاربر، وضعیت 
علمی وی توسط سیستم بررسی و نتیجه (بالمانع بودن ادامه تحصیل و یا مردودی متقاضی) در پورتال مشخص 

میشود.
٤-٢- با توجه به اهمیت موضوع بررسی معدل اظهار شده توسط متقاضیان با معدل مندرج در مستندات ارائه 
شده از سوی آنها، که مورد تایید دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی میباشد، پورتال معدل پذیرفتهشدگان به 
منظور تایید و یا عدم تایید معدل (مغایرت معدل) راهاندازی شده که ضرورت دارد همه دانشگاهها و موسسات آموزش 
عالی از طریق این پورتال نسبت به تایید و یا عدم تایید و اعالم مغایرت معدل همه پذیرفته شدگان خود اقدام نمایند. 

دستورالعمل نحوه کار نیز در همان پورتال در اختیار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی قرار خواهد گرفت.
٤-٣- دستور تاکید صادر نمایند تا از ارجاع متقاضیانی که دارای مغایرت معدل خواهند بود به این سازمان جداً 
خودداری نمایند و الزم است متقاضیان نتیجه مغایرت معدل خود را از کارشناس ثبتنام در همان موسسه پیگیری 

نماید.  
٤-٤- معدل کارشناسی (لیسانس) پذیرفتهشدگان در فایل اطالعات که در سنوات قبل فارغالتحصیل شدهاند، 
باید با معدل مندرج در مدرک کارشناسی (لیسانس) آنان یکسان باشد. در صورت مغایرت (چنانچه معدل مندرج 
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در مدرک متقاضی کمتر از معدل ثبت شده در فایل اطالعات میباشد) وضعیت آنها در پورتال معدل به این سازمان 
گزارش شود. توجه: معدل برخی از فارغالتحصیالن در سنوات گذشته بر مبنای ٠ تا ٤ بوده است که در فایل 

اطالعات نیز به همین صورت درج شده است.
٥-٤- آن دسته از پذیرفتهشدگانی که در زمان اعالم نتایج اولیه و تکمیل فرم انتخاب رشتههای تحصیلی اینترنتی 
(مورخ ١٤٠١/٤/١ لغایت ١٤٠١/٤/٦) دانشجوی سال آخر بودهاند و حداکثر تا تاریخ ١٤٠١/٦/٣١ فارغالتحصیل 
میشوند، دانشجوی سال آخر شناخته شده و الزم است میانگین كل واحدهای گذرانده آنان براساس ۰ تا ٢۰ 
تا تاریخ ١٤۰۰/١١/٣۰ با معدل ثبت شده در فایل اطالعات یكسان باشد، در صورت مغایرت (در صورتی که 
معدل مندرج در مدرک متقاضی کمتر از معدل ثبت شده در فایل اطالعات میباشد) از آنان ثبتنام موقت و مشروط 

بعمل آمده و وضعیت آنها در پورتال معدل به این سازمان گزارش شود. 
استثناء: برای آن دسته از داوطلبانی که دانشجوی سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در این آزمون شرکت 
نمودهاند، معدل فارغ التحصیلی اعالم شده از سوی موسسه آموزشعالی محل فارغالتحصیلی دوره کارشناسی آنان، 

لحاظ گردیده است. 
۶-٤- از پذیرفتهشدگان مشمول بند ٤-٥- که به هنگام ثبتنام قادر به ارائه گواهی معدل واحدهای گذرانده 
شده نمیباشند، به طور مشروط با اخذ تعهد، ثبتنام به عمل آید. بدیهی است افراد مذكور باید قبل از تاریخ 
١٤۰١/٧/٣۰ مدرك مربوط را ارائه نمایند، در غیر این صورت ثبتنام آنان باطل بوده و میبایست از ادامه 

تحصیل ممانعت به عمل آمده و اسامی آنها به این سازمان ارسال شود.
٧-٤- برای آن دسته از پذیرفتهشدگانی که با مدرک دوره کارشناسی ناپیوسته در این آزمون شرکت نمودهاند 
(دورههای کاردانی به کارشناسی)، معدل دوره کاردانی آنان نیز در فایل اطالعات ارسالی درج شده است که الزم 
است معدل هر دو مقطع آنان با معدلهای مندرج در فایل اطالعات یکسان باشد و در صورت مغایرت (چنانچه معدل 
مندرج در مدرک داوطلب متقاضی کمتر از معدل ثبت شده در فایل اطالعات میباشد) با اخذ مدارک الزم از آنان 

ثبتنام موقت و مشروط شده و مطابق بند ٤ با آنان رفتار شود.
٨-٤-پذیرفتهشدگانی که دارای مدرک کارشناسی علوم قرآن و حدیث صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
میباشند باید گواهی معدل کارشناسی خود را که دارای امضا و مُهر معاونت فنی و آماری سازمان سنجش آموزش 

کشور میباشد، در زمان ثبتنام به دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند.
یادآوری مهم: معدل موثر در گزینش علمی که در فایل اطالعات وجود دارد، فقط برای اطالع میباشد و برای 

بررسی الزم است معدل لیسانس و یا معدل فوقدیپلم پذیرفتهشدگان مدنظر قرار گرفته شود.
٥- الزم است عکس ارائه شده توسط پذیرفتهشده با چهره وی و عکس موجود در فایل اطالعات و یا عکس روی 

فرم اطالعات قبولی پذیرفتهشدگان تطبیق شود و در صورت مشاهده مغایرت، از متقاضی به صورت مشروط ثبتنام  
بعمل آمده و نتیجه فوراً به صورت محرمانه به همراه فرم تکمیل شده شماره ٥ (حاوی نمونه دستخط و امضاء و اثر 
انگشت دانشجو پیوست این دستورالعمل) و همچنین یك قطعه عکس و تصویر شناسنامه و کارت ملی فرد به این 
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سازمان گزارش شود. ضمناً در صورتیکه در این زمینه هیچگونه مغایرتی هم وجود نداشت نیز مراتب حداکثر تا 
تاریخ ١٤٠١/٧/٣٠ کتباً اعالم شود.

۶- پذیرفتهشدگان مرد باید از لحاظ خدمت وظیفه عمومی با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در 
صفحات ٢٠ و ٢١ دفترچه راهنمای شماره یك آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ١٤٠١ یکی 
از شرایط ذکر شده را از لحاظ وضعیت مشمولیت و مقررات وظیفه عمومی دارا باشند، در غیر اینصورت مجاز به 

ادامه تحصیل نخواهند بود.
توجه: در مواردی كه ادارات آموزش مشكلی در رابطه با مقررات وظیفه عمومی مشاهده مینمایند، 
برای تعیین تكلیف میتوانند با سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی مكاتبه نمایند. الزم به یادآوری 
است باید از ثبتنام كسانی كه با توجه به اعالم سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در تاریخ مقرر 

برای اعزام به خدمت حاضر نشدهاند و غیبت نمودهاند، ممانعت بعمل آید.
٧- پذیرفته شدگانی که با استفاده از امتیاز رتبه اولی پذیرفته شدهاند باید معرفی نامه رسمی مربوط را مطابق 
ردیف ٦ از بند «ب» این دستورالعمل ارائه نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذکور قبل از شروع 
نیمسال دوم سال تحصیلی جاری و اخذ واحد، قبولی آنان باطل تلقی و فهرست این افراد تا قبل از شروع نیمسال 
دوم سال تحصیلی جاری و اخذ واحد به این سازمان ارسال شود. الزم به توضیح است فهرست پذیرفته شدگانی که 

با امتیاز رتبه اولی پذیرفته شدهاند با ذکر رتبه اول در فایل اطالعات مشخص شدهاند.
٨- برخورداری از توانایی جسمی الزم متناسب با رشته قبولی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

د: شرایط و ضوابط ثبتنام  اتباع خارجي:
ضوابط پذیرفتهشدگان اتباع خارجی در صفحات ٢٢ و ٢٣ دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون ورودی 
دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ١٤٠١ (دفترچه شماره ١) درج گردیده و الزم است دانشگاهها و مؤسسات 

آموزش عالی، در زمان ثبتنام از پذیرفتهشدگان دقت الزم مبذول نمایند.
رشتههای ممنوعه برای متقاضیان اتباع غیرایرانی

 پذیرش اتباع غیرایرانی در رشتههایی که منجر به ایجاد تعهدات استخدامی برای جمهوری اسالمی ایران نماید 
و همچنین رشتههای تحصیلی: فیزیك اتمی، فیزیك هستهای، فیزیك مولکولی (پالسما)، فیزیك ذرات بنیادی، 
مهندسی پالسما، مهندسی ایمنی (گرایش بازرسی فنی و حفاظت هواپیما)، مهندسی تعمیر و نگهداری (هلیکوپتر 
و هواپیما)، مهندسی هوا و فضا، مهندسی هوانوردی (خلبانی، ناوبری هواپیما،تعمیر و نگهداری هواپیما، خلبانی 
هلیکوپتر و مراقبت پرواز)، علوم نظامی، الکترونیك هواپیمایی، تعمیر و نگهداری هواپیما، مخابرات هواپیما، مراقبت 
پرواز، فناوری اطالعاتIT  (گرایش مخابرات امن)، مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی کامپیوتر (گرایش رایانش 

امن) ممنوع میباشد.
مناطق ممنوعه برای انتخاب محل تحصیل اتباع غیرایرانی

 هر یك از اتباع غیرایرانی که متقاضی شرکت در آزمونهای سراسری میباشند، منحصراً میبایست واجد شرایط 
و ضوابط اعالم شده در دفترچههای راهنمای هر یك از آزمونهای ذیربط باشند. این افراد در زمان انتخاب رشته، می 
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بایست محل تحصیل خود را با توجه به شرایط و ضوابط مربوط انتخاب می نمودند. شایان ذکر است اتباع غیرایرانی 
مقیم، مجاز به انتخاب رشته در مناطق ممنوعه نمیباشند؛ بدیهیاست در صورت پذیرش و اعالم قبولی متقاضیان 
غیرایرانی در رشتهها و مناطق ممنوعه،  پذیرش آنان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی آن مناطق، «باطل» 
تلقی گردیده و امکان بررسی جهت رشتههای مناطق مجاز به هیچ عنوان مقدور نمیباشد و از ثبتنام آنان ممانعت 

بعمل میآید. مناطق ممنوعه برای تردد و اقامت اتباع غیرایرانی ضمیمه میباشد (فرم شماره ٦).
تبصره : آن دسته از اتباع غیرایرانی که دارای "دفترچه مخصوص مدرک اقامت ویژه" صادره از سوی پلیس 
مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی میباشند، محدودیتی برای تردد و یا سکونت در هیچیك از 

شهرها و یا مناطق کشور را ندارند.
هـ - کدهای تعهد گزینش:

١- پذیرفتهشدگانی که در فایل اطالعات، کد تعهد صالحیت عمومی آنان عدد ١ است صالحیت عمومی آنان 
توسط هیات مرکزی گزینش دانشجو مورد تایید قرار گرفته و قبولی آنان قطعی میباشد.

٢ - پذیرفتهشدگان که در فایل اطالعات، کد تعهد صالحیت عمومی آنان عدد ٢ میباشد، صالحیت عمومی 
آنان توسط هیات مرکزی گزینش به صورت قبول مشروط و با اخذ تعهد اعالم شده است و الزم است نسبت به 

تکمیل فرم تعهد در كمیته انضباطی دانشگاه اقدام نمایند. در غیراینصورت قبولی آنها باطل خواهد بود.
نحوه ثبتنام  از دانشجویان قبول مشروط (کد تعهد ٢) و با اخذ تعهد:

به منظور وحدت رویه و جلوگیری از مشکالت بعدی الزم است که نسبت به رعایت نحوه ثبتنام و ادامه تحصیل 
پذیرفته شدگانی که با کد «٢» مشخص شدهاند با توجه به شرح ذیل اقدام شود. شایان ذکر است که ثبتنام  و 
ادامه تحصیل این دسته از پذیرفته شدگان صرفاً منوط به سپردن تعهد در کمیته انضباطی دانشگاه است و در غیر 

اینصورت دانشگاهها مجاز به ثبتنام  از آنان نمیباشند.
 ١-دانشجویانی که با کد «٢» به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی معرفی شدهاند، صالحیت عمومی آنها از 
طرف هیأت مرکزی گزینش دانشجو بصورت «قبول مشروط و با اخذ تعهد » مورد تأیید قرار گرفتهاست، لذا ادامه 

تحصیل این گروه از دانشجویان منوط به سپردن تعهد در کمیته انضباطی دانشگاه ذیربط است.
٢- اداره آموزش دانشگاه باید نخست این گروه از دانشجویان را برای سپردن تعهد به کمیته انضباطی معرفی 

نماید تا در کمیته مذکور فرم تعهد را تکمیل نمایند.
    ٣- پس از تکمیل فرم توسط دانشجو، کمیته انضباطی دانشگاه ضمن تأیید مراتب، باید فرم تعهد را به عنوان 

مجوز ثبتنام به اداره آموزش دانشگاه ارسال نماید.
    ٤- اداره آموزش پس از وصول تعهد مذکور مجاز است که از دانشجو ثبتنام بعمل آورد.

    ٥- انجام ثبتنام قبل از اخذ تعهد ممنوع است.
    ٦- اداره کل آموزش دانشگاه باید پس از انجام ثبتنام، نســخهای از فرم تعهد را برای درج در پرونده دانشــجو 

به دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش دانشجو این سازمان ارسال نماید.
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   ٧- چنانچه دانشجویانی به موضوع تعهد معترض باشند، باید پس از سپردن تعهد و انجام ثبتنام، اعتراض خود را 
به هیأت مرکزی گزینش دانشجو ارسال دارند تا پرونده صالحیت عمومی آنان مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.

ضمناً فرم تعهد نامه در انتهای دستورالعمل به ضمیمه میباشد.
و- بررسي مغایرت در مشخصات شناسنامهای و مدارک تحصیلي پذیرفتهشدگان:

١- مقررنمایند در صورتی که مشخصات شناسنامهای مندرج در اطالعات ارسالی پذیرفتهشدگان با اصل شناسنامه 
پذیرفته شده مغایرت داشته باشد (با توجه به جدول و بندهای ذیل)، از آنان ثبتنام بعمل آید و کلیه موارد کتباً 

حداکثر تا تاریخ ١٤٠١/٨/١٥ به تفکیك موضوع و به صورت یکجا برحسب مورد به این سازمان گزارش شود.
٢- موارد مشروحه ذیل به عنوان مغایرت در مشخصات شناسنامهای با مندرجات لیست و یا مدارک ارسالی 
محسوب نمیشود و الزم است که موارد ذیل رأساً از سوی آن مؤسسه آموزش عالی در مدارک ارسالی تصحیح شود 

و با این سازمان مکاتبهای نداشته باشند.
موارد مندرج 

درلیست موارد مندرج در شناسنامه و یا مدارك ارائه شده

اسما همزه در آخر اسامی پذیرفتهشدگان مثل اسماء
ازیتا مد در اسامی پذیرفتهشدگان مثل آزیتا

٢ كلمه موالید در شماره شناسنامه مثل ٢ موالید
٥٥٧٩١٨٥٩ صفر (سمت چپ قبل از عدد) در کد ملی و یا شماره شناسنامه و یا خط فاصله بین اعداد ( ٩-٥٧٩١٨٥-٠٠٥)

محمد عالمت تشدید «   » در اسامی پذیرفتهشدگان مثل محمّد
--------- محل صدور شناسنامه، روز، ماه و محل تولد پذیرفته شدگان(در فرم اطالعات قبولی ارسالی)
--------- نام پدر (در صورتی كه مشخصات سجلی و چهره مطابقت داشته باشد)
--------- تغییر نام خانوادگی و یا نام متقاضی بعد از مراحل ثبتنام  و یا حین تحصیل در رشته قبولی

ز- تذکرات مهم:
 کلیه ادارات آموزش الزم است با رعایت ضوابط نسبت به ثبتنام و ترخیص از خدمت پذیرفتهشدگان اقدام 

نمایند.
توجه: نظر به این که سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی برای ترخیص آن دسته از پذیرفتهشدگانی که در 
فرجه یکساله و بعد از برگزاری آزمون به خدمت اعزام شدهاند، نیاز به تاریخ برگزاری آزمون رشته متقاضی دارند، 
لذا مقرر نمایند در مکاتباتی که با سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی صورت میگیرد، ضمن درج جمله آزمون 
ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ١٤٠١، نام رشته امتحانی و تاریخ برگزاری آزمون (آزمون کلیه 
کدرشتههای امتحانی در روزهای ٢٨ تا٣٠ اردیبهشت ماه ١٤٠١ برگزار شده است) داوطلب مورد نظر را نیز به 

سازمان وظیفه عمومی اعالم نمایند.
ح- تعهداتي که از پذیرفتهشدگان الزم است اخذ شود

همه پذیرفتهشدگان (به غیر از پذیرفتهشدگان کدرشته محلهای تحصیلی غیرانتفاعی، نوبت دوم (شبانه)، پیامنور، 
مجازی و یا پردیس خودگردان که از آنان شهریه اخذ میشود) الزم است برگ تقاضانامه برای بهرهمندی از مزایای 
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آموزش رایگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور را تکمیل نمایند. (فرم شماره ٤ پیوست)
تبصره - پذیرفته شدگان بورسیه وزارتخانهها یا سازمانها الزم است طبق ضوابط نسبت به انعقاد قرارداد با 

وزارت یا سازمان ذیربط اقدام نمایند.
ط-اعالم وضعیت ثبتنامشدگان در دانشگاهها به این سازمان

براساس مصوبه جلسه مورخ ٩٨/٤/٢٩ شورای معاونان وزارت متبوع در خصوص اعالم وضعیت ثبتنام 
شدگان قطعی به این سازمان، الزم است دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نسبت به اجرای موارد ذیل در 
سامانه بین دانشگاهی به نشانی /https://group.sanjesh.org/universityportal حداکثر تا تاریخ 

١٤٠١/٦/٣٠ اقدام نمایند.
در این سامانه اطالعات همه قبولین هر دانشگاه قابل مشاهده خواهد بود الزم است دانشگاهها وضعیت همه 

قبولین را در قالب ثبت نام شده،عدم مراجعه برای ثبتنام و یا انصراف مشخص نمایند.
ی- ضمائم

به استحضار میرساند فایل اطالعات پذیرفتهشدگان به همراه همه موارد ذیل از طریق پورتال اینترنتی این 
سازمان قابل بهرهبرداری میباشد. ضمناً مقرر نمایند اطالعات مذکور فوراً از روی پورتال سازمان دریافت و در محل 
دیگری ذخیره شود، بدیهی است در غیراینصورت، پس از حذف این فایلها از پورتال به هیچوجه بصورت جداگانه به 

دانشگاهها ارسال نخواهد شد.
١- فایل اسامی پذیرفتهشدگان و راهنمای ساختار اطالعات این فایل. 

٢- فایل فرم اطالعات قبولی پذیرفتهشدگان.(متعاقباً بارگذاری خواهدشد)
٣- فایل نمونه فرم مخصوص گواهی برای پذیرفتهشدگانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی 

(لیسانس) نمیباشند (فرم شماره ٢).
٤- فایل نمونه فرم تقاضانامه برای بهرهمندی از مزایای آموزش رایگان (فرم شماره ٤).

٥- فایل نمونه فرم اخذ تعهد از پذیرفتهشدگانی که در تاریخ ١٤٠١/٦/٣١ فارغالتحصیل خواهند شد و قادر به 
ارائه گواهی مذکور به هنگام ثبتنام نمیباشند (فرم شماره ٣).

٦- فایل نمونه فرم تایید فارغالتحصیالن رتبه اول مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات (فرم شماره ١).
    ٧- فایل فرم مغایرت عکس متقاضی با چهره عکس الصاق شده بر روی فرم اطالعات قبولی (فرم شماره ٥). 

    ٨- رشته ها و مناطق ممنوعه برای تحصیل اتباع خارجی (فرم شماره ٦). 
    ٩- فرم تعهد نامه برای پذیرفته شدگانی که قبولی آنان از سوی هیات مرکزی گزینش دانشجو به صورت قبول 

مشروط و با اخذ تعهد اعالم شده است.
یادآوری

   رعایت مفاد دستورالعمل ثبتنامی به هنگام ثبتنام از پذیرفتهشدگان از حساسیت خاصی برخوردار میباشد، 
لذا خواهشمند است مقرر نمایند نكات ذیل را مد نظر بیشتری قرار داده تا قبل از شروع به تحصیل، وضعیت 
پرونده ثبتنامی پذیرفتهشدگان از هر جهت روشن و مدارك آنان تكمیل شده باشد تا شاهد نقص پرونده در 
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مرحله تحصیل و یا تسویه حساب برای فراغت از تحصیل دانشجویان «از جمله كمبود مدارك ثبتنامی، داشتن 
مغایرت معدل، عكس و یا مطابق نبودن مشخصات دانشجو با لیست قبولشدگان» نباشیم. بدیهی است هر گونه 
كوتاهی و تأخیر در گزارش موارد مربوط، به این سازمان غیرقابل قبول بوده و مسئولیت پاسخگویی و هرگونه 

تبعات ناشی از آن مستقیماً متوجه دانشگاه محل قبولی میباشد. بخصوص در موارد ذیل:
١- کنترل، بررسی و مطابقت در مدارکی که از سوی پذیرفتهشدگان ارائه میشود با اطالعاتی که از سوی این 
سازمان از طریق پورتال ارسال میشود از جمله مدارک تحصیلی، تاریخ فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی، عکس با 
چهره متقاضی و به ویژه معدل فارغالتحصیلی و یا میانگین واحدهای گذرانده شده تا تاریخ ١٤٠٠/١١/٣٠ برای 

دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی. 
٢- ثبتنام  موقت و مشروط از پذیرفتهشدگانی که دارای مغایرت معدل میباشند (معدل مدرک ارائه شده کمتر 
از معدل مندرج در لیستها میباشد) و ارسال اطالعات مربوط بر طبق مفاد دستورالعمل ثبتنامی به این سازمان و 

پیگیری نتیجه آنها تا پایان آبان ماه. 
همه مغایرتهای مشاهده شده (موضوع بندهای «ج» و «و» این دستورالعمل) که مربوط به واحدها و مراکز 
دانشگاههای پیام نور و آزاد اسالمی میباشد، میبایست ابتدا به سازمان مرکزی این دانشگاهها ارسال شده، سپس 
با تجمیع این اطالعات و مغایرت ها بصورت یکجا و متمرکز از سوی این دانشگاهها تا تاریخهای تعیین شده به این 

سازمان اعالم شود.

رونوشت:
معاون محترم آموزشی وزارت عتف برای استحضار. -

رئیس محترم سازمان امور دانشجویان برای استحضار. -
رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی برای استحضار و دستور اقدام الزم. -


