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شناسنامه

بـراي  زده  هیجـان  بودنـد،  شـما  ماننـد  درسـت 
انتخـاب رشـته بـا هـزار رؤیـا و آرزو، امـا حـاال بـا 
چهـره اي درهـم و چشـماني غمـزده، در راهروهاي 
دانشـكده از اطاقـي بـه اطـاق دیگـر بـا برگه هایـي 
در دسـت، بـه دنبال تكمیـل فرم انصراف و تسـویه 
حسـاب و بقیـه مراحـل اداري آن هسـتند. صحبت 
اسـت.  دانشـگاه  انصرافي هـاي  و  اخراجي هـا  از 
طبـق آمارهاي موجود، سـاالنه از یـك تا ده درصد 
دانشـجویان، از بهترین دانشـگاه هاي کشـور اخراج 
مي شـوند یـا خـود از تحصیـل انصـراف مي دهنـد 
و تعـداد بسـیار بسـیار بیشـتري، بـا بي انگیزگـي و 
بـا افـت تحصیلـي و مشـروطي، تحصیـالت خود را 
ادامـه مي دهنـد. ایـن وضعیـت، دلخـواه هیچكـس 
نیسـت، امـا بي دقتـي در تصمیم گیري هـا و جـّدي 
را  هرکسـي  مي توانـد  رشـته،  انتخـاب  نگرفتـن 
دچـار چنیـن مشـكالتي کنـد، کـه جز تلف شـدن 
جوانـي و هـدر دادن سـرمایه ها نتیجـه اي نـدارد.

طبـق تحقیقاتي که در بعضي از دانشـگاه هاي کشـور 
انجـام شـده اسـت، از مهم تریـن علت هـاي اخـراج و 

انصـراف و افـت تحصیلـي، موارد زیر اسـت:
- نداشتن تصور درستي از آیندة شغلي

- نداشتن عالقه به رشتة تحصیلي
- تأکید زیاد بر جایگاه اجتماعي رشته ها

بدون  رشته  یك  به  ورود  براي  خانواده ها  اجبار   -
شناخت         

ایـن تجربه هـا بـراي خیلي هـا بسـیار گران به دسـت 

آمـده اسـت، امـا در آسـتانة انتخاب رشـته مي توانیم 
بـا کمـي تأمل و دوراندیشـي، بـا مشـورت و پرهیز از 
تصمیمـات هیجانـي، جلـوي بسـیاري از خسـارت ها 
علت هـاي  در  دقـت  بـا  بگیریـم.  را  پشـیماني ها  و 
اخـراج و انصـراف، مي توانیـم تـا حـدودي خالءهـا و 
کمبودهایـي کـه منجـر بـه ایـن مـوارد مي شـود را 

کنیم:  پیـدا 
  شـناخت رشـته ها از منابـع مختلـف- تـا 
جایـي کـه مي توانیـد بـه یـك منبـع قناعـت نكنیـد 
و تـالش کنیـد تـا مي توانیـد رشـته ها را واقعي تـر 
هرگونـه  بـدون  داوطلبـان  از  بسـیاري  بشناسـید.  
شـناختي و بسـیاري بـا شـناختي کـم، رشـته ها را 
انتخـاب مي کننـد. بسـیاري از آنهـا کمبود شـناخت 
خـود را بـا خیـال پـردازي جبـران مي کننـد. ایـن 
افـراد وقتـي بـه دانشـگاه وارد مي شـوند تـازه متوجه 
مي شـوند چقـدر تصور آنهـا از واقعیت فاصله داشـته 

. ست ا
رشـته هاي  همـة  خوبنـد.  رشـته ها  همـة    
بـه  بشـر  زندگـي  از  نیـازي  رفـع  بـراي  تحصیلـي 
وجـود آمـده  اسـت. امـا لزومـا مـا در همـة آنهـا 
موفـق نیسـتیم. بـه همین ترتیب شـهرت رشـته ها 
بـه معنـاي خـوب یـا بـد و مناسـب یـا نامناسـب 
بـودن آنهـا نیسـت. رشـته ها بـه دالیلـي بـه وجود 
آمده انـد و بـه دالیلـي کـه بیشـتر اجتماعي اسـت، 
کـه  اسـت  ایـن  اصلـي  نكتـة  مي شـوند.  معـروف 
بهتریـن رشـته تحصیلـي بـراي هـر فرد، نـه خوب 

و بـد بـودن آن و نـه بـه اصطـالح بـا کالس بـودن 
آن اسـت. بلكـه بهترین رشـته، رشـته اي اسـت که 
مـا بتوانیـم در آن بـه خوبـي پیشـرفت کنیـم. بنابر 
ایـن پیشـرفت را در درون خودتـان جسـتجو کنید. 
ایـن افـراِد موفـق هسـتند که بـه رشـته ها ارزش و 

مي دهنـد.     اعتبـار 
  پشـتيباني براي جبـران كمبودها. بسـیاري 
کـه  عالقـه اي  و  دلسـوزي  همـة  بـا  خانواده هـا  از 
بـه فرزنـد خـود دارنـد متأسـفانه بـه عكـس عمـل 
مي کننـد و با پافشـاري یا تحریك احساسـات، فرزند 
خـود را بـه انتخابي نامناسـب مجبـور مي کنند. همة 
دقت هایـي کـه در بـاال بـه آنهـا اشـاره شـد، شـامل 
خانـواده هـم مي شـود. بـا توجـه بـه اطالعات بسـیار 
وسـیعي کـه بـراي انتخـاب رشـته الزم اسـت، پـدر 
و مـادر یـا اعضـاي دیگـر خانـواده بایـد بخشـي از 
ایـن بـار سـنگین را بـه دوش بكشـند و بـه عنـوان 
مطمئن تریـن پشـتیبان کمبودها را جبـران کنند. در 
مطلبـي دیگـر در همیـن ویژه نامـه، به بعضـي دیگر 
از مسـئولیت هاي داوطلبـان، خانواده هـا و مشـاوران 

اشـاره شـده است.   
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آینده ای روشن با انتخابی آگاهانه

آزمون سراسري که در میان داوطلبان و عموم مردم از آن 
به عنوان کنكور یاد مي شود سازوکاري براي غربالگري و 
سنجش دانش متقاضیان ورود به آموزش عالي است و با 
توجه به محدودیت ظرفیت هاي دانشگاهي به خصوص در 
دوره هاي روزانه و برخي رشته هاي خاص عماًل چاره اي جز 
برگزاري آزمون و گزینش افراد متقاضي نیست. اکنون با 
اعالم نتایج اولیه، وقت انتخاب و تصمیم گیري در خصوص 
افراد مجاز به  آینده تحصیلي و به تبع آن آینده شغلي 
و  با مشورت خانواده  انتظار مي رود  است.  انتخاب رشته 
افراد صاحب نظر در این حوزه و تمرکز بر سؤال هاي اساسي 
همچون: الف - هدف من از دانشگاه رفتن چیست؟ و چه 
تأثیري در آینده شغلي و زندگي آتي من دارد؟ ب - مؤلفه ها 
و عوامل تأثیرگذار در یك انتخاب رشته درست و اصولي 
کدامند؟ ج- منابع شناخت من از دانشگاه و رشته دانشگاهي 
انتخاب رشته ای معقول و  به  مناسب کدامند ؟ نسبت 

مناسب اقدام کنید.
هدف از طرح این سئوال ها جلب توجه و تمرکز داوطلبان 
مجاز به انتخاب رشته و خانواده هاي آنها بر این اصل اساسي 
است که آزمون سراسري و به تبع آن فراهم شدن زمینه 
ورود به دانشگاه، همه و همه وسیله اي براي رشد و شكوفایي 
در  آنها  جهت دهي  و  دانش آموزان  بالقوه  استعدادهاي 
راستاي توانمندي ها، عالیق و استعداد آنها به سمت نیازهاي 
کشور است. بنابراین نباید بدون تأمل و شناخت عوامل و 
مؤلفه هاي مذکور و صرف رفتن به دانشگاه، اقدام به انتخاب 
رشته کرد؛ زیرا همانگونه که ورود به دانشگاه و تحصیل در 
دانشگاه تمام زندگي و آمال و آرزوي یك فرد نیست؛ نرفتن 
و یا به اصطالح مجاز نشدن و قبول نشدن نیز پایان تمام 

آمال و آرزوهاي فرد نیست. 
بر این اساس، انتخاب رشته ، انتخاب آینده ی شماست. 
و  زیر  به سواالت  پاسخگویی دقیق و شفاف  رو  این  از 

مطالعه دقیق توضیحات ارائه شده در ذیل این سواالت، 
کمك  صحیح  رشته ی  انتخاب  در  شما  موفقیت  به 

می کند. 
سوال 1: آیا درباره منابع شناخت و کسب آگاهي 

اطالعات الزم را دارید؟
کلیه و داوطلبان آزمون سراسري مجاز شده به انتخاب 
رشته براي شناخت و کسب آگاهي در خصوص انتخاب 
ویژگي ها،  که  هستند  نقشه اي  ترسیم  نیازمند  رشته 
روابط و ارتباط دروني و بیروني و عوامل مؤثر بر تغییر و 
تحول آن را در آینده نشان دهد. براي شناخت و کسب 
مجازشد گان   ، آغازین  سئواالت  به  پاسخ  براي  آگاهي 

مرحله اول منابع زیر را در اختیار دارند:
الف( معموالً یكي از منابع شناخت و آگاهي استفاده از 
نظرات و مشورت هاي نهادها یا افراد داراي دانش و تجربه 
در خصوص موضوع انتخاب رشته که شناخت الزم را از 

مقدمه
يكي از انتخاب هاي مهم زندگي هر فرد پس از پايان تحصيالت متوســطه و تصميم به ادامه تحصيل در سطوح دانشگاهي، 
انتخاب رشــته تحصيلي و دانشگاه محل تحصيل است. اين انتخاب كه  تأثير چشمگيري در تعيين سرنوشت و آينده افراد 
دارد، تحت تأثير عوامل مختلفي قرار مي گيرد كه مي توان آنها را به دو دســته دروني و بيروني تقسيم نمود. عوامل دروني 
در كنترل فرد هســتند؛ البته اين به معني عدم تاثيرپذيري از عوامل بيروني نيست. اما عوامل بيروني تا حدودي از اختيار 
فرد خارج هســتند و به صورت غيرمستقيم انتخاب او را تحت تأثير قرار مي دهند. هر دانش آموزی از يک طرف با توجه به 
عالقه مندي ، استعداد و توانايی خود و از طرف ديگر نتيجه ای كه در آزمون سراسری كسب می كند ، الزم است در اين فرايند 
تصميم گيري مناسب ترين انتخاب را با تحليل شرايط مذكور و بر اساس آينده اي كه براي خود ترسيم كرده، پايه ريزي كند؛ 

چرا كه انتخاب صحيح رشته تحصيلي در آينده تحصيلي، شغلي و به طوركلي در زندگي افراد نقش انكارناپذيري دارد .
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رشته هاي دانشگاهي و آینده شغلي آنها دارند، مي باشد. 
ب( توجه به دانش و اطالعات انباشته شده درباره ماهیت 
از منابع شناخت  انتخاب رشته، یكي دیگر  و چگونگي 
است؛ دانش و اطالعات انباشته شده از طریق بررسي هاي 
علمي، داده و اطالعات مستند و تا حدودي نیز کوشش 
و خطا به وجود آمده است. منابع مكتوب اعم از کتب، 
ارائه  از روش هاي  یكي  و شنیداري  دیداري  رسانه هاي 

دانش و اطالعات است. 
عنوان  تحت  سوم  روش  علمي،  روش   از  استفاده  ج( 
روش علمي، فرایندي منظم و هدفمند است که دانش و 
اطالعات حاصل شده به روش  علمي را با نظرات و تجارب 
و  داده  معتبرترین  و  تلفیق  صاحب نظر  افراد  و  نهادها 
اطالعات را در اختیار فرد قرار مي دهد. در واقع روش 
علمي روشي تلفیقي است که از کلیه منابع شناخت و 
آگاهي که سندیت، اعتبار، درستي و صحت آنها تأیید 
شده است، استفاده مي کند. بنابراین روش علمي چیزي 
جز دانش و اطالعات معتبر و موثق که توسط نهادها یا 
افراد با صالحیت و بر اساس یك فرایند منظم و هدفمند 
علمي حاصل شده باشد، نیست. ماحصل این روش داده 
انتخاب  به  براي مجازشد گان  استفاده  قابل  اطالعات  و 
افراد داراي صالحیت،  یا  رشته است که از طریق نهاد 
نیز  و  معتبر  شنیداري  و  دیداري  رسانه هاي  و  کتب 

نرم افزارهاي برآمده از این منابع، حاصل شده است. 
بر این اساس، انتظار مي رود در این محدوده زماني اعالم 
نتایج تا انتخاب رشته نهایي والدین داوطلبان ضمن فراهم 
نمودن زمینه آرامش رواني فرزندان خود، منابع الزم براي 

کسب آگاهي و شناخت را براي آنها فراهم کنند.   
سوال2:آیا با »نظام آموزش عالي« و »دانشگاه« 
آشنایي دارید و تمایز بين ماهيت آن با مدرسه و 

نظام آموزش پيش از دانشگاه را می دانيد؟
برخوردار  »مدرسه«  با  متفاوتي  ماهیت  از  »دانشگاه« 
شود،  »دانشگاه«  وارد  مي خواهد  که  کسي  و  است 
نهاد  این دو زیرمجموعه  مي بایست تفاوت ماهوي بین 
انتخاب رشته  به  اقدام  آموزشي را مد نظر قرار داده و 
عدم  از  ناشي  بعضاً  که  غلط  انتخاب  نماید.  تحصیلي 
شناخت صحیح »دانشگاه« و »آموزش عالي« است فرد 
این عدم  از  را دچار عوارض و سرخوردگي هاي حاصل 

شناخت و  انتخاب نادرست در آینده مي کند.
در این گام، داوطلب مي بایست به تعیین هدف خود از 
ورود به »دانشگاه« بپردازد؛ به همین منظور، الزم است 
بین  موجود  تفاوت هاي  شناخت  بر  عالوه  داوطلب  که 
دانشگاه و مدرسه، به بررسي این تفاوت ها و به تبع آن ، 
انتظارات از خود در محیط جدید آموزش عالی بپردازد. 

سوال3: آیا با رشته هاي تحصيلي آشنایي کامل 
دارید؟

شناخت  به  نسبت  مي بایست  داوطلب  مرحله،  این  در 
با  مرتبط  دانشگاهي  رشته هاي  از  واقع بینانه  و  صحیح 
گروه یا گروه هاي آزمایشي آزمون سراسري که در آن 
تا ضمن کسب آگاهي  نماید  اقدام  شرکت کرده است، 

الزم و اطالعات کافي در زمینه رشته هاي موردنظر، با 
آمادگي کامل و به دور از هرگونه هیجان ممكن اقدام 
به انتخاب رشته هاي تحصیلي در موعد مقرر نماید. به 
همین منظور مي بایست که داوطلب در مهلت انتخاب 
رشته، با یاري گرفتن از مواردي که به اختصار توضیح 
خود  شناخت  ماحصل  جمع بندي  و  شد  خواهد  داده 
راجع به رشته هاي تحصیلي که از طریق به کارگیري این 

موارد و ... کسب مي کند، اقدام به انتخاب رشته نماید. 
الف- کتاب هایي که در زمینه معرفي رشته هاي تحصیلي 

نگارش یافته اند 
ب- سایت اطالع رساني دانشگاه هاي کشور

پ- دانشجویان، استادان، فارغ التحصیالن یا شاغالن هر 
رشته

ت- اعضاي خانواده
ث- مشاوران تحصیلي و دبیران آموزش و پرورش

ج- سلسله مطالب مندرج در هفته نامه پیك سنجش

آزمون  در  شما  انتظار  مورد  سطح   :4 سوال 
سراسری امسال چيست؟

را در آزمون سراسری  این سوال تكلیف شما  به  پاسخ 
امسال تعیین می کند. آیا شما امسال به هر نحوی قصد 
ورود به دانشگاه و در هر رشته ای را دارید؟ یا نه حتما 
پذیرفته  عالقه خود  مورد  رشته  و  دانشگاه  در  بایستی 
شوید؟ و اگر به این مهم دست پیدا نكنید یكسال دیگر 
را صرف مطالعه جهت رسیدن به دانشگاه و رشته مورد 
عالقه خود می کنید. این تصمیم مهمی است که بایستی 
با والدین و شناخت همه جوانب امر گرفته  با مشورت 

شود و از برخورد احساساتی و آنی با آن پرهیز کنید.
کسب  را  آمادگی  این  فوق  سواالت  به  پاسخ  با  اینك 

نموده اید که وارد مرحله انتخاب رشته شوید. 
فرایند انتخاب رشته

شناخت عوامل و مولفه هاي تاثیرگذار بر انتخاب رشته، 
موسسات  شناخت  دانشگاهي،  رشته هاي  شناخت 
حاکم  قوانین  و  آئین نامه ها  و  روش ها  و  عالي  آموزش 
انتخاب رشته،  بر آنها به عنوان اصول حاکم بر فرآیند 
مفهوم  دو  با  رشته  انتخاب  حوزه  در  مي-شود.  مطرح 
مجزاي "الگوریتم انتخاب رشته " و " مشاوره انتخاب 
رشته" مواجه هستیم. "مشاوره انتخاب رشته" مربوط 

به دریافت پاسخ هایي درباره سواالت مبتني بر شناخت 
عالیق، توانمندي، استعدادها و خود-سنجي فرد از خود، 
و  آنها  به  کار  بازار  نیاز  دانشگاهي،  رشته هاي  شناخت 
آینده شغلي و تحصیلي آن و تطبیق مناسب توانایي هاي 
امكانات و خواسته هاي موسسات آموزش عالي  با  خود 
فرآیند  رشته"  انتخاب  "الگوریتم  که  حالي  در  است. 
تصمیم گیري مبتني بر رعایت قوانین و مقررات آزمون، 
ترازبندي صحیح، وضعیت علمی داوطلب بر اساس نتایج 
آزمون، شناخت میداني از عالقه مندي ها و انتخاب هاي 
دریافت  با  موارد  این  از  کدام  هر  اگر  است.  رقبا  سایر 
یك  راحتي  به  داوطلب  پذیرد،  انجام  درست  اطالعات 
انتخاب رشته صحیح و اصولي خواهد داشت و با آرامش 

بیشتري به ادامه تحصیل خود فكر مي کند.
همانگونه که عنوان شد عوامل موثر در فرایند انتخاب 
رشته را می توان به دو دسته عوامل فردی و درونی و 
عوامل اجتماعی و بیرونی تفكیك کرد. با توجه به این 
عوامل  این  از  یك  هر  پیرامون  اینجا  در  تقسیم بندی، 

توضیح های الزم ارائه می گردد: 
الف- عوامل فردی و درونی

به  ورود  و  رشته  انتخاب  برای  هدف  داشتن  1- هدف: 
آموزش عالی مولفه بسیار مهمی است؛ چرا که برای فردی 
رشته  انتخاب  هیچ  ندارد،  معینی  و  مشخص  هدف  که 
مناسبی وجود ندارد. حال اگر این هدف با شناخت عالیق و 
استعداد و توانایی و آینده نگری در خصوص آینده و بازار کار 
آن همراه باشد تاثیر قابل توجهی نه تنها در انتخاب رشته 

مناسب بلكه در موفقیت تحصیلی نیز دارد. 
تعبیر می شود که اساس  به عاملی  انگیزه  انگيزه:   -2
نوع  به  با توجه  را تشكیل می دهد.  افراد  آگاهانه  رفتار 
شرایط و مقتضیات، انواع مختلفی از انگیزش و محرک ها 
عوامل  برخي  نیز  زمینه  این  در  برشمرد.  می توان  را 
مي شوند.  ظاهر  انگیزه  یا  محرک  نقش  در  اغواکننده 
اما انگیزه واقعی مبین نیروی درونی است که مشوق و 
نكته  است.  به سوی مطلوب  برای حرکت  فرد  محرک 
مهم این است که اگر انگیزه واقعي باشد، ضمن تداوم 
و استمرار، زمینه را براي تعالي و پیشرفت داوطلب در 

کلیه مراحل تحصیل فراهم مي نماید.
3- عالقه: عالقه را می توان به ترجیح میان موضوع هاي 
مختلف، هنگام انتخاب تعبیر نمود. گرچه انگیزه و عالقه 
بتوان عالقه  و شاید  دارند  یكدیگر  با  تنگاتنگی  ارتباط 
را نوعی انگیزه بالفعل قلمداد نمود، ولی بهتر است در 
مسائل حساسی مانند انتخاب رشته که به آینده داوطلب 
مربوط می شود، هر کدام را در جایگاه ویژه خود قرار داد، 
بدون آنكه ربط مستقیم آن ها نادیده گرفته شود. در این 
حوزه نیز عالیق را مي توان به عالیق برآمده از توانایي، 
استعداد و ویژگي هاي دروني فرد که در یك مدت زمان 
طوالني ایجاد شده اند و عالیق آني و زودگذري که حاکي 

از تاثیرات محیطي است، تقسیم کرد.
عوامل متعددي بر انتخاب رشته دانشگاهي تأثیر مي گذارند. 
در این حین داوطلبي که به رشته خود عالقه دارد و تصویر 

هدف برای انتخاب رشته
و ورود به آموزش عالی
مؤلفه بسیار مهمی است

چرا که برای فردی که هدف
مشخص و معینی ندارد

هیچ انتخاب رشته مناسبی 
وجود ندارد
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نسبتاً روشنی از آینده شغلی خود دارد، انگیزه بیشتری 
نسبت به داوطلبي خواهد داشت که بدون عالقه و اطالع، 
با اجبار و تحمیل، رشته ای را می خواند.  بنابراین، هیچ کس 
غیر از داوطلب نسبت به شناخت عالیق خود آگاه نیست 
و سایر منابع در واقع نقش مشورتي و شناخت بیشتر را 
دارند؛ زیرا این عامل فرد را در رسیدن به اهداف بلندمدت در 
آینده هدایت و یاری می کند. اگر عالقه  با شناخت درست 
و اصولي از رشته هاي تحصیلي و موسسات آموزش عالی 

همراه باشد، نتایج مطلوب تری به دنبال دارد. 
یكسری  مناسب  شخصیتی  تیپ  هر  که  کنید  توجه 
رشته ها می باشد. اگر شخصیتی برونگرا دارید، از بحث 
کارهای  حوصله  می برید،  لذت  گروهی  کار  و  کردن 
چندان  و  هستید  کل نگر  ندارید،  را  جزئی  و  تكراری 
اهمیتی به جزئیات نمی دهید، یكسري از رشته ها برای 
شما مناسب خواهند بود؛ ولی برعكس چنانچه می توانید 
ساعت ها یك گوشه بنشینید، روی یك موضوع جزئی 
تمرکز کنید، از حل کردن مسائل لذت می برید، یكسري 

دیگر از رشته ها براي شما مناسب خواهند بود.
خود - سنجی ازعالئق مبتنی بر نوع شناسي شخصیت 
خود و همخوانی تحصیالت با تیپ شخصیتی باعث ایجاد 
آگاهي و شناخت مناسب در این زمینه می شود. بنابراین، 
فردی  ویژگی های  شناخت  با  ارتباط  در  باید  داوطلب 
خود، خودسنجی از عالئق مبتنی بر نوع شخصیت خود 

را داشته باشد.
در واقع در این مرحله، فرد باید به این سوال پاسخ دهد؛ 
که به تحصیل در چه رشته ای عالقه مند است؟چه نوع 
به  آیا  می کند؟  جذب  را  وی  حرفه هایي  یا  مشاغل  از 
رشته ای که تحصیل در آن منجر به شغلی که متضمن 
معاشرت با دیگران باشد، عالقمند است و یا کارهای از 
بنابراین،  دارد؟  دوست   را  روزمره  و  شده  تعیین  پیش 
آگاهي از انواع مختلف عالیق مي توانند در انتخاب رشته 
تحصیلي کمك کننده باشد. رغبت ها و عالیق را مي توان 

به شیوه زیر تقسیم بندي کرد: 
درک  و  حقایق  کشف  نشان دهنده  علمي:  رغبت    
همچون  رشته هائي  در  تحصیل  است.  جدید  واقعیات 

علوم پایه و علوم پزشكي مستلزم داشتن عالقه علمي است.
یافت  افرادي  در  بیشتر  نیرو  این  هنري:  رغبت    
مي شود که به خلق آثار هنري مي پردازند و به رشته هاي 

گروه هنر و معماري روي مي آورند.
و  نثر  و  نظم  نوشتن،  به  فرد  رغبت  ادبي:  رغبت    

بررسي ادبیات و شعر را بیان مي کند. 
به  فرد  تمایل  اجتماعي:  خدمات  به  رغبت    
کمك رساني و یا حل مشكالت مردم را بیان مي نماید. 
اجتماعي،  مددکاري  همانند  رشته هایي  انتخاب 
پرستاري، علوم پزشكي، روان شناسي، مشاوره، حقوق و 
رشته هاي حوزه آموزش بیشتر به این تمایل برمي گردد. 
ارقام: حضور  و  اعداد  با  کار  و  به محاسبات  عالقه    
موفق در گرایش هاي مختلف رشته ریاضي، مهندسي، 
حسابداري، بانكداري و اقتصاد بستگي به میزان عالقه 

شما در کار کردن با اعداد و ارقام دارد.
  رغبت به کار در فضاي باز: موفقیت در رشته هایي 
همانند تربیت بدني، نقشه برداري، مهندسي کشاورزي و 
جنگلداري تا حدود زیادي به وجود این نوع عالقه در فرد 

بستگي دارد.
از  بیشتر  رغبت  این  مكانیكي-صنعتي:  رغبت    
ویژگي هایي همچون صحت و دقت در حرکت، آگاهي 
از روش کار با ابزارها، مهارت و استدالل منطقي تشكیل 
شده است. از جمله رشته  هایي که موفقیت در آنها بستگي 
به وجود این نوع رغبت دارد را مي توان از رشته هاي فني 
-مهندسي، دندانپزشكي، علوم آزمایشگاهي و... نام برد.

4- شناخت: عامل بعد، شناخت کافی است. شناخت مبین 
آگاهي و معرفت کافی از موضوع مورد بررسی و انتخاب 
است. عالقه بدون شناخت نمی تواند واقعی باشد و همانگونه 
که عنوان شد منابع شناخت و آگاهي متفاوتند و بایستي از 

روش علمي براي شناخت استفاده کرد.

5- توان علمی: مسئله توان علمی متفاوت از انگیزه و 
عالقه است. می توان انتظار داشت که هر فرد عالقمندي 
لزوماً برای انجام کاري در حوزه مورد عالقه اش توانمند نیز 
باشد. قدرت علمی در طول تحصیالت دبیرستانی و نتایج 
علمی حاصل از شرکت در آزمون سراسری ارزیابی می شود. 
توان علمی گرچه به استعداد تحصیلی ربط می یابد، ولی 
سخت کوشی و پیگیری مستمر در فراگیری، نقش اصلی را 

در باال بردن بنیه علمی داوطلب ایفا می کند. 
6- استعداد تحصيلی:  منظور از استعداد، توانایی ویژه 
در انجام دادن بعضی از فعالیت ها و اموری است که فرد 
استعداد  این جا  در  متمایز می سازد.  افراد مشابه  از  را 
تحصیلی متفاوت از بنیه علمی لحاظ شده است. ممكن 
است که فردی به لحاظ استعداد متوسط باشد، اما در 
سایه تالش و سخت کوشی از بنیه علمی بسیار باالیی 
برخوردار گردد و بالعكس. ممكن است فردی با استعداد 
باشد اما به علت تالش اندک نه تنها بهره ای از استعداد 
خود نبرد بلكه در مقایسه با افراد پر تالش و با استعداد 

متوسط هیچگونه توفیقی نیابد. 
با توجه به آنكه انتخاب رشته، انتخاب مسیر زندگي آینده 
است، مي بایست روي این نكته دقیق که استعداد هر شخص 
الزاماً به معناي داشتن توانایي آن شخص در انجام آنچه در 

فراگیري آن مستعد است، نیست، اشاره کنیم و متذکر شویم 
که به صرف داشتن استعداد براي تحصیل در یك رشته، 
نمي توان آن رشته را انتخاب نمود؛ زیرا توانایي هاي شغلي 
مرتبط با هر رشته تحصیلي به نیرویي فراتر از استعدادهاي 
شخصي برمي گردد و خود این نیرو که براي پیشبرد اهداف 

شغلي الزم مي آید، در هر کسي مهیا نیست. 
ب- عوامل بيرونی و اجتماعی

1- محيط بيرونی:  منظور از محیط بیرونی، کلیه عوامل 
و افرادی است که با داوطلب در تماس و مراوده بوده و به 
نوعی در تصمیم گیری های وی در ارتباط با انتخاب رشته 
تأثیر می گذارند. در این خصوص مي توان خانواده، مدرسه، 
دوستان و جامعه ای که داوطلب را مستقیماً احاطه کرده 
و با او برخورد دارند، را نام برد. محیط بیرونی می تواند در 
دو جهت مختلف عمل کند. جهتی مثبت که عبارت است 
عالقه  کشف  درونی،  کاوش  برای  داوطلب  به  کمك  از 
واقعی و میزان استعداد تحصیلی و دور ساختن داوطلب 
از تصمیم گیری براساس احساس بدون شناخت، و جهت 
منفی که القاء عالیق زودگذر و برداشت های سطحی به 
انگیزه، عالقه، توان علمی و  داوطلب است بدون آن که 

استعداد داوطلب چندان مورد توجه قرار گیرد.
2-آينده شغلي يا  اشتغال: عامل اشتغال در انتخاب 
برای  ایفا می کند.  را  رشته دانشگاهی، نقش دوگانه ای 
برخی هدف از ورود به دانشگاه اصوالً تصدی شغل های 
دانشگاهی،  رشته  آن  در  قبولی  بدون  که  است  خاص 
وصول به آن امكان  پذیر نیست. برای برخی دیگر قبولی 
به  رشته  انتخاب  زمان  در  اصوالً  که  است  مهم  چنان 
و  نمی کنند  توجه  رشته  آن  با  مرتبط  اشتغال  مسأله 

صرف ورود به دانشگاه هدف اصلي محسوب مي شود. 
عنوان  اجتماعی:  برداشت  يا  اجتماعی  3- جايگاه 
که  اجتماعی  عناوین  همین طور  و  رشته ها  از  پاره ای 
تعدادی از شغل های مرتبط با رشته های دانشگاهی به 
است.  مهم  داوطلبان  از  برخی  برای  دارند،  دنبال خود 
حال این اهمیت به معنای عالقه و توجه یا به معنای 
عدم عالقه و دوری جستن از آن است. به نظر می رسد 
اجتماعی  عناوین جذاب  دارای  رشته ها  از  تعدادی  که 
هستند و همین عناوین است که می تواند اثر سایر عوامل 
تاثیرگذار را خنثي و یك کشش کاذب در داوطلب ایجاد 
کند و او را از مسیر صحیح تصمیم گیری منحرف سازد. 

4- توان اقتصادي خانواده ها: توجه به توان مالي و 
اقتصادي خانواده در انتخاب نوع رشته، نوع دوره ، نوع 
دانشگاه و ماهیت آنها یكي دیگر از عوامل تاثیرگذار در 
این زمینه است که حتما باید موردنظر و توجه داوطلبان 

قرار گیرد.
داراي  دانشگاه ها  برخي  دانشگاهی:  ويژه  5-محيط 
شرایط ویژه، قوانین و مقررات و رویه هاي خاص هستند 
است.  آنها  رعایت  به  ملزم  تحصیل  دوران  در  فرد  که 
انتخاب  به  این مرحله مجاز  در  داوطلباني که  بنابراین 
رشته شده اند، در انتخاب نوع دانشگاه بایستي این موارد 

را مدنظر قرار دهند.

ممکن است فردی
با استعداد باشد

اما به علت تالش اندك
نه تنها بهره ای از استعداد خود نبرد 

بلکه در مقایسه با افراد پر تالش 
و با استعداد متوسط هیچ گونه 

توفیقی نیابد
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  1-تخصص: مشاور حرفه ای، دانش و تجارب 
ناشی از علم و عمل در حوزه آموزش و مشاوره و 

راهنمایی را همراه با هم دارد.
  2-تداوم و استمرار: پایداری و ماندگاری در 
ارتباطات  بوده و  را دارا  حرفه و تخصص مشاوره 
طول  در  داوطلبان  و  آموزان  دانش  با  اثربخشی 

سالیان متمادی برقرار کرده است. 
  3-يادگيری مسـتمر و تكامـل: از آخرین 
دانـش و یافتـه هـای حـوزه مشـاوره و راهنمـای 
آزمـون  تغییـرات  و  رشـته  انتخـاب  و  تحصیلـی 

سراسـری برخـوردار اسـت. 
  4- تعلـق، دل مشـغولی و دغدغه مندی: 
دلبسـتگی  اشـتیاق،  عالقـه،  بـا  فـردی  چنیـن 
و خواسـت خـود ایـن حـوزه را انتخـاب کـرده و 
آمـاده اسـت مناسـبترین مشـاوره را بـه داوطلبـان 
ارائـه و آنهـا را بـه آرامـش روانـی برسـاند. بنابراین 
دغدغـه داوطلـب را دغدغـه خـود می دانـد و بـه 
ارزش هـای داوطلبـان احتـرام می گـذارد و از تعامل 

بـا آنهـا لـذت می بـرد.
بـه  پايبنـدی  و  سـازمانی  تعهـد   -5   
ارزش هـای انسـانی: بـه اصـول و ارزش هـای 
آمـوزش و پـرورش پایبنـد و متعهـد اسـت؛ بـه 

عبـارت بهتر ایـن ارزشـها را ابتدا در خـود درونی 
و نهادینـه سـاخته و برآن اسـاس آنچـه که صالح 
و مصلحـت نظام آمـوزش و پرورش و فرد اسـت - 
یعنـی هدایـت، مشـاوره و جهـت دهـی داوطلبان 
متناسـب بـا اسـتعداد، تـوان و عالقـه آنهـا - را 
مبنـا قـرار می دهـد. بنابرایـن بـه افـراد بـه عنوان 
یـك طعمـه و کسـب منافع مـادی حداکثـری در 

حداقـل زمـان از وی، نـگاه  نمی کنـد، کنـد.
مشـاور حرفه ای متضمـن آگاهـی از مبانی، اصول 
و  تحصیلـی  راهنمایـی  و  مشـاوره  نظریه هـای  و 
آموزشـی، منابـع، کتـب و نشـریات معتبـر ایـن 
اخالقـی  مالحظـات  و  جـاری  روندهـای  حـوزه، 
و  اسـت  افـراد  پـرورش  و  آمـوزش  بـا  مرتبـط 
بنابرایـن هـر فـردی نمـی توانـد در ایـن جایـگاه 
قرارگیـرد. بـر ایـن اسـاس، در زمانـی که بـه فكر 
انتخـاب  بـرای  حرفـه ای  مشـاور  یـك  انتخـاب 
رشـته هسـتید بایـد همواره ایـن اصـول را مدنظر 
دارا  را  اینهـا  آیـا  کـه  کنیـد  سـوال  خـود  از  و 

؟  هسـتند
پــس آیــا افــرادی بــا مــدارک پزشــكی ، مهندســی 
ــفته  ــن آش ــط در ای ــای غیرمرتب ــوزه ه ــایر ح و س
ــر  ــی ب ــارت و مدیریت ــه نظ ــچ گون ــه هی ــازاری ک ب

ــاب  ــاوره انتخ ــم مش ــه اس ــود، ب ــال نمی ش آن اعم
ــر  ــی ظاه ــازه زمان ــك ب ــه در ی ــارچ گون ــته ق رش
ــای یــك مشــاور  ــا جــای پ می شــوند، می تواننــد پ
ــا  ــت آی ــن اس ــر چنی ــد؟ اگ ــرار دهن ــه ای ق حرف
ــك  ــوان ی ــد به عن ــه ای می توان ــاور حرف ــك مش ی
ــت  ــاغل فعالی ــایر مش ــا س ــدس و ی ــك، مهن پزش

ــد؟  کن
تنهـا درصورتـی ایـن روند قابـل اصالح اسـت که 
شـما داوطلبـان گرامـی بـا توجه بـه ایـن اصول و 
مبانـی، هـر فرد یـا موسسـه ای را به عنوان مشـاور 
در  را  اصـول مذکـور  و همـواره  نكنیـد  انتخـاب 

انتخـاب مشـاور مدنظـر داشـته باشـید.
هـر سـاله سـازمان سـنجش ، کارگاه هـای علمـی 
مشـاوران  بـرای  را  رشـته  انتخـاب  -آموزشـی 
مـدارس برگـزار می کنـد تـا بـا آگاهـی و آموزش 
انتخـاب  نیازهـای  مـدارس  در  مشـاوران  ایـن 
رشـته ای داوطلبان را برطـرف کنـد، همچنین در 
ایـن خصـوص اطالعات بسـیاری را با ارائـه همین 
ویژه نامـه انتخـاب رشـته، کتاب هـا و مصاحبه هـا 
بـه انجـام می رسـاند تـا خانواده هـا و داوطلبـان 
بـا مطالعـه دقیـق ایـن اطالعـات بهتریـن مشـاور 

خـود در زمینـه انتخـاب رشـته باشـند. 

مشاور حرفه ای کیست و چه ویژگی هایی دارد؟
مشاور حرفه ای شــما را در مسير درســت و اصولی فرايند انتخاب رشــته به صورت گام به گام و با نگاه 

واقع گرايانه قرار می دهد. اين فرايند دو بعد دارد: 
الف- مشــاوره درخصوص عالقه، استعداد و توانمندی های شما، ماهيت رشــته های تحصيلی دانشگاهی و 

آينده تحصيلی و شغلی آنها و ساير راه های كسب شناخت درخصوص موارد مذكور؛
ب- الگوريتم فنی انتخاب رشته شــامل محتويات كارنامه نتايج آزمون سراسری، سهميه ها، بومی گزينی، 
نمره و رتبــه در زيرگروه ها و... چنين فردی ويژگی هايی دارد كه او را به عنوان فردی متخصص و به اصطالح 

می شناسيم: حرفه ای 
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سازمان سنجش آموزش كشور در راستای تحقق دولت الكترونيک و اهداف 
برنامه پنجم توسعه، تمامي فعاليت های مربوط به آزمون ها را به سمت اينترنتی 
شدن سوق داده است. ازاين رو داوطلباني كه در جلسه آزمون حضورداشته اند 
جهت مشــاهده و دريافت كارنامه خود مي توانند به سايت سازمان سنجش 
آموزش كشور، به آدرس الكترونيكي http://www.sanjesh.org مراجعه 
نموده و به يكي از روش هاي زير كارنامه خود را مالحظه كرده و از آن نســخه 

چاپی تهيه نمايند.
با واردکردن اطالعات شامل:

الف( شماره داوطلبي، شماره شناسنامه، کد امنیتي
ب( شماره پرونده، کد پیگیری، کد امنیتي

 ج( شماره پرونده، شماره سریال، کد امنیتي
تصویر زیر یك نمونه از کارنامه نتایج علمي داوطلب آزمون سراســري سال 1401 
را نشان مي دهد )تاكيد می شود كه نمرات و رتبه هاي مندرج در اين كارنامه 

فرضی و غيرقابل استناد است(. این کارنامه حاوي اطالعات زیر است:
1 - اطالعات ثبت نامي و آزمون 2- وضعیت مجازی در رشــته های پذیرش صرفاً بر 
اساس ســوابق تحصیلی 3- اعالم عالقه مندي بر اساس تقاضانامه 4- وضعیت مجاز 
به انتخاب رشــته در دوره هاي مختلف هر یك از گروه هاي آزمایشي برای پذیرش 
رشته های با آزمون )پذیرش براســاس آزمون و سوابق تحصیلي( 5- مشمول بودن 
یا مشمول نبودن اعمال ســوابق تحصیلي همراه با امكان مشاهده سوابق تحصیلي 
)براي داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلي( 6-وضعیت رتبه و نمره کل داوطلب 
در هر یــك از زیرگروه های گروه آزمایشــی )و در هر یك از گروه های آزمایشــی 
دیگر غیر از گروه اصلی در صورتی که داوطلب شــرکت کرده باشد( 7-نمرات خام 
دروس امتحاني )در هر یك از گروه های آزمایشی( 9- رتبه کل در سهمیه و آخرین 
رتبه مجاز شــده در دوره هاي روزانه و نوبت دوم )شبانه( تمامي گروه هاي آزمایشي 
که داوطلب در آن شــرکت نموده اســت. در ادامه به تشــریح اجزاي این کارنامه 

مي پردازیم.

آشنايی با محتوای كارنامه نتايج علمی 
آزمون رسارسی سال 1401

نمونه کارنامه آزمون سراسري سال 1401
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ثبت نامي و آزموني 1 ـ اطالعات 
همان طورکـه در اولیـن کادر نمونـه کارنامـه مالحظـه می شـود ایـن قسـمت 
از کارنامـه اطالعـات ثبت نامـي و آزمونـي داوطلـب را نشـان مي دهـد. 
ایـن اطالعـات توسـط خـود داوطلـب در زمـان ثبت نـام و یـا در زمان هـاي 
ویرایـش اطالعات اظهار شـده اسـت و شـامل شـماره پرونـده، نـام خانوادگي 
و نـام، جنس، شـماره شناسـنامه، سـال تولـد، دین، زبـان خارجـي، معلولیت، 
عنـوان دیپلـم، کـد دیپلـم، سـال اخـذ دیپلـم، کـد دانش آمـوزي دیپلـم، کـد 
منطقـه اخـذ دیپلـم، محـل اخـذ مـدرک دیپلـم »پایـه دوازدهم«، محـل اخذ 
مـدرک سـال یازدهـم، محـل اخـذ مـدرک سـال دهـم، محـل تولـد و عكـس 
داوطلـب و همچنیـن منطقـه یـا سـهمیه نهایـي، اسـتان بومـي، ناحیـه بومـي 
و قطـب بومـي اسـت. )بـراي داوطلبـان نظام سـالي واحـدي یـا ترمی واحدی 
اخـذ  سـال  پیش دانشـگاهي،  عنـوان  پیش دانشـگاهي،  دانش آمـوزي  کـد 
ایـن قسـمت  نیـز در  اخـذ مـدرک پیش دانشـگاهي  پیش دانشـگاهي، محـل 

است(. درج شـده 
تذكـر: منطقـه یـا سـهمیه نهایـي، اسـتان بومـی، ناحیه بومـی و قطـب بومی 
بـا توجـه بـه اطالعاتـي کـه در زمـان ثبت نـام، داوطلـب اعـالم نمـوده و بـر 
اسـاس ضوابطـي کـه در گزارش هـاي ارائه شـده و همچنیـن در دفترچه هـاي 
راهنمـاي آزمـون سراسـري بیـان شـده اسـت، توسـط اين سـازمان تعيين 

و درج شـده است.

2- وضعيـت مجـازي در رشـته هاي پذیـرش صرفـًا بـر اسـاس 
تحصيلي: سـوابق 

تمامـی متقاضیـان، اعـم از داوطلبانـی کـه در آزمـون سراسـری سـال 1401 
ثبت نـام کـرده و یـا ثبت نـام نكـرده باشـند، بـرای انتخـاب رشـته هاي بـا نوع 
پذیـرش »صرفـاً بر اسـاس سـوابق تحصیلي« مجاز محسـوب شـده و بـا توجه 

بـه مـوارد ذیـل می تواننـد انتخـاب رشـته نماید. 
نـام نكرده انـد،  الف-متقاضیانـی کـه در آزمـون سراسـری سـال 1401 ثبـت 
درصـورت تمایل بـه انتخـاب رشـته محل های پذیرش صرفـاً با سـوابق تحصیلی، 
بایسـتی طبـق مفـاد دفترچه راهنمـای ثبت نام و انتخاب رشـته پذیرش دانشـجو 
صرفـاً با سـوابق تحصیلی سراسـری سـال 1401 ثبت نـام و انتخاب رشـته کنند. 
ایـن دسـته از متقاضیـان منحصـراً مجـاز بـه انتخـاب رشـته محل های صرفـاً بـا 
سـوابق تحصیلـی هسـتند و اجـازه انتخـاب رشـته محل های پذیـرش بـا آزمـون 

را ندارنـد.
 ب- اگـر متقاضـی در آزمـون سراسـری سـال 1401 ثبـت نـام نمـوده امـا در 
جلسـه آزمـون حاضر نشـده اسـت درصـورت تمایل بـه انتخاب رشـته محل های 
پذیـرش صرفـاً با سـوابق تحصیلـی، نیازی بـه ثبت نام مجـدد نـدارد و می تواند 
رشـته محل های  انتخـاب  بـه  نسـبت  منحصـراً  ثبت نـام  زمـان  اطالعـات  بـا 

پذیـرش صرفـاً بـا سـوابق تحصیلـی منـدرج در دفترچـه راهنمـای ثبت نـام و 
انتخـاب رشـته پذیـرش دانشـجو صرفـاً براسـاس سـوابق تحصیلـی سراسـری 

سـال 1401 اقـدام کند.
ج- اگـر متقاضـی در آزمـون سراسـری سـال 1401 ثبـت نـام و در جلسـه 
انتخـاب رشـته محل های  بـه  تمایـل  یافتـه اسـت درصـورت  آزمـون حضـور 
پذیـرش صرفـاً بـا سـوابق تحصیلـی، نیـازی بـه ثبـت نـام مجـدد نـدارد، این 
داوطلـب می توانـد عـالوه بـر انتخـاب کدرشـته های بـا آزمـون در گـروه و 
دوره هایـی کـه مجـاز بـه انتخاب رشـته شـده اسـت، کدرشـته محل های صرفاً 
بـا سـوابق تحصیلـی را نیـز انتخـاب نمایـد. به عبـارت دیگـر هـر داوطلبی که 
در آزمـون سراسـری شـرکت نمـوده، می تواند در فـرم انتخاب رشـته خود که 
شـامل 150 کدرشـته محـل اسـت، بـر اسـاس عالقمنـدی کدرشـته محل های 
بـا آزمـون )درصورتـی کـه مجاز بـه انتخـاب رشـته های با آزمـون باشـد( و یا 
صرفـاً بـا سـوابق تحصیلـی را  انتخـاب نمایـد. فراینـد انتخـاب رشـته ایـن دو 

جداگانـه نیسـت. 

تقاضانامه اساس  بر  اعالم عالقه مندی  3 ـ 
در ایـن قسـمت بـا توجـه بـه اطالعاتـي کـه داوطلـب در زمـان ثبت نـام )یـا در 
مراحـل انجـام ویرایـش یـا زمـان دریافـت کارت ورود بـه جلسـه آزمـون( اعـالم 
کـرده، مشـخص شـده اسـت کـه آیـا عالقه منـد بـه انتخـاب رشـته هاي دوره هاي 
غیرانتفاعـي و پیام نـور بـوده یـا خیـر. همچنیـن وضعیـت داوطلـب ازنظـر اینكـه 
کارمنـد اسـت، تعیین شـده اسـت. بـراي مثـال داوطلبـي کـه نمونـه کارنامـه او را 
مي بینیـد، عالقه منـد بـه انتخـاب رشـته هاي دوره هـاي غیرانتفاعـي و پیام نـور 

نيسـت و کارمنـد نمی باشـد.
تذكـر: در آزمون سراسـري بـراي داوطلبانی کـه عالقه منـدی خود را بـه انتخاب 
رشـته های غیرانتفاعـی و پیام نـور در تقاضانامـه ثبت نـام اینترنتـي )و یـا ویرایـش 
بعـدی( درج ننموده انـد امـا مایـل بـه انتخـاب ایـن دوره هـا هسـتند، تمهیداتـی 
اندیشـه شـده اسـت کـه در صـورت داشـتن حدنصـاب علمـی در زمـان انتخـاب 
رشـته بتواننـد بـا پرداخت هزینـه مربوطه رشـته محل های ایـن دوره هـا را انتخاب 

. یند نما

4-وضعيـت مجاز به انتخـاب رشـته در دوره های مختلـف هر یک 
از گروه هـای آزمایشـی در پذیرش رشـته هاي بـا آزمون

در ایـن قسـمت از کارنامـه وضعیـت مجاز بـه انتخاب رشـته بودن رشـته هاي 
بـا آزمـون براي هـر گـروه آزمایشـي که داوطلـب شـرکت کـرده در دوره هاي 
مختلـف نمایـش داده  شـده اسـت. داوطلـب می تواند فقـط کدرشـته محل های 
بـا آزمونـی را انتخـاب کنـد کـه در کارنامه در ذیـل ایـن دوره ها کلمـه مجاز 
درج شـده باشـد و یا بـر اسـاس توضیحـات کارنامه پـس از اعـالم عالقه  مندی 
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امـكان انتخـاب رشـته او در ایـن دوره هـا امكان پذیر باشـد. چنانچـه داوطلبي 
کدرشـته اي را از دوره اي کـه مجـاز به انتخاب رشـته نيسـت، انتخـاب نماید 

ایـن کدرشـته محل توسـط رایانـه حذف می شـود.
داوطلـب نمونـه در گـروه آزمایشـی علـوم ریاضی و فنی شـرکت نموده اسـت 
و در پذیـرش رشـته هاي با آزمـون در دوره های روزانـه و نوبت دوم )شـبانه(، 
اسـالمی،  آزاد  دانشـگاه  و  پـرداز  شـهریه  خودگـردان،  پردیـس  و  مجـازی 
دانشـگاه فرهنگیـان )مراکـز تربیت معلـم سـابق( و دانشـگاه شـهید رجایـي، 
رشـته هاي پیام نـور و غیرانتفاعـي و دانشـگاه آزاد اسـالمي بـه جـز 4 رشـته 

مجـاز بـه انتخاب رشـته اسـت. 
 نكتـه 1: داوطلبانـي مجـاز به انتخـاب رشـته در دانشـگاه فرهنگیـان )مراکز 
تربیت معلـم سـابق( مي باشـند کـه داراي حداقـل نمره کل نهایـی 6500  در 
را  ایـن کدرشـته محل ها  در صورتـي مي تواننـد  و  باشـند  مربوطـه  زیرگـروه 
انتخـاب نماینـد کـه اوالً مجـاز بـه انتخـاب ایـن دوره هـا بـوده و ثانیاً شـرایط 
و ضوابـط رشـته محل هاي مربـوط کـه در دفترچه شـماره دو درج شـده اسـت 
را داشـته باشـند و ثالثـاً ضمـن اعـالم عالقه منـدي در زمـان انتخـاب رشـته 

نسـبت بـه پرداخـت هزینـه مربوطـه اقـدام نمایند.
شـوراي  جلسـه  نوزدهمیـن  و  دوازدهمیـن  مصوبـه  اسـاس  بـر   :2 نكتـه 
تمامـي   1398/5/5 و   1397/4/17 مـورخ  دانشـجو  پذیـرش  و  سـنجش 
داوطلبـان بومـي هـر اسـتان مجـاز بـه انتخـاب کدرشـته محل های فرهنگیان 
مربـوط بـه اسـتان خـود مي باشـند امـا در کدرشـته محل هایی کـه اولویـت 
بـراي شـهر یـا بخـش خاصـي در نظـر گرفته شـده اسـت )ایـن موضـوع در 
مقابـل کدرشـته محل نوشته شـده اسـت( ابتـدا داوطلبـان بومـي آن شـهر ها 
یـا بخش هایـي کـه داراي اولویـت هسـتند )حداقـل 2 شـهر )یـا بخـش( از 
4 شـهر )یـا بخـش( »محل اخـذ مـدرک تحصیلي سـال آخر دوره متوسـطه«، 
»محـل اخـذ مـدرک تحصیلـي سـال ماقبـل آخـر دوره متوسـطه«، »محـل 
اخـذ مـدرک تحصیلي دو سـال ماقبل آخـر دوره متوسـطه«، »محـل تولد« با 
شـهر )یـا بخـش( رشـته تعیین شـده، تطابق داشـته باشـد( پذیرش مي شـوند 
و درصورتی کـه ظرفیـت خالـي بمانـد )داوطلـب واجـد شـرایط بومي شـهر یا 
بخـش، بـر اسـاس دامنـه پذیـرش وجـود نداشـته باشـد(، از داوطلبـان بومي 
همـان اسـتان کـه کدرشـته محل مزبـور را انتخـاب نموده انـد، پذیـرش انجام 
خدمـت  بـراي  الزم  تعهـد  پذیرفته شـدگان  از  اسـت  شـایان ذکر  می شـود. 
در شـهر یـا بخـش منـدرج در محـل خدمـت سـتون »تحصیـل/ مخصـوص 

داوطلبـان بومـي / محـل خدمـت« اخـذ خواهد شـد.

5- مشـمول بـودن یا مشـمول نبـودن اعمـال سـوابق تحصيلي 
تحصيلي امـكان مشـاهده سـوابق  بـا  همراه 

بـا توجه بـه قانون اصـالح »قانـون سـنجش و پذیرش دانشـجو در دانشـگاه ها 
و مراکـز آمـوزش عالـي کشـور« مصـوب 95/2/26 مجلـس محتـرم شـوراي 

اسـالمي و بـر اسـاس مصوبـه بیسـت و هشـتمین جلسـه شـوراي سـنجش 
و پذیـرش دانشـجو مـورخ 1400/10/20 میـزان تأثیـر سـوابق تحصیلـي در 
آزمـون سراسـري سـال 1401 براي پذیـرش در رشـته محل هایي کـه پذیرش 
آن هـا بـه روش بـا آزمـون انجـام می شـود، بـرای داوطلبـان مشـمول اعمـال 
سـوابق تحصیلـی حداكثـر 40درصـد بـه نسـبت سـوابق تحصیلـی موجود و 

بـا تأثيـر مثبت اعمـال می شـود.
براي این داوطلبان در کادر مربوطه، عبارت »مشمول اعمال سوابق تحصيلي 
سوابق  »مشاهده  دکمه  فشردن  با  داوطلبان  و  گردیده  درج  ديپلم: هستيد« 

تحصیلي دیپلم«، قادر به مشاهده سوابق تحصیلی خود می باشند. 

مشاهده سوابق تحصيلي ديپلم مشمول اعمال سوابق تحصيلي ديپلم: هستيد

توجه: براي داوطلبان نظام سالي واحدي یا ترمی واحدی که مشمول اعمال 
»مشمول  عبارت  مربوطه،  کادر  در  هستند  پیش دانشگاهي  تحصیلي  سوابق 
و  گردیده  درج  هستيد«  پيش دانشگاهي:  تحصيلي  سوابق  اعمال 
قادر  پیش دانشگاهي«،  تحصیلي  سوابق  »مشاهده  دکمه  فشردن  با  داوطلبان 

پیش دانشگاهي خود می باشند. تحصیلی  به مشاهده سوابق 
نیسـتند،  تحصیلـی  سـوابق  اعمـال  مشـمول  کـه  داوطلبـان  سـایر  بـراي   -
عبـارت »مشـمول اعمـال سـوابق تحصيلـی: نمي باشـيد« در کادر فوق 
درج می شـود و بدیهـي اسـت که امـكان مشـاهده سـوابق تحصیلـي را ندارند.

6- وضعيـت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زیرگروه
در ایـن قسـمت داوطلبـان می تواننـد میـزان تاثیـر سـوابق تحصیلـی دیپلـم 
)بـرای داوطلبـان نظـام سـالی واحدی یـا ترمی واحـدی میـزان تاثیر سـوابق 
سـهمیه  در  رتبـه  وضعیـت  دیپلـم(،  بـر  عـالوه  پیش دانشـگاهی  تحصیلـی 
نهایـی، رتبـه کشـوري )بـدون سـهمیه( و نمره کل نهایـی، تأثیر مثبت سـوابق 
تحصیلـي خـود را در هـر زیرگـروه  مشـاهده کننـد. چنانچه داوطلـب در چند 
گـروه آزمایشـي شـرکت کـرده باشـد جـدول فـوق بـراي هـر یـك از گروه ها 
و  رزمنـده  ایثارگـر،  داوطلبـان  بـراي  اسـت.  درج شـده  جداگانـه  به صـورت 
خانـواده شـهدا، رتبـه در منطقـه نیز عـالوه بـر سـایر رتبه هـا در کارنامه درج 

می شـود.
زیرگروه،  هر  در  داوطلب  هر  نمره کل نهایی  زيرگروه:  نمره كل نهايی در هر 
میانگین وزني نمرات تراز دروس عمومي و دروس اختصاصي وي با توجه به 
ضریب هر درس، در آن زیرگروه است. چنانچه داوطلب مشمول اعمال سوابق 
آموزشی  نظام  داوطلبان  برای  وي  دیپلم  تحصیلي  سوابق  باشد،  تحصیلي 
مثبت  تأثير  با  درصد   30 حداکثر  میزان  تا  واحدی  سالی  و  ترمی واحدی 
تأثير  با  درصد   10 حداکثر  میزان  تا  وي  پیش دانشگاهي  تحصیلي  سوابق  و 
مثبت و برای داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلي نظام آموزشی 3-3-
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مثبت  تاثير  با  درصد   40 حداکثر  میزان  تا  وي  دیپلم  تحصیلي  سوابق   6
درصورتی که  است  بدیهي  می شود.  لحاظ  آن ها  نمره کل نهایی  محاسبه  در 
سابقه  دو  هر  مشمول  واحدی  سالی  و  ترمی واحدی  آموزشی  نظام  داوطلبان 
دو  هر  پیش دانشگاهي،  و  دیپلم  تحصیلي  سوابق  دروس  باشند،  تحصیلي 

اعمال خواهد شد.

تأثير مثبت سـوابق تحصيلي در هر زیرگروه:
تأثيـر مثبـت سـوابق تحصيلي بدين معناسـت كـه  اگـر سـوابق تحصیلي 
باعـث افزایـش نمره کل آزمـون هـر زیرگروه شـود و یا بـه عبارتی موجـب بهبود 
وضعیـت داوطلـب شـود در آن زیرگروه اعمال خواهد شـد و اگـر باعث كاهش 
نمـره كل آزمـون هر زيرگـروه شـود )اثـر منفي داشـته باشـد( در آن 
زيرگـروه اعمـال نمی شـود و 100 درصـد نمـره کل آزمـون در آن زیرگـروه 

به عنـوان نمره کل نهایـي نظـر گرفتـه می شـود.
الـف- تأثيـر مثبـت سـوابق تحصيلي بـراي داوطلبـان ديپلمـه نظام 

6-3-3 آموزشی 
آموزشـي  نظـام  در  تحصیلـی  سـوابق  اعمـال  مشـمول  داوطلبـان  بـرای 
3-3-6 در آزمـون سراسـری سـال 1401، دو نمـره کل بـرای هـر زیرگـروه 

می شـود: محاسـبه 
1- فقط آزمون 2- آزمون و سـوابق تحصیلي دیپلم 6-3-3

به عنـوان  محاسبه شـده  نمـره  بیشـترین  نمـره ،  دو  ایـن  بیـن  از  سـپس   
نمره کل نهایـی در هـر زیر گـروه لحاظ می شـود کـه این موضـوع به نفـع داوطلب 
اسـت. بدیهي اسـت حالت هـاي مختلفـي ممكن اسـت بـراي یـك داوطلب روي 

دهـد کـه به صـورت زیـر اسـت:
1- سـوابق تحصیلـي دیپلـم )پایـه دوازدهـم- سـال سـوم آمـوزش متوسـطه 

نظـام 3-3-6( در هیچ یـك از زیرگروه هـا تأثیـر مثبـت نداشـته باشـد.
2-  سـوابق تحصیلـي دیپلـم )پایـه دوازدهـم- سـال سـوم آمـوزش متوسـطه 
نظـام 3-3-6( در یـك یـا چنـد زیرگروه تأثير مثبت داشـته باشـد و در سـایر 

زیرگروه هـا فاقـد تأثیـر مثبـت باشـد.
بـراي داوطلـب نمونـه، سـوابق تحصیلـي دیپلـم در تمامـي زیرگروه هـاي گـروه 
آزمایشـي علوم ریاضـی و فنـی، دارای تأثیر مثبـت بوده اسـت )در صورت عدم 

اعمـال این سـوابق، نمـره کل نهایـی داوطلـب کاهـش مي یابد(.
ب- تأثيـر مثبـت سـوابق تحصيلـي بـراي داوطلبـان ديپلمـه نظـام 

واحـدی سـالی  و  ترمی واحـدی  آموزشـی 
و  دیپلـم  مـدرک  کـه  تحصیلـی  سـوابق  اعمـال  مشـمول  داوطلبـان  بـرای 
پیش دانشـگاهی خـود را در نظـام سـالی واحدی یـا ترمی واحدی اخـذ نمودهاند، 
در آزمـون سراسـری سـال 1401، چهـار نمـره کل بـرای هـر زیرگـروه محاسـبه 

می شـود:
 1- فقـط آزمـون 2- آزمـون و سـوابق تحصیلـی دیپلـم 3- آزمـون و سـوابق 

و سـوابق  دیپلـم  و سـوابق تحصیلـی  آزمـون   -4 پیش دانشـگاهی  تحصیلـی 
پیش دانشـگاهی تحصیلـی 

به عنـوان  محاسبه شـده  نمـره  بیشـترین  نمـره،  چهـار  ایـن  بیـن  از  سـپس 
نمره کل نهایـی در هـر زیر گـروه لحاظ می شـود کـه این موضـوع به نفـع داوطلب 
اسـت. بدیهي اسـت حالت هـاي مختلفـي ممكن اسـت بـراي یـك داوطلب روي 

دهـد کـه به صـورت زیر اسـت:
زیرگروه هـا  از  هیچ یـك  در  پیش دانشـگاهي  و  دیپلـم  تحصیلـي  سـوابق   -1

تأثیـر مثبـت نداشـته باشـد.
2-  سـوابق تحصیلـي دیپلـم در یـك یـا چنـد زیرگـروه تأثیـر مثبـت داشـته 

باشـد و در سـایر زیرگروه هـا فاقـد تأثیـر مثبـت باشـد.
3- سـوابق تحصیلـي پیش دانشـگاهي در یـك یـا چنـد زیرگـروه تأثیـر مثبت 

داشـته باشـد و در سـایر زیرگروه هـا فاقـد تأثیـر مثبت باشـد.
4-  سـوابق تحصیلـي دیپلـم و پیش دانشـگاهي به طـور هم زمـان )توأمـاً( در 
یـك یـا چنـد زیرگـروه تأثیـر مثبت داشـته باشـد و در سـایر زیرگروه هـا فاقد 

تأثیـر مثبت باشـد.
نحـوه محاسـبه نمره کل نهایـی آزمـون سراسـري در گزارش هـای دیگـر همیـن 
ویژه نامـه به تفصیـل بیان شـده و بـا توجـه بـه نمـره کل آزمـون، نمـره سـوابق 

تحصیلـي و ضریـب تأثیـر سـوابق تحصیلـي محاسـبه می شـود.
پذیرش  کدرشته محل  هر  در  داوطلب  گزینش  نهایي  مالک  مهم:  تذكر 
شرایط  و  ضوابط  سایر  و  مربوطه  زيرگروه  نمره كل نهايی  آزمون،  با 

...( است. )سهمیه بندی، بومی گزینی، جنس، توضیحات هر کدرشته محل و 
داوطلبان  نمره کل نهایی  محاسبه  از  بعد  زيرگروه:  هر  در  سهميه  در  رتبه 
براي همه داوطلباني که گروه آزمایشي  این نمره ها  از زیرگروه ها،  در هریك 
و  مي شوند  مرتب  نزولي  ترتیب  به  زیرگروه،  هر  در  دارند،  یكسان  سهمیه  و 
سپس رتبه در سهمیه هر داوطلب در هر یك از زیرگروه هاي گروه آزمایشي 
گروه  یك  منطقه  سهمیه  داوطلبان  تعداد  مثال  براي  می شود.  تعیین  مربوط 
علوم ریاضی و فنی در کارنامه نمونه 43024 نفر بوده که نمره کل نهایی آنها 
اختصاص  رتبه  داوطلب  هر  به  و  مرتب شده  نزولي  به صورت  زیرگروه  هر  در 
جدول  )در  است  یك   منطقه  سهمیه  داراي  نمونه  داوطلب  است.  داده شده 
اطالعات ثبت نامي و آزموني سهمیه داوطلب مشخص شده است( و در گروه  
علوم ریاضی و فنی شرکت نموده و در زیرگروه یك گروه فوق با نمره کل نهایی 
منطقه  سهمیه  در   2507 رتبه  داراي  داوطلب  تعداد  این  میان  در   8816
رتبه  عماًل  باشند،  داشته  برابر  نمره کل نهایی  داوطلبانی  اگر  است.  شده  یك 

داشت. خواهند  یكسانی 
تعييـن رتبـه كشـوري در هـر زيرگـروه: نمره کل نهایـی داوطلبـان هـر 
گـروه آزمایشـي در هـر زیرگـروه بـدون در نظـر گرفتـن سـهمیه بـه ترتیـب 
نمره کل نهایـی  مثـال،  بـراي  می شـود.  رتبه دهـی  و  مرتب شـده  نزولـی 
زیرگـروه دو تعـداد 132452 نفـر از داوطلبـان گـروه علـوم ریاضـی و فنـی 
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به صـورت نزولـي مرتب شـده و بـه هـر داوطلـب رتبـه داده می شـود. داوطلب 
نمونـه در زیرگـروه دو، گـروه علـوم ریاضـی و فنـی بـا نمره کل نهایـی 8783 
رتبـه 4346 در کل کشـور را در بیـن تمامـي داوطلبـان حاضـر در جلسـه در 

گـروه علـوم ریاضـی و فنـی کسـب نمـوده اسـت.
بایـد توجه داشـت کـه به تعـداد زیرگروه هـاي موجـود در هر گروه آزمایشـي، 
هـر داوطلـب داراي نمره کل نهایـی، رتبـه در سـهمیه و رتبـه کشـوري اسـت. 
بـراي مثـال بـا توجه بـه اینكـه گـروه علـوم ریاضـی و فنـی داراي 3 زیرگروه 
اسـت هـر داوطلـب در ایـن گـروه، داراي 3 رتبه در سـهمیه، 3 رتبه کشـوري 
و 3 نمره کل نهایـی اسـت و داوطلـب نمونـه بیـن 43024 نفـر داوطلب داراي 
سـهمیه منطقـه یـك در زیرگروه یـك، رتبه 2507 را در سـهمیه اخـذ نموده 
درحالی کـه در زیرگـروه سـه، رتبـه 2576 را در سـهمیه کسـب نموده اسـت.

داوطلـب بـا دانسـتن رتبه کشـوری در هـر زیرگـروه متوجـه می شـود که چه 
جایگاهـي در بیـن داوطلبـان کل کشـور در گـروه آزمایشـي مربوطه دارد.

با  نماید،  انتخاب  را  تهران  دانشگاه  برق  مهندسی  رشته  بخواهد  داوطلب  اگر 
به  بایستی  دارد،  قرار  یك  زیرگروه  در  برق  مهندسی  رشته  این که  به  توجه 
رتبه و نمره خود در زیرگروه یك توجه نماید. اگر این داوطلب بخواهد رشته 

سی مهند
  شـیمی دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر را انتخـاب نمایـد، بـا توجـه بـه این کـه 
رشـته مهندسـی شـیمی در زیرگـروه دو قـرار دارد، بایسـتی بـه رتبـه و نمره 

خـود در زیرگـروه دو توجـه کنـد.

7- نمرات خام
نمره خام به روش زیر محاسـبه می شود:

هـر  توسـط  اکتسـابي  نمـره  از  اسـت  عبـارت  خـام  نمـره  به عبارت دیگـر، 
داوطلـب در هـر درس آزمـون )اعـم از عمومـي و اختصاصـي( کـه بـه درصـد 
بیـان می شـود )نمـره خـام چـون بـه درصـد بیـان می شـود، در 100 ضـرب 

) د می شـو
بـر اسـاس ایـن فرمـول، به منظـور جلوگیـري از پاسـخ بـه گزینه هـا به صورت 
حدسـي و تصادفـي، بـه ازاي هـر سـؤال غلـط، یك سـوم از ارزش سـؤاالت 

صحیـح کسـر می شـود.

8- رتبه کل در سـهميه و رتبه کل کشوري
به  مربوطه،  آزمایشي  گروه  در  سهمیه  در  داوطلب  کل  رتبه  تعیین  براي 
نمرات کل نهایي او در زیرگروه هاي مختلف آن گروه توجه کرده و بیشترین 

مثال  به طور  می شود.  تعیین  زیرگروه ها  نمره کل  ماکزیمم  به عنوان  نمره کل، 
داوطلب نمونه در گروه علوم ریاضی و فنی بیشترین نمره را در زیرگروه یك 
وي  نمره کل  ماکزیمم  به عنوان  نمره  این  است.  نموده  کسب   8816 نمره  با 
با سهمیه  داوطلبان هر گروه  تمامي  براي  نمرات  این  اعالم می شود و سپس 
یكسان به صورت نزولي مرتب مي شوند و رتبه کل داوطلب در سهمیه تعیین 
می شود. همچنین ماکزیمم نمره کل زیرگروه های کلیه داوطلبان در هر گروه 
آزمایشي در سطح کشور بدون در نظر گرفتن سهمیه، به صورت نزولي مرتب 
گروه  آن  در  کشور(  در  )رتبه  داوطلب  هر  کشوري  رتبه  سپس  و  مي شوند 
آزمایشي تعیین می شود. به طور مثال، داوطلب نمونه با نمره کل 8816، رتبه 
کل 2578 را در سهمیه منطقه یك و رتبه 4341 را در کشور کسب نموده 
است. براي اینكه داوطلب بتواند وضعیت خود را در مقایسه با سایر داوطلبان 
ارزیابي نماید، آخرین رتبه مجاز در سهمیه )دوره هاي روزانه و نوبت دوم( در 
به عبارت دیگر  است.   39925 نمونه  کارنامه  در  که  می شود  ارائه  قسمت  این 
در گروه آزمایشي علوم ریاضی و فنی در سهمیه منطقه یك تعداد 39925 

نفر مجاز به انتخاب رشته هاي دوره روزانه و نوبت دوم )شبانه( شده اند.
نكته مهم: آنچه داوطلب باید در هنگام انتخاب رشته به آن توجه کند رتبه 
در زیرگروه مربوط به رشته انتخابي است و نه رتبه کل وي در سهمیه. زیرا 
مربوط  زیرگروه  در  داوطلب  نمره کل نهایی  رشته محل،  هر  در  گزینش  مالک 
و مقایسه نسبی داوطلب  رتبه کل فقط جهت اطالع  به آن رشته محل است. 
نهایی  گزینش  در  و  می شود  ارائه  مربوطه  آزمایشی  گروه  داوطلبان  سایر  با 
بر اساس ماکزیمم  تأثیری ندارد. زیرا رتبه کل داوطلب در سهمیه  هیچ گونه 
ماکزیمم  این  که  است  تعیین شده  زیرگروه ها  در  وي  توسط  کسب شده  نمره 
باشد.  انتخابي  رشته  زیرگروه  به جز  دیگري  زیرگروه  به  متعلق  مي تواند  نمره 
براي مثال، رتبه کل داوطلبي در سهمیه 2000 و رتبه کل داوطلب دیگري 
دوم  داوطلب  به  نسبت  که  اول  داوطلب  اما  است؛   2500 سهمیه  همان  در 
در  وي  که  می شود  متوجه  نتایج  اعالم  هنگام  است  بهتري  کل  رتبه  داراي 
رشته مهندسی مكانیك دانشگاه الف پذیرفته نشده، اما داوطلب دوم که رتبه 
رشته محل  آن  در   )2500 کل  رتبه  )با  بوده  باالتر  او  از  وي  سهمیه  در  کل 
قسمت  در  خود  کارنامه  اطالعات  به  اول  داوطلب  اگر  است.  پذیرش شده 
نماید، متوجه می شود که رتبه  نمره کل نهایی و رتبه در زیرگروه هایش توجه 
زیرگروهي  به  مربوط  که  نمره اش  ماکزیمم  اساس  بر  سهمیه  در  وي  کل 
در  که  موردنظرش  رشته  درحالی که  به دست آمده  است  یك  زیرگروه  به غیراز 
آن محل پذیرش نشده است، مربوط به زیرگروه یك است و داوطلب دوم در 

زیرگروه یك نسبت به او از وضعیت بهتري برخوردار بوده است.

تذکـر: داوطلبانـی که در چنـد گـروه آزمایشـی شـرکت نموده انـد، وضعیت 
علمـی آنـان در هـر گـروه به طـور جداگانـه در کارنامه آمده اسـت.
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مقدمه
تاریخچه اعمال سهمیه بندی در پذیرش دانشجو براي رفع محرومیت ها به سال های 
دور برمي گردد؛ به عنوان نمونه در سال 1348 دانشگاه های شهرستان ها تا حدود 50 درصد 

از دانشجویان خود را از بین داوطلبان محلي انتخاب مي کردند.
در سـال 1361 داوطلبـان بـه سـه گـروه کلـي داوطلبـان آزاد، داوطلبـان منطقه اي و 
داوطلبـان نهادهـا تقسـیم می شـدند. داوطلبـان آزاد، بـه افـرادی اطـالق می شـد که 
دیپلـم خـود را از اسـتان تهـران یـا یكـي از شـهرهاي تبریـز، ارومیه، رشـت، سـاري، 
مشـهد، کرمـان، زنجـان، سـمنان، یـزد، اراک، اصفهـان، کرمانشـاه، همـدان و شـیراز 
اخـذ کرده بودنـد. داوطلبـان منطقه اي نیز شـامل افـرادي بودند که جـزو منطقه آزاد 
نبودنـد؛ البتـه ایـن داوطلبان در صـورت تمایل مي توانسـتند از سـهمیه آزاد اسـتفاده 
کننـد. سـهمیه هریـك از گروه هـاي فوق الذکـر حـدوداً معـادل یك سـوم کل ظرفیت 

دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـي بود.
بخش های کشور از سال 1363 به پنج منطقه در قالب سهمیه مناطق تقسیم بندی 
شده )با وقوع جنگ تحمیلي و تبعات ناشي از آن سهمیه هایي مانند خانواده شهدا، 
رزمندگان و شاهد )فرزندان شهدا( نیز اضافه شد( و این روند تا سال 1367 ادامه 
داشت و از سال 1368 به بعد سهمیه مناطق به سه منطقه تقلیل یافت. از آن سال 
اجراي  به  توجه  با  ماند. در سال 1393  باقی  تغییر  بدون  تا سال 1392 سهمیه ها 
قانون »جامع خدمات رسانی به ایثارگران«، تغییراتي در نحوه سهمیه بندی داوطلبان 
تغییر و 20 درصد ظرفیت هر  ایثارگران  به سهمیه  صورت پذیرفت، سهمیه شاهد 
کدرشته محل به ایثارگران اختصاص یافت. از سال 1394 به بعد نیز بر اساس ماده 
 »)2( دولت  مالي  مقررات  از  بخشي  تنظیم  قانون  به  مواد  برخي  »الحاق  قانون   47
در خصوص اصالحیه ماده 70 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب مورخ 
درصد   20 از  ایثارگران  سهمیه  اسالمي،  شوراي  محترم  مجلس   1393/12/4

به 25 درصد افزایش یافت. همچنین قانون اصالح بند )3( ماده واحده قانون برقراري 
عدالت آموزشي در پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تكمیلی و تخصصي مصوب 

مورخ 1392/7/10 مجلس محترم شوراي اسالمي، اجرا شد.
از آزمون سراسري سال 1396، عالوه بر سهمیه 25 درصد اختصاصي به داوطلبان 
ایثارگر شامل »همسر و فرزندان  شهدا«، »آزادگان  و همسر و فرزندان  آنان«، »جانبازان 
25 درصد و باالتر و همسر و فرزندان آنان«، طبق ماده 90 قانون »برنامه پنج ساله 
ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوري اسالمي ایران )1396-1401(« 
هر  ظرفیت  از  درصد   5 اسالمي،  شوراي  محترم  مجلس   1395/12/14 مصوب 
کدرشته محل به داوطلبان ایثارگر شامل »جانبازان زیر 25 درصد و همسران و فرزندان 
آنان«، »همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه« 

اختصاص داده مي شود.

سهميه بندي داوطلبان در آزمون سراسري سال 1401
شوراي  مجلس  فرهنگي،  انقالب  عالي  )شوراي  ذیصالح  مراجع  مصوبات  اساس  بر 
اسالمي و ...( هر یك از داوطلبان در آزمون سراسري داراي سهمیه مشخصی هستند. 
تكمیل  ثبت نامي  تقاضانامه  فرم  در  داوطلبان  که  اطالعاتي  اساس  بر  سهمیه  این 
کرده اند، در کارنامه اولیه آنان درج خواهد شد. )اطالعاتی که داوطلبان در تقاضانامه 
اظهار کرده اند، در زمان قبولي توسط دانشگاه قبولي،  یا بعداً  نامي درج کرده  ثبت 

کنترل مي شود.(
سهمیه های سال جاری شامل سهمیه »منطقه یك«، »منطقه دو«، »منطقه سه«، 
»خانواده شهدا«، »ایثارگران 25 درصد«، »رزمندگان« و »ایثارگران 5 درصد« است. 
تعداد و درصد داوطلباني که در آزمون سراسري سال 1401 حاضر بوده اند به تفكیك 

سهمیه  در هر گروه آزمایشي در جدول شماره )1( آمده است.

سهميه بندی در آزمون رسارسی سال 1401

جدول شماره )1( : تعداد داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال 1401 به تفكيک گروه آزمايشی و سهميه نهايی
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سهميه مناطق
در تقسیمات کشوري که توسط وزارت کشور تعیین شده است، کشور داراي استان، 
شهر، بخش و زیربخش یا دهستان است. داوطلبان باید توجه داشته باشند که بخش 
نظام  نظام قدیم و داوطلبان  براي داوطلبان  محل تحصیل سه سال آخر متوسطه 
آموزشی جدید 3-3-6 و بخش اخذ مدرک پیش دانشگاهي و دو سال آخر متوسطه 
براي داوطلبان نظام  ترمی واحدي یا سالي واحدي، در اختصاص نوع سهمیه مناطق 

آنان تعیین کننده است.
داوطلباني که در بند 26 فرم ثبت نامي خود در آزمون سراسری، سهمیه ثبت نامي مناطق 
را انتخاب نموده اند، بر اساس بخش سه سال آخر محل تحصيل داراي سهمیه نهایي 
منطقه یك، دو یا سه خواهند شد. در جداول شماره )2( و )3( بخش های کشور با سهمیه 
منطقه یك و دو مشخص شده است و سایر مناطق که در جداول مذکور )شماره )2( و )3(( 

ارائه نگردیده  است، داراي سهمیه منطقه سه هستند.

جدول شماره )2(: بخش های داراي سهميه منطقه يک

نام بخشنام شهرنام استان
مرکزيتبریزاذربایجان شرقي

مرکزياصفهاناصفهان

کنتهرانتهران

مرکزيتهرانتهران

لواساناتشمیراناتتهران

مرکزيمشهدخراسان رضوي

مرکزيشیرازفارس
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جدول شماره )3(: بخش های داراي سهميه منطقه دو

نام بخشنام شهرنام استاننام بخشنام شهرنام استاننام بخشنام شهرنام استان

مرکزیخرم اباد            لرستان              فرخ شهر شهرکرد              چهارمحال وبختیاري   مرکزيبناب                اذربایجان شرقي      

شیروان  بروجرد              لرستان              مرکزیبیرجند              خراسان جنوبي        مرکزیمراغه               اذربایجان شرقي      

مرکزیامل                 مازندران            شاخناتبیرجند              خراسان جنوبي        مرکزیمرند                اذربایجان شرقي      

بندپي شرقيبابل                مازندران            مرکزیتربت حیدریه         خراسان رضوي         باسمنجتبریز               اذربایجان شرقي      

مرکزیبابل                مازندران            مرکزیسبزوار              خراسان رضوي         کشكسرايمرند                اذربایجان شرقي      

مرکزیبابلسر              مازندران            مرکزیقوچان               خراسان رضوي         مرکزیارومیه              اذربایجان غربي      

مرکزیبهشهر               مازندران            مرکزیکاشمر               خراسان رضوي         مرکزیاردبیل              اردبیل              

مرکزیجویبار              مازندران            مرکزیگناباد              خراسان رضوي         مرکزیاران وبیدگل         اصفهان              

مرکزیچالوس               مازندران            مرکزینیشابور             خراسان رضوي         زواره اردستان             اصفهان              

مرکزیرامسر               مازندران            مرکزیبجنورد              خراسان شمالي        مرکزیاردستان             اصفهان              

مرکزیساري                مازندران            مرکزیاهواز               خوزستان             تودشك کوهپایه             اصفهان              

مرکزیفریدونكنار          مازندران            مرکزیبهبهان              خوزستان             مرکزیبرخوار              اصفهان              

مرکزیقائم شهر            مازندران            مرکزیدزفول               خوزستان             مرکزیخمیني شهر           اصفهان              

مرکزیمحموداباد           مازندران            مرکزیابهر                زنجان               مرکزیخوانسار             اصفهان              

چمستاننور                 مازندران            مرکزیزنجان               زنجان               مرکزیشاهین شهرومیمه      اصفهان              

مرکزینور                 مازندران            مرکزیدامغان              سمنان               میمهشاهین شهرومیمه      اصفهان              

مرکزینوشهر               مازندران            مرکزیسمنان               سمنان               مرکزیشهرضا               اصفهان              

دالخاني  رامسر               مازندران            مرکزیشاهرود              سمنان               مرکزیکاشان               اصفهان              

مرکزیاراک                مرکزیمرکزیگرمسار              سمنان               مرکزیگلپایگان            اصفهان              

مرکزیتفرش                مرکزیمرکزیزاهدان              سیستان وبلوچستان    مرکزیلنجان               اصفهان              

مرکزیخمین                مرکزیمرکزیاباده               فارس                مرکزیمبارکه              اصفهان              

مرکزیدلیجان              مرکزیمرکزیالرستان             فارس                مرکزینائین               اصفهان              

مرکزیساوه                مرکزیمرکزیالمرد               فارس                مرکزینجف اباد            اصفهان              

سیاخ شیراز               فارس                امامزادهنطنز                اصفهان              
مرکزیمحالت               مرکزیدانگون 

مرکزیبندرعباس            هرمزگان             مرکزیقزوین               قزوین               مرکزینطنز                اصفهان              

مرکزیتویسرکان            همدان               مرکزیقم                  قم                  فوالدشهر لنجان               اصفهان              

مرکزیمالیر               همدان               مرکزیسنندج               کردستان             مهاباداردستان             اصفهان              

مرکزینهاوند              همدان               مرکزیرفسنجان             کرمان               سیستانکوهپایه             اصفهان              

مرکزیهمدان               همدان               مرکزیسیرجان              کرمان               مرکزیبوشهر               بوشهر               

مرکزیاردکان              یزد                 مرکزیکرمان               کرمان               چغادک بوشهر               بوشهر               

مرکزیتفت                 یزد                 مرکزیکرمانشاه            کرمانشاه            مرکزیاسالمشهر            تهران               

مرکزیمیبد                یزد                 مرکزیگرگان               گلستان              رودهن دماوند              تهران               

مرکزییزد                 یزد                 مرکزیبندرانزلي           گیالن               مرکزیدماوند              تهران               

مرکزیکرج                 البرز               مرکزیرشت                 گیالن               مرکزیري                  تهران               

مرکزیرودسر               گیالن               مرکزیشهریار              تهران               

مرکزیالهیجان             گیالن               مرکزیورامین              تهران               

مرکزیلنگرود              گیالن               مرکزیبروجن               چهارمحال وبختیاري   

مرکزیبروجرد              لرستان              مرکزیشهرکرد              چهارمحال وبختیاري   
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مطابق جداول شماره )2( و )3( چنانچه بخش محل تحصیل هر سه سال آخر داوطلب در 
یك منطقه باشد، سهمیه اختصاص یافته به آن منطقه به عنوان سهمیه نهایي داوطلب منظور 

خواهد شد.
نكته 1: درصورتی که بخش هاي محل تحصیل سه سال آخر متوسطه داوطلبان سهمیه 
مناطق متفاوت باشد، سهمیه داوطلب براساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلي بخش 

مرفه تر )حتي یك سال از سه سال( تعیین مي شود.
مثال: اگر داوطلبي سه سال آخر بخش محل تحصیل خود را در بخش های زیر گذرانده 

باشد، داراي سهمیه نهایي منطقه یك خواهد شد.

سهمیه نهایيسهمیهبخش

سال آخر تحصیل: استان: تهران شهر: تهران    
بخش: مرکزي

منطقه 
یك

سهمیه نهایي ← منطقه یك
یك سال ماقبل آخر: استان: خراسان رضوی 

شهر: بینالود  بخش: طرقبه
منطقه 

سه

دو سال ماقبل آخر: استان: خراسان رضوی 
شهر: بینالود   بخش: طرقبه

منطقه 
سه

نكته 2: فارغ التحصیالن کارداني پیوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي، براساس بخش 
محل تحصیل سال اول، دوم و سوم هنرستان، داراي یكي از سهمیه هاي منطقه یك، دو یا 

سه خواهند بود.
نكته 3: داوطلباني که »حداقل 2 سال از 3 سال آخر تحصیل دوره متوسطه« یا »سال آخر 
دوره متوسطه )سال دوازدهم یا پیش دانشگاهي(« خود را در خارج از کشور گذرانده اند، جزو 

سهمیه منطقه سه محسوب مي شوند.
نكته 4: کلیه داوطلبان دارای معلولیت بینایی، شنوایی، جسمي حرکتي، آسیب گفتار و 

زبان، تكاملی رشد و اعصاب و روان، جزو سهمیه منطقه سه محسوب مي شوند.
سهميه هاي ایثارگران، رزمندگان و خانواده شهدا

الف- ايثارگران
گزینش داوطلبان ایثارگر بر اساس ماده 90 »قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران )1401-1396(« مصوب مورخ 1395/12/14 
مجلس شوراي اســالمي، ماده 70 »قانون جامع خدمات رســانی به ایثارگران« و اصالحیه 
بعدي آن در ماده 47 »قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت 

)2(« مصوب مورخ 93/12/4 مجلس شوراي اسالمي صورت مي گیرد.
بر اساس قوانين فوق:

1- بیست وپنج درصد )25 درصد( از ظرفیت هر کدرشته محل به »همسر و فرزندان  شهدا«، 
»آزادگان  و همسر و فرزندان  آنان« و »جانبازان 25 درصد و باالتر و همسر و فرزندان آنان« 

اختصاص دارد. )سهمیه ایثارگران با 25 درصد ظرفیت(
2- پنج درصد )5 درصد( از ظرفیت هر کدرشته محل نیز به »جانبازان زیر 25 درصد و همسر 
و فرزندان آنان« و »همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه 
)ستاد کل نیروهاي مسلح، داوطلبان بسیجي و جهاد سازندگي(« اختصاص دارد. )سهمیه 

ایثارگران با 5 درصد ظرفیت(
يادآوري 1: طبق تبصره بند الف ماده 90 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران، درصورتی که سهمیه 25 درصدي ایثارگران 
به مشمولین  ابتدا  آن  نشود، خالی مانده  تكمیل  فوق،  داوطلبان مشمول سهمیه  توسط 
سهمیه 5 درصدي ایثارگران که شرایط و حدنصاب الزم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر 

بازهم این ظرفیت خالي ماند، باقیمانده آن به سایر داوطلبان به صورت آزاد اختصاص مي یابد.
يادآوري 2: ظرفیت خالی مانده 5 درصد سهمیه ایثارگران  به سایر داوطلبان به صورت آزاد 

اختصاص مي یابد.
يادآوري 3: بر اساس قوانین مذکور حدنصاب نمره ایثارگران )اعم از سهمیه ایثارگران 
مشمول ظرفیت 25 درصدي و یا 5 درصدي( 70 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در 

گزینش آزاد در هر کدرشته محل مي باشد.
يادآوري 4: داوطلبان سهمیه ایثارگران، عالوه بر سهمیه ایثارگران همانند سایر داوطلبان 
در سهمیه منطقه خود نیز گزینش مي شوند و سهمیه مناطق آن ها نیز در کارنامه نتایج 

علمي درج مي شود.
يادآوري 5: ظرفیت، در کدرشته محل هایی به سهمیه هاي فوق تخصیص مي یابد که امكان 

گرد کردن ریاضي براي آن ها وجود داشته باشد.
يادآوري 6: سهمیه هاي فوق بر اساس قوانین و مقررات موجود بوده و در صورت هرگونه 
تغییر در این سهمیه ها توسط مراجع ذي صالح، ضوابط و مقررات اعمالي اطالع رساني خواهد 

شد.
ب- رزمندگان

رزمندگان )با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه( جزو سهمیه رزمندگان محسوب 
و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان هستند. حدنصاب نمره براي این داوطلبان

 75 درصد نمره گزینش آزاد در کدرشته محل موردنظر است.
یادآوری: با توجه به مصوبه هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 1401/7/14 )موضوع 
تصویب نامه شماره 75804/ت59241هـ مورخ  1401/7/19( رزمندگان جبهه مقاومت 
مشروط به دارا بودن حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه با تأیید ستادکل نیروهای مسلح 
)سازمان بسیج مستضعفین و ستادکل سپاه پاسداران انقالب اسالمي( مي توانند از تسهیالت 

ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي بهره مند گردند.
ج- خانواده شهدا

پدر، مادر، خواهر و برادر شهید جزو سهمیه خانواده شهدا محسوب می شوند و تابع ضوابط 
مربوط به سهمیه خانواده شهدا هستند.

توجه: سهمیه هاي ایثارگران، خانواده شهدا و رزمندگان در صورت تائید ارگان مربوطه، براي 
داوطلب اعمال  مي شود.

گزينش آزاد: در کلیه کدرشته محل ها، بدون توجه به سهمیه و گزینش بومي، تمامي 
انتخاب کنندگان هر کد رشته محل، صرفاً بر اساس نمره و ظرفیت آن کدرشته محل  گزینش 
مي شوند و نمره آخرین نفر پذیرفته شده هر کدرشته محل به این شیوه، نمره گزینش آزاد 

نامیده مي شود.
سایر سهميه ها و تسهيالت

سهمیه های دیگری که در آزمون سراسری وجود دارد به شرح زیر است:
1- سهميه مناطق محروم

1-1( بر اساس مصوبه دوازدهمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزي آزمون سراسري مورخ 
1372/1/21، حدود 40 درصد ظرفیت هر یك از کدرشته های ناحیه اي، قطبي و کشوري 
دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی واقع در 9 استان محروم شامل استان های 
ایالم، بوشهر، چهارمحال و بختیاري، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهكیلویه 
و بویراحمد، لرستان و هرمزگان به داوطلبان بومي همان استان اختصاص دارد و پذیرش در 
مابقي ظرفیت )60 درصد( پس از کسر سهمیه 25 درصد و 5 درصد ایثارگران، بر اساس نوع 
گزینش بومي هر رشته محل صورت مي پذیرد. این سهمیه شامل رشته هاي بند 1-3 و کاًل 

هر رشته اي که بعدها در بند مذکور قرار گیرد، نمي شود.
2-1( بر اساس مصوبه جلسه سي و سوم شوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ 1366/3/14 و 
به منظور تأمین نیروي متخصص استان هاي ایالم، بوشهر، چهارمحال و بختیاري، سیستان 
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و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهكیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان در رشته هاي 
موردنیاز برحسب نظر استانداری های این استان ها و به تعداد 500 نفر به نسبت شانس 
قبولي هر یك از استان ها در دانشگاه ها تقسیم مي شوند که این کدرشته محل ها در دفترچه 
راهنماي شماره 2، درج شده است. بدیهي است پذیرش در این رشته ها به صورت آزاد و از بین 

داوطلبان بومی هر یك از استان های مذکور انجام  می شود.
انتقال محل تحصیل  این طرح ممنوع مي باشد و  تبصره: تغییر رشته پذیرفته شدگان 
منوط به موافقت استانداري ها و در محدوده دانشگاه هاي واقع در قطب دانشگاهي مي باشد.
3-1( طبق قانون اصالح بند )3( ماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذیرش 
دانشجو در دوره هاي تحصیالت تكمیلی و تخصصي مصوب مورخ 1392/7/10 مجلس 
محترم شوراي اسالمي، 30 درصد ظرفیت برخی رشته هاي علوم پزشكي از طریق جذب 
دانشجوي بومي با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استان ها پذیرش مي شود که 
این گزارش درج شده است.  انتهاي  شرایط ویژه پذیرش آن ها در دفترچه راهنما و در 
ضمناً با توجه به اجراي قانون مذکور، در این رشته ها بند 1-1 اعمال نخواهد شد. تعهدات 
این گونه پذیرفته شدگان در ادامه همین مطلب در بند 3 قسمت تعهدات پذیرفته شدگان 

سهمیه هاي مختلف، درج شده است.
با وضعیت نقاط محروم هر استان براي  الزم به ذکر است، سهمیه هاي بومي متناسب 
داوطلبان بومي متقاضي خدمت در مناطق محروم در دانشگاه هاي علوم پزشكي ایجاد 
شده است. اکثر ظرفیت هاي پیش بینی شده به شیوه »بومي استاني« بوده که دانشگاه 
محل قبولي داوطلب، مطابق نقاط محروم مندرج در جداول مربوط، از پذیرفته شدگان 

تعهد محضري اخذ مي نماید.
توجه: بر اساس مصوبات دوازدهمین و نوزدهمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو 

مورخ 97/4/17 و 1398/5/5 پذیرش در این رشته محل ها به صورت زیر است:
تمامي  است،  خاصي«  استان  بومي  داوطلبان  »مخصوص  که  رشته محل هایی  در    
داوطلباني که استان بومي آن ها مطابق با استان رشته باشد، اجازه انتخاب آن کدرشته محل 

را دارند.
  در رشته محل هایی که »مخصوص داوطلبان بومي شهر )یا بخش( خاصي« است، تمامي 
داوطلباني که حداقل 2 شهر )یا بخش( از 4 شهر )یا بخش( »محل اخذ مدرک تحصیلي سال 
آخر«، »محل اخذ مدرک تحصیلي سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرک تحصیلي دو سال 
ماقبل آخر« و »محل تولد« با شهر )یا بخش( رشته تعیین شده، تطابق داشته باشد، 
اجازه انتخاب آن کدرشته محل را دارند. بدیهي است سایر داوطلبان مجاز به انتخاب این 

کدرشته محل ها نیستند.
  در رشته محل هایی که »مخصوص داوطلبان استان سیستان و بلوچستان با اولویت 
پذیرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشكي زابل، زاهدان یا 
دانشكده علوم پزشكي ایرانشهر« هستند، همه داوطلبان بومي استان سیستان و بلوچستان 
مجاز به انتخاب این کدرشته محل ها مي باشند اما اولویت پذیرش با داوطلباني است که 
حداقل 2 شهر )یا بخش( از 4 شهر )یا بخش( »محل اخذ مدرک تحصیلي سال آخر«، 
»محل اخذ مدرک تحصیلي سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرک تحصیلي دو سال ماقبل 
آخر« و »محل تولد« با شهر )یا بخش( منطقه رشته تحت پوشش تعیین شده، تطابق داشته 
باشد و درصورتی که ظرفیت خالي بماند، از داوطلبان بومي استان سیستان و بلوچستان که 
کدرشته محل هاي فوق را انتخاب کرده اند، نیز پذیرش انجام مي شود. حدنصاب این رشته ها، 
همان حدنصاب رشته  اصلي در دوره روزانه آن دانشگاه مي باشد. این حدنصاب براي داوطلب 
آزاد 80 درصد گزینش آزاد و براي داوطلب رزمنده و ایثارگر مطابق قوانین رزمندگان و 

ایثارگران است.
  شایان ذکر است از تمامي پذیرفته شدگان این کدرشته محل ها تعهد الزم براي خدمت 
در شهر یا بخش محل خدمت مندرج در ستون »نام مناطق محروم محل خدمت پس از 

فارغ التحصیلی« در جداول مربوطه مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته اخذ خواهد 
شد.

2 - سهميه داوطلبان شهرستان هاي جنوب اســتان كرمان )جيرفت، عنبرآباد، 
كهنوج، رودبار، قلعه گنج و منوجان( و شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان 

مورخ  سراسری  آزمون  برنامه ریزی  و  مطالعه  کمیته  جلسه  شصتمین  مصوبه  اساس  بر 
1388/2/3 و سایر مصوبات، داوطلبان بومي شهرستان هاي مذکور که حداقل 2 شهر از

4 شهر »محل اخذ مدرک تحصیلي سال آخر«، »محل اخذ مدرک تحصیلي سال ماقبل 
آخر«، »محل اخذ مدرک تحصیلي دو سال ماقبل آخر« و »محل تولد« آن ها یكي از شهرهاي 
فوق باشند، میتوانند کدرشته هاي اختصاصي این شهرستان ها را از بخش هاي مربوط در 
دفترچه راهنمای انتخاب رشته، انتخاب نمایند. بدیهي است در صورت پذیرفته شدن در این 
کدرشته ها، داوطلبان میبایست گواهي مربوطه را در زمان ثبت نام به مؤسسه ای که در آن 
قبول شده اند، ارائه نمایند؛ در غیر این صورت قبولي آن ها لغو مي شود. ضمناً پذیرفته شدگان 
مشمول تسهیالت این طرح باید متعهد شوند که به مدت دو برابر مدت تحصیل در مناطق 

محروم استان خود خدمت نمایند.
3 - سهميه داوطلبان شهرستان ابوموسي 

در راستاي اجراي مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي مبني بر اختصاص سهمیه براي 
ابوموسي در  بومي  آزمون سراسري، پذیرش داوطلبان  ابوموسي در  داوطلبان شهرستان 
دانشگاه هرمزگان، همانند شرایط پذیرش رزمندگان است )سهمیه 40 درصدي ظرفیت با 

اعمال 75 درصد حدنصاب گزینش آزاد(
تبصره 1- سكونت مستمر داوطلب به مدت سه سال در شهرستان ابوموسي مالک بومي 

بودن است.
تبصره 2- چنانچه داوطلبان واجد شرایط حدنصاب الزم را در رشته هاي دانشگاه هرمزگان 

کسب ننمایند در دانشگاه پیام نور ابوموسي جایابي و معرفي مي شوند.
نكته: داوطلباني که حائز شرایط استفاده از این سهمیه مي باشند، باید درخواست، مدارک 
و تأییدیه فرمانداري مبني بر 3 سال سكونت مستمر در شهرستان ابوموسي را به سازمان 

سنجش آموزش کشور ارسال نمایند.
4- سهميه داوطلبان آزمون سراسري در مناطق درگير باليای طبيعی

بر اساس ماده 5 آیین نامه اجرایي مصوبه جلسه 817 مورخ 1398/3/7 شوراي عالي انقالب 
مورخ  جلسه 739  ماده واحده  شمول  تعمیم  و  تكمیل  ماده واحده  در خصوص  فرهنگي 
مناطق  در  سراسري  آزمون  داوطلبان  به  سهمیه  اختصاص  بر  مبني  شورا   1392/8/28
درگیر بالیاي طبیعي و مصوبه جلسه 30 مورخ 1401/4/26 شوراي سنجش و پذیرش 
دانشجو، حداکثر 5 درصد مجموع ظرفیت دوره روزانه دانشگاه هاي واقع در این استان ها 
به صورت مازاد بر ظرفیت در رشته های موردنیاز و پیشنهادی استانداری ها پس از تائید 
شوراي سنجش و پذیرش دانشجو، به داوطلبانی که شهر یا بخش »محل اقامت« یا »محل 
اخذ مدرک تحصیلي سال آخر« یا »محل اخذ مدرک تحصیلي سال ماقبل آخر« و یا »محل 
اخذ مدرک تحصیلي دو سال ماقبل آخر« دریكی از شهرها یا بخش های درگیر بالیای 
طبیعی باشد، اختصاص داده می شود. این داوطلبان مي توانند کدرشته هاي اختصاصي این 

شهرستان ها را از بخش هاي مربوط در دفترچه راهنماي انتخاب رشته، انتخاب نمایند.
  شهر و یا بخش محل اقامت در صورتي مالک عمل قرار مي گیرد که داوطلب مستقاًل 
یا به همراه خانواده در زمان وقوع بالیاي طبیعي در آن شهرستان یا بخش اقامت داشته و 

این موضوع مورد تأیید فرمانداري ذی ربط قرار گیرد. 
  داوطلباني که شرایط استفاده از این آیین نامه را دارند و در زمان وقوع بالیاي طبیعي، 
آسيب جاني و مالي دیده اند، باید قبل از انتخاب رشته گواهي مربوط را از فرمانداري محل 
رخداد حادثه دریافت و در زمان انتخاب رشته، گزینه مربوط به استفاده از این سهمیه را 

انتخاب نمایند. 
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قبولي  زمان  در  باید  مي شوند،  پذیرفته  دانشگاه  در  سهمیه  این  با  که  داوطلباني    
گواهي دریافتي فوق را به دانشگاه محل قبولي تحویل نمایند و اگر فاقد گواهي مورد 
تائید فرمانداري باشند، قبولي آن ها لغو مي شود و اجازه شركت در آزمون سال بعد را 

نخواهند داشت.
  این ظرفیت در دانشگاه هاي واقع در مناطق آسیب دیده همان استان اختصاص مي یابد 
و در صورت نبود رشته در آن استان، در دانشگاه هاي واقع در استان هاي هم جوار اختصاص 
داده مي شود. اولویت با دانشگاه هاي واقع در شهر منطقه آسیب دیده، سپس دانشگاه هاي 

واقع در استان مربوطه است.
  این سهمیه زماني اختصاص خواهد یافت که بالیاي طبیعي موجب خسارت های جاني 
و مالي شود به طوری که این خسارت ها عماًل موجب وقفه و خلل در تحصیل دانش آموزان 

شده باشد.
  پذیرش در این کدرشته محل ها مستلزم کسب حدنصاب 80 درصد گزینش آزاد و در 
رشته های پزشكی، داروسازی و دندانپزشكی کسب حدنصاب 85 درصد گزینش آزاد خواهد 

بود.
  میزان تعهد خدمت پذیرفته شدگان با استفاده از این سهمیه، دو برابر مدت تحصیل 
است که در زمان ثبت نام باید تعهد خود را به استانداري مربوطه اعالم و یك نسخه از آن در 

پرونده دانشجو درج شود.
  هرگونه تغییر رشته یا انتقال براي پذیرفته شدگان با استفاده از این سهمیه ممنوع است.
  مدت اعتبار سهمیه براي هر منطقه درگیر بالیاي طبیعي، حداکثر 3 سال مي باشد. در 
سال اول وقوع بالیاي طبیعي، توسط سازمان سنجش آموزش کشور اقدام مي شود. براي 
تخصیص سهمیه در سال دوم و یا سال سوم از زمان شروع اختصاص سهمیه براي آن 

منطقه، در صورت تصویب شوراي سنجش و پذیرش دانشجو، اقدام خواهد شد.
سیل(   یا  )زلزله  طبیعی  بالیای  درگیر  مناطق  داوطلبان  به  اختصاصي  سهمیه  توجه: 
استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، 
کهگیلویه و بویراحمد و لرستان که طبق اعالم وزارت کشور جزو بخش هاي آسیب دیده 
جاني و مالي ناشي از زلزله یا سیل مي باشند در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون 
سراسری سال 1401 هر یك از گروه های آزمایشی درج شده است. داوطلبان این مناطق در 
صورت دارا بودن شرایط و ضوابط مندرج در بند 4، مي توانند کدرشته محل هاي مخصوص 
سهمیه زلزله یا سیل استان خود را در قسمت مربوط از دفترچه راهنماي انتخاب رشته، 

انتخاب نمایند.
5- سهميه بهياری

طبق مصوبات جلسه 140 ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور شوراي عالي انقالب 
فرهنگي مورخ 1399/9/18  و دستورالعمل اجرایی تخصیص این سهمیه مصوب جلسه 
26 مورخ 99/11/25 و مصوبه جلسه 27 مورخ 1401/8/25 شورای سنجش و پذیرش 
دانشجو، از سال 1401 سهمیه ویژه بهیاران به مدت 5 سال به میزان 5 درصد از ظرفیت 
هریك از رشته محل هاي تمامی دوره های روزانه، شهریه پرداز و دانشگاه آزاد اسالمی و ... 
به جز رشته محل های مخصوص مناطق محروم، بالیای طبیعی و دارای تعهد خدمت مقطع 
کارشناسي پیوسته رشته پرستاري به بهیاران حائز شرایط  مندرج در دفترچه های راهنماي 
ثبت نام و انتخاب رشته اختصاص مي یابد. دارندگان دیپلم بهیاري مورد تائید آموزش  و 
پرورش که بند 31 و 36 تقاضانامه ثبت نامي را عالمت گذاری نموده اند به شرط دارا بودن 
گواهینامه اشتغال به خدمت و حداقل سه سال سابقه خدمت اعم از دولتي و غیردولتي به 
عنوان »بهیار« در استان محل خدمت پس از دریافت مدرک دیپلم بهیاري، به تایید دفتر 

پرستاري محل ارائه خدمت، می توانند از این سهمیه استفاده نمایند.   
این تسهیالت برای استفاده از سهمیه بهیاری در رشته محل های رشته پرستاری، فقط در 

استان محل خدمت )محل اشتغال( بهیار اعمال می شود. متقاضیان حق استفاده از سهمیه 
بهیاری در استان های دیگر را ندارند. در صورت عدم رعایت این ضابطه، در صورت قبولی با 

سهمیه بهیاری، قبولی داوطلب لغو خواهد شد.
نمره کل بهیاران برای گزینش در سهمیه مربوط به بهیاران در رشته پرستاری با در نظر 
گرفتن نمره درس بهیاری به عنوان درس تخصصی با ضریب 4 و با تأثیر قطعی در نمره کل 
زیرگروه یك داوطلب لحاظ می شود. حدنصاب نمره برای پذیرش متقاضیان حائز شرایط در 
سهمیه بهیاری هر یك از کدرشته محل های پرستاری کسب حداقل 70 درصد نمره آخرین 

فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد آن کد رشته محل است.   
پذیرفته شدگان این سهمیه مجاز به انتقال و جابجایي نمي باشند.

6 - سهميه داوطلبان دچار سوختگی حاد در حادثه آتش سوزی مدارس
براساس ماده واحده مصوب جلسه 162 مورخ 1401/3/10 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع 
علمی کشور به داوطلبان آزمون سراسری که دچار سوختگی حاد در حوادث آتش سوزی 
مدرسه شهید رحیمی درودزن استان فارس )در سال 1385( و مدرسه انقالب اسالمی شین آباد 
استان آذربایجان غربی )در سال 1391(  شده اند، سهمیه ای مازاد بر ظرفیت در استان بومی 
داوطلب به مدت دو سال در آزمون سراسری سال های 1401 و 1402 اختصاص می یابد. 
این داوطلبان برای استفاده از این سهمیه باید حدنصاب 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته 

شده در گزینش آزاد کدرشته محل مورد تقاضا را کسب نمایند. 
نكته: داوطلباني که حائز شرایط استفاده از این سهمیه مي باشند، باید درخواست خود را به 

سازمان سنجش آموزش کشور ارسال نمایند.
عالی  شورای  مصوب  دندانپزشكی  و  پزشكی  رشته های  ظرفيت  افزايش   –  7

انقالب فرهنگی
واحده  ماده  و  عمومی«  مقطع  در  پزشكی  پذیرش  ظرفیت  »افزایش  واحده  ماده 
»افزایش ظرفیت پذیرش دندانپزشكی در مقطع عمومی« مصوب جلسات 851 و 852  
و 865 شورای عالی انقالب فرهنگی، در آزمون سراسری سال 1401  اجرا می شود. 
تعهد  درج محل  با  مجزا  و  کدرشته محل های مشخص  به صورت  افزایش ظرفیت  این 
خدمت در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1401 درج می شود و 
صرفاً برای ارائه خدمت در شهرستان ها و مناطق محروم و کم برخوردار است. شرایط 
مورخ   30 جلسه  مصوب  اجرایی  نامه  آیین  اساس  بر  ظرفیت،  افزایش  این  ضوابط  و 
دفترچه  و  بومی پذیری  قسمت  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شورای   1401/4/26

راهنمای انتخاب رشته اعالم شده است.
تعهدات پذیرفته شدگان سهميه هاي مختلف

1- پذیرفته شدگان داراي سهمیه نهایي منطقه یك، خانواده شهدا، ایثارگران 25 درصد، 
ایثارگران 5 درصد و رزمنده، یك برابر مدت تحصیل تعهد خدمت دارند.

2 ـ پذیرفته شدگان داراي سهمیه نهایي منطقه دو یا سه، دو برابر مدت تحصیل تعهد 
خدمت دارند.

تبصره 1: میزان تعهد خدمت سهمیه مناطق، فقط براي پذیرفته شدگان دوره روزانه است و 
پذیرفته شدگان سایر دوره ها شامل تعهد خدمت نخواهند بود.

تبصره 2: پذیرفته شدگان داراي سهمیه نهایي منطقه دو یا سه، درصورتی که حداقل نمره 
سهمیه منطقه یك یا آزاد را در کدرشته محل قبولي کسب نمایند، یك برابر مدت تحصیل 

تعهد خدمت دارند.
تبصره 3: پذیرفته شدگان کدرشته های خاص )به عنوان نمونه مخصوص داوطلبان استان 
یا شهر خاص، بورسیه ها یا مناطق محروم( بر اساس قراردادهاي منعقدشده بین نهادهای 

مربوط صورت مي پذیرد و مشمول موارد فوق نیست.
3- طبق دستورالعمل اجرایی تخصیص سهمیه بهیاران مصوب جلسه 26 مورخ 99/11/25 
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شورای سنجش و پذیرش دانشجو، میزان تعهد خدمت استفاده کنندگان سهمیه بهیاری،
دو برابر طول مدت تحصیل و مطابق مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 

خواهد بود.
4- تعهد خدمت داوطلباني که طبق قانون اصالح بند )3( ماده واحده قانون برقراري 
عدالت آموزشي در پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تكمیلی و تخصصي مصوب 
مورخ 1392/7/10 مجلس محترم شوراي اسالمي، در کدرشته  محل های محروم ویژه 
و   داروسازي  و  دندانپزشكي  پزشكي،  رشته هاي  در  کشور  استان های  بومي  داوطلبان 
سایر رشته هاي تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي )داراي تعهد 

خدمت( پذیرفته مي شوند؛ داراي شرایط ذیل است:
الف( مدت زمان تعهد سه برابر مدت تحصیل در مناطق مورد تعهد است.

 ب( تعهد خدمت غيرقابل خريد و جابجايي است.
ج( ارائه مدرک تحصیلي این داوطلبان پس از اتمام تعهد موردنظر انجام میپذیرد.

د( دانش آموختگان سهمیه بومي در طول مدت زمان تعهد، مجاز به فعالیت پزشكي در سایر 
نقاط کشور نمي باشند.

تعهد،  از مدت زمان  نیمي  از گذراندن  باالتر پس  آموزشي  مقاطع  ادامه تحصیل در  هـ( 
امكان پذیر است.

و( کلیه پذیرفته شدگان استفاده کننده از این سهمیه، مكلف مي باشند قبل از ثبت نام، ضمن 
حضور در دفاتر اسناد رسمي در معیت نمایندگان دفتر حقوقي دانشگاه / دانشكده ها نسبت 
به تودیع سند تعهد محضری مطابق فرم تعهدي که در زمان ثبت نام در اختیار آنان قرار 

مي گیرد، اقدام نمایند.
ز( مشموالن این سهمیه، مجاز به نقل وانتقال و تغییر رشته قبولي نمي باشند، لذا الزم است 

در انتخاب رشته دقت الزم را مبذول نمایند.
پزشكی  پذیرش  افزایش ظرفیت  پذیرفته شدگان کدرشته محل های  تعهد خدمت   -5
به صورت  که  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  مصوب  عمومی  مقطع  در  دندانپزشكی  و 
راهنمای  دفترچه  در  خدمت  تعهد  محل  درج  با  مجزا  و  مشخص  کدرشته محل های 
انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1401 درج می شود و صرفاً برای ارائه خدمت در 

شهرستان ها و مناطق محروم و کم برخوردار است داراي شرایط ذیل است:
 پذیرفته شدگان کدرشته محل های فوق، دارای تعهد خدمت به مدت یك و نیم برابر طول 

دوره تحصیل در مناطق محروم و کم برخوردار هستند.
الف-تعهدات فوق قابل خرید و جابجایی نمی باشد.

ب-دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی محل قبولی، مكلف به اخذ تعهد 
خدمت محضری از پذیرفته شدگان کدرشته محل فوق مطابق اسناد تعهد محضری ابالغ شده 

به دانشگاه های علوم پزشكی براساس ضوابط این آیین نامه در بدو ثبت نام است. 
قبولی  کدرشته  محل  جابجایی  به  مجاز  فوق،  مصوبه  رشته محل  کد  ج-پذیرفته شدگان 

نمی باشند.
د-پذیرفته شدگان کد رشته محل مصوبه فوق، مجاز به ادامه تحصیل تا قبل از گذراندن نیمی 
از دوران تعهد نمی باشند. در صورت ادامه تحصیل دانش آموختگان این سهمیه در مقطع 
تخصص، بخش باقیمانده از دوره تعهد خدمت باید پس از اتمام مقطع تخصص در محل 
خدمت دوره تعهد، انجام پذیرد. مدت تحصیل در دوره تخصص جزء مدت تعهد خدمت 

محسوب نخواهد شد.
 هـ ارائه مدرک تحصیلی پذیرفته شدگان کد رشته محل مصوبه فوق بعد از اتمام دوره تعهد، 

انجام می پذیرد.
و- دانش آموختگان این سهمیه، در طول زمان تعهد، مجاز به فعالیت پزشكی رسمی در سایر 

نقاط کشور نمی باشند.

نكات مهمي که باید دقت نمود:
نكته 1: در رشته هاي با نوع گزینش بومي استاني، ناحیه اي و قطبي، سهمیه هاي منطقه 
یك، منطقه دو، منطقه سه و خانواده شهدا در کدرشته محل هایی که داوطلب، بومي آن 
کدرشته ها است اعمال مي شود. در واقع داوطلب داراي سهمیه منطقه سه اگر در کدرشته اي 
بومي محسوب نشود، در قسمت آزاد، گزینش خواهد شد و در سهمیه منطقه سه گزینش 

نمي شود. براي روشنتر شدن مطلب، به این مثال توجه نمایید:
فرض کنید داوطلبي، بومي استان یزد بوده و داراي سهمیه منطقه 3 در گروه علوم ریاضي و فني 
است. چنانچه این داوطلب متقاضي دوره روزانه رشته مهندسي معماري در دانشگاه های یزد، 
 اصفهان و یا چهارمحال و بختیاري باشد، با توجه به اینكه نوع گزینش بومي رشته مذکور ناحیه اي 
است، بومي این استان ها محسوب مي شود و در بین داوطلبان هم سهمیه خود یعني منطقه سه 
گزینش خواهد شد؛ اما اگر این داوطلب، متقاضي رشته مهندسي معماري دانشگاه تهران یا زنجان 
یا زاهدان باشد، ازآنجاکه بومي )هم ناحیه اي( این استان ها نیست در سهمیه آزاد به رقابت با سایر 

داوطلبان خواهد پرداخت. )برای اطالعات بیشتر به گزارش بومی پذیری مراجعه شود(
نكته 2: در آزمون سراسري سال 1401، عالوه بر سهمیه 25 درصد اختصاصي به داوطلبان 
ایثارگر شامل »همسر و فرزندان  شهدا«، »آزادگان  و همسر و فرزندان  آنان« و »جانبازان 
25 درصد و باالتر و همسر و فرزندان آنان«، طبق ماده 90 قانون »برنامه پنج ساله ششم 
مصوب   »)1396-1401( ایران  اسالمي  جمهوري  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  توسعه 
از ظرفیت هر کدرشته محل به  1395/12/14 مجلس محترم شوراي اسالمي، 5 درصد 
داوطلبان ایثارگر شامل »جانبازان زیر 25 درصد و همسران و فرزندان آنان« و »همسران و 

فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه« اختصاص داده مي شود.
نكته 3: درصورتی که سهمیه 25 درصدي ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه 
ایثارگران که  ابتدا به مشمولین سهمیه 5 درصدي  فوق، تكمیل نشود، خالی مانده آن 
شرایط و حدنصاب الزم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر بازهم این ظرفیت خالي ماند، 

باقیمانده آن به سایر داوطلبان به صورت آزاد اختصاص مي یابد.
نكته 4: ظرفیت خالی مانده 5 درصد سهمیه ایثارگران، به سایر داوطلبان به صورت آزاد 

اختصاص مي یابد.
نكته 5: داوطلبان سهمیه ایثارگران، عالوه بر سهمیه ایثارگران همانند سایر داوطلبان در 
سهمیه منطقه خود نیز گزینش مي شوند و سهمیه مناطق آن ها نیز در کارنامه نتایج علمي 

درج مي شود.
نكته 6: طبق مصوبه نوزدهمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1398/5/5 
از سال تحصیلی 99-1398 پذیرش زن و مرد در سه رشته دکتری عمومی شامل پزشكی، 
دندانپزشكی و داروسازی در دوره روزانه حداقل 30 درصد از هر جنس و در دوره هاي پردیس 
خودگردان و ظرفیت مازاد و دانشگاه آزاد اسالمي )شهریه پرداز( به صورت رقابتي انجام 

مي شود.
نكته 7: طبق ماده 5 آیین نامه اجرایي مصوبه جلسه 817 مورخ 1398/3/7 شوراي عالي 
انقالب فرهنگي در خصوص ماده واحده تكمیل و تعمیم شمول ماده واحده جلسه 739 مورخ 
1392/8/28 شورا مبني بر اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسري در مناطق درگیر 
بالیاي طبیعي و مصوبات شوراي سنجش و پذیرش دانشجو، حداکثر 5 درصد مجموع 
ظرفیت دوره روزانه دانشگاه هاي واقع در استان هاي درگیر بالیاي طبیعي به صورت مازاد 
ظرفیت در رشته های موردنیاز و پیشنهادی استانداری ها پس از تائید شوراي سنجش و 
پذیرش دانشجو، به داوطلبانی که در سیل یا زلزله خسارت جاني و مالي دیده و فرم تائید 
فرمانداري را اخذ نموده و شهر یا بخش محل اقامت و یا یكي از محل های اخذ مدرک 
تحصیلي سه سال آخر آن ها در یكی از شهرها یا بخش های درگیر زلزله یا سیل طبق اعالم 

وزارت کشور باشند، اختصاص داده می شود.
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شیوه  هاي  به  دنیا  سراسر  در  عالي  آموزش  به  ورود  متقاضي  دانشجویان  گزینش 
متفاوت  کشور  هر  آموزشي  نظام  به  توجه  با  که  گیرد  مي   صورت  مختلفي 
افراد  دارد،  وجود  هماهنگي  تقاضا  و  عرضه  بین  که  کشورها  از  بسیاري  در  است. 
وارد  باشند،  داشته  را  آن  الزامات  حداقل  که  دانشگاهي  و  رشته  هر  به  مي  توانند 
براي حفظ  ادامه دهند. در بسیاري موارد، نظام  هاي آموزشي  به تحصیل   شوند و 
دانش آموختگان در همان شهر، جلوگیري از مهاجرت  هاي احتمالي و ... امتیازاتي 

براي ورود به دانشگاه در شهر محل تولد یا محل سكونت داوطلبان قائل مي  شوند.
بحث بومي  پذیري در نظام آموزش عالي کشورمان نیز باهدف ایجاد توازن بین عرضه 
و تقاضا مطرح و اجرا شده است. در گزینش بومي برخي از رشته ها و دانشگاه  ها، 

امتیازات خاصي براي داوطلبان بومي آن رشته و دانشگاه در نظر گرفته مي  شود.
سابقه گزینش بومي در نظام آموزش عالي کشور به سال 1365 برمي  گردد که در 
آن تمامي استان های کشور )به جز تهران( به 8 ناحیه تقسیم شدند و کلیه داوطلباني 
که محل اخذ مدرک دو سال آخر متوسطه آنان دریكی از این ناحیه  ها بود، بومي آن 
ناحیه محسوب مي  شدند. این شیوه بومی گزینی تا سال 1368 ادامه یافت. کاردان 
فني برق- الكترونیك در گروه آزمایشی علوم ریاضي و فنی، پرستاري و مامایي در 
گروه آزمایشی علوم تجربي و کلیه رشته  هاي دبیري در گروه آزمایشی علوم انساني 

برخي از رشته های بومي در آن زمان بودند.
پژوهش  ها و بررسي  هایي که در سال  هاي 1365 تا 1369 انجام گرفت و اطالعاتي 
که دانشگاه  ها و مراکز آموزش عالي به وزارت فرهنگ و آموزش عالي وقت ارسال 
از قبیل مشروطي،  امر بود که مشكالت آموزشي دانشگاه  ها  این  از  کردند، حاکي 
اخراجي و افت تحصیلي دانشجویان، در آن سال  ها از یك سو و نداشتن یا نامناسب 
بودن خوابگاه  ها و عدم دسترسي به حداقل امكانات رفاهي الزم، فشار رواني پذیرفته 
شدن در مكاني دور از محل زندگي و خانواده و اثرات رواني و اجتماعي منفي ناشي از 
آن از سوي دیگر، با یكدیگر مربوط بوده و باعث افت تحصیلي دانشجویان شده است.

در سال 1369 با توجه به گسترش رشته هاي تحصیلي و ماهیت هر رشته و توسعه 
به  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي  در  طرحي  کشور،  سطح  در  عالي  آموزش  مراکز 
تصویب رسید که باعث تغییرات عمده در گزینش بومي شد. ازجمله تغییرات این 
کشوري  و  قطبي  ناحیه  اي،  استاني،  هاي  رشته   دسته   چهار  به  ها  رشته   که  بود 
تقسیم شدند و مالک تعیین بومي بودن، محل اخذ مدرک تحصیلي سه سال آخر 
دوره متوسطه براي داوطلبان بود. هرچند طي سال های بعد این طرح تغییرات بسیار 
جزئي داشت ولي اصل گزینش بومي کنوني را مي توان از نتایج مصوبه مذکور دانست.

اعم اهداف بومي  گزیني
گزینش بومي اهداف زیادي داشته است که از آن جمله مي  توان به موارد ذیل اشاره 

نمود:
کمبود  مشكل  )نظیر  دانشگاه ها  و  دانشجویان  معیشتي  و  اقامتي  مشكالت  کاهش 

خوابگاه، افت تحصیلي ناشي از دوري خانواده و مشكالت اقتصادي(؛
کاهش مهاجرت های درون کشوري؛

در  گرفته شده،  نظر  در  امتیازات  به  توجه  با  بومی  داوطلبان  بیشتر  قبولي  امكان 
رشته هاي واقع در منطقه بومي؛

تعيين استان بومي
براي  است.  داوطلب  هر  بومي  استان  تعیین  بومي،  گزینش  انجام  در  مرحله  اولین 
تعیین استان بومي هر داوطلب، درصورتی که محل اخذ مدرک تحصیلي سه سال 
آخر دوره متوسطه )براي داوطلبان نظام 3-3-6 محل اخذ مدرک تحصیلي سه سال 
آخر دوره دوم متوسطه و براي داوطلبان نظام سالي واحدي یا ترمي واحدي، محل 
یك  در  دیپلم(  ماقبل  سال  مدرک  و  دیپلم  مدرک  و  پیش دانشگاهی  مدرک  اخذ 
استان باشد، داوطلب بومي آن استان تلقي مي  شود و درصورتی که محل اخذ مدرک 
داوطلب  تولد  استان محل  نباشد،  استان  یك  در  داوطلبي  آخر  تحصیلي سه سال 

به عنوان استان بومي وي در نظر گرفته مي شود. به مثال زیر توجه نمایید:
مثال:

نكات:
1- داوطلبانـي که سـه سـال آخر محـل تحصیل را در خـارج از کشـور گذرانیده اند، 

»اسـتان محـل تولد«، اسـتان بومـي آن ها تلقي خواهد شـد.
2- داوطلبانـي کـه سـه سـال آخر محـل تحصیـل را خـارج از کشـور گذرانیده اند و 
همچنیـن اسـتان محـل تولـد ایشـان نیز خـارج از کشـور بوده اسـت، اسـتان بومي 

آن هـا »تهـران« خواهـد بود.
3- اسـتان بومـي فارغ التحصیـالن دوره هـای کارداني پیوسـته آموزشـكده هاي فني 
و حرفـه ای بر اسـاس اسـتان سـه سـال آخـر تحصیل دوره آموزش متوسـطه )سـال 

اول، دوم و سـوم دبیرسـتان و یا هنرسـتان( تعیین می شـود.
4- داوطلبـان سـهمیه ایثارگـران )اعم از سـهمیه 25 درصدی و سـهمیه 5 درصدی 
داراي  کـه  تمـام کدرشـته محل هایي  در  پذیـرش  بـراي  رزمنـدگان  و  ایثارگـران( 
شـرایط خاصـي نمي باشـند )ماننـد محـروم، مخصـوص، دانشـگاه فرهنگیـان ویـژه 
داوطلبـان آزاد و ...( در سـهمیه مربوطـه )25 درصـد و 5 درصـد ایثارگـران( بومـي 

محسـوب مي شـوند.
5- ناحیـه بومـي و قطـب بومـي هـر داوطلـب بـا توجـه بـه اسـتان بومـي وي و بـر 
اسـاس جـداول نواحـي بومـي و قطب هـای بومـي جـداول الـف و ب کـه در ادامـه 

مي شـود. تعییـن  می آیـد، 
6- بـراي رشـته محل هاي خاصـي کـه پذیـرش آن هـا بـه صـورت شـهري انجـام 
مي شـود، داوطلبـي بومـي شـهر در نظـر گرفتـه مي شـود کـه حداقـل 2 شـهر از 
4 شـهر »محـل اخـذ مـدرک تحصیلـي سـال آخـر تحصیلـي«، »محل اخـذ مدرک 
تحصیلـي سـال ماقبـل آخـر«،  »محل اخذ مـدرک تحصیلي دو سـال ماقبـل آخر«،  

»محـل تولـد«  بـا شـهر رشـته تعییـن شـده تطابق داشـته باشـد.
انجـام  بـه صـورت بخشـي  آنهـا  پذیـرش  بـراي رشـته محل هاي خاصـي کـه   -7
مي شـود، داوطلبـي بومـي بخـش در نظـر گرفتـه مي شـود کـه حداقـل 2 بخـش از 

بومی  پذیری در آزمون رسارسی سال 1401
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4 بخـش »محـل اخـذ مـدرک تحصیلي سـال آخر تحصیلـي«، »محل اخـذ مدرک 
تحصیلـي سـال ماقبـل آخـر«،  »محل اخـذ مدرک تحصیلي دو سـال ماقبـل آخر«،  

»محـل تولـد«  بـا بخـش رشـته تعیین شـده تطابق داشـته باشـد.

دسته  بندي رشته  هاي تحصيلي برحسب گزینش بومي 
الف( رشته هاي استاني : رشته هایي هستند که در اکثر استان ها گسترش داشته و 

ازنظر کاربردي نیز فارغ التحصیالن آن رشته ها نیاز استان را تأمین مي کنند.
ب( رشته هاي ناحیه اي: از مجموع چند استان مجاور یك ناحیه بومي تعیین مي شود. 
رشته هایي ناحیه اي هستند که در اکثر استان ها وجود نداشته ولي در چند استان 
مجاور که به عنوان یك ناحیه تلقي مي شوند وجود دارند. دسته بندی نواحي بومي 

کشور بر اساس جدول زیر است.

ج( رشته هاي قطبي: از مجموع  چند ناحیه ، یك قطب  بومي ایجاد مي شود. رشته هایي 
قطبي هستند که در اکثر نواحي وجود نداشته ولي در چند ناحیه مجاور که به عنوان 
را  کشور  قطب هاي  تقسیم بندی  زیر  جدول  دارند.  وجود  مي شود،  تلقي  یك قطب 

نشان مي دهد :

د( رشته های کشوري: شامل رشته  هایي است که در اکثر قطب های کشور وجود 
ندارد و تنها در معدودي از دانشگاه ها ارائه می شوند؛ به عنوان نمونه، گزینش بومي 
براي تمامي رشته  هاي گروه آزمایشی هنر در دوره روزانه با توجه به ظرفیت بسیار 
کم آن ها، در مقایسه با سایر گروه ها، اعمال نمي  شود و درنتیجه نوع گزینش آن 

کشوري است.
توجه: تنوع گزینش بومي طبق دسته بندي فوق، مخصوص دوره روزانه است.

گزینش بومي در دوره  هاي مختلف
1( دوره روزانه

استان های  در  آن ها  پوشش  درصد  و  رشته ها  ماهیت  به  توجه  با  روزانه  دوره  در 
ارائه  بومي  قطبي  و  بومي  ناحیه  اي  بومي  استاني،  نوع  از  بومي  گزینش  مختلف 
یا  شود  ارائه  دانشگاه ها  از  معدودي  تعداد  در  رشته  اي  چنانچه  همچنین  مي شود. 
ظرفیت رشته متناسب با نسبت شرکت  کنندگان نباشد، گزینش بومي بر آن اعمال 
نمي  شود و نوع گزینش آن کشوري است.  نوع گزینش رشته  ها در دوره روزانه 
در دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري )دفترچه شماره 2( در ابتداي 
کدرشته  محل هاي مربوط به هر گروه آزمایشي، ارائه مي  شود. داوطلبان الزم است 

در زمان انتخاب رشته به نوع گزینش رشته انتخابي توجه نمایند.
داوطلب براي آنكه بداند در دوره روزانه، بومي یك کدرشته محل  است یا خیر بایستي 

به موارد زیر دقت کند:
- ابتدا به نوع گزینش رشته توجه نماید )نوع گزینش رشته  ها در دفترچه راهنماي 
شماره 2 آزمون سراسري، تحت عنوان جدول رشته  هاي تحصیلي ارائه شده است. 
توضیحات  )در  مي باشند  مشخص  بخش  یا  شهر  مخصوص  که  کدرشته محل هایي 

کدرشته محل مشخص شده است( شامل این موضوع نمي شوند.(
- استان بومي خود را که با توجه به مطالب ارائه شده تعیین و در کارنامه داوطلب 

درج شده است در نظر بگیرد.
در  فقط  رشته  این  در  داوطلب  است،  استاني  رشته،  بومي  گزینش  نوع  اگر   -
بود. بومي خواهد  بومي خود،   استان  در  واقع  عالي  آموزش  و مؤسسات  دانشگاه ها 

- اگر نوع گزینش بومي رشته، ناحیه  اي است، داوطلب در این رشته در دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي واقع در استان بومي خود و استان های هم ناحیه با استان 

بومي خود،  بومي محسوب خواهد شد.
- اگر نوع گزینش بومي رشته، قطبي  است، داوطلب در این رشته در دانشگاه ها و 
استان  با  استان های هم قطب  و  بومي خود  استان  واقع در  عالي  آموزش  مؤسسات 

بومي خود،  بومي محسوب خواهد شد.
- اگر نوع گزینش رشته کشوري است، گزینش بومي اعمال نخواهد شد. )البته باید 
توجه داشت که تقسیم بندی ظرفیت بین سهمیه  ها )سهمیه بندي( اعمال خواهد 
ایثارگران،  باقیمانده  برای  از ظرفیت  از کسر 25 درصد و 5 درصد  بعد  یعني  شد 
ظرفیت به نسبت تعداد داوطلبان هر یك از مناطق سه گانه )منطقه یك، منطقه دو، 
منطقه سه کل کشور( و خانواده شهدا به ترتیب به داوطلبان داراي سهمیه منطقه 

یك، منطقه دو، منطقه سه و خانواده شهدا اختصاص خواهد یافت(
این  باشد  ناحیه اي(  یا  )استاني، قطبي  بومي  اگر گزینش یك رشته محل،  توجه: 
نكته به این مفهوم نیست که فقط داوطلبان بومي اجازه انتخاب آن ها را دارند؛ بلكه 
شانس قبولي داوطلبان بومي در این رشته محل بیشتر از سایر داوطلبان غیربومی 
است، الزم به ذکر است محاسبه شانس قبولی متأثر از ظرفیت اختصاص یافته به هر 

کدرشته محل است.
براي روشن تر شدن موضوع،  مثال هایی از چگونگي تأثیر گزینش بومي در افزایش یا 

کاهش شانس قبولي داوطلبان ارائه مي  شود:
مثـال 1: فـرض کنیـد داوطلبـي در گـروه آزمایشـی علـوم ریاضـي و فنـی، بومـي 
اسـتان یـزد و متقاضـي پذیـرش در رشـته مهندسـي معمـاري اسـت. نـوع گزینش 
رشـته مهندسـي معماري ناحیه اي اسـت. بـا توجه به اینكه اسـتان بومـي داوطلب، 
یـزد اسـت و یـزد طبق جـدول دسـته بندي نواحـي کشـور، هم ناحیه با اسـتان های 
اصفهـان و چهارمحـال و بختیاري اسـت؛ این داوطلب در رشـته مهندسـي معماري، 
بومـي دانشـگاه های اسـتان بومي خود )یـزد( و دانشـگاه های اسـتان های اصفهان و 
چهارمحـال بختیـاري خواهـد بود؛ ولـي براي مهندسـي معماري دانشـگاه مازندران 
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بـا توجـه بـه اینكـه اسـتان مازنـدران هم ناحیـه بـا اسـتان یـزد نیسـت، غیربومـی 
محسـوب خواهد شـد.

مثـال 2: فـرض کنید داوطلبي در گروه آزمایشـی هنر، بومي اسـتان اصفهان اسـت 
و متقاضـي رشـته صنایع دسـتی در دوره روزانـه اسـت. ازآنجاکـه نوع گزینش رشـته 
مذکـور کشـوري اسـت، لـذا گزینـش بومـي بـراي ایـن رشـته اعمـال نخواهد شـد 
)البتـه سـهمیه بندي اعمـال مي شـود(؛ پـس انتخـاب رشـته صنایع دسـتی دانشـگاه 
هنـر اصفهان نسـبت بـه دانشـگاه مازنـدران موجب افزایش شـانس قبولـي داوطلب 
نخواهـد بـود و در ایـن قبیـل رشـته ها وضعیت علمي هر یـك از داوطلبان و نسـبت 
شـرکت کنندگان هـر یـك از سـهمیه هاي مناطـق یـك، دو و سـه تعییـن  کننـده 

خواهـد بود.

ميزان پذیرش بومي رشته ها در دوره روزانه 
رشـته ها در دوره روزانـه بـه دودسـته پُرمتقاضـی و کم متقاضـي تقسـیم مي  شـوند. 
پـس از کسـر 25 درصـد و 5 درصد سـهمیه ایثارگـران، باقیمانـده ظرفیت به صورت 

ذیـل به سـایر داوطلبـان اختصـاص مي یابد:
میـزان پذیـرش بومـي در رشـته  هـاي پُرمتقاضـي دوره روزانـه، بـا توجـه بـه اینكه 
نـگاه بومـي در آن ها کمتر اسـت، تعدیل شـده اسـت. در این قبیل رشـته  هـا، بعد از 
کسـر سـهمیه 25 درصـد و 5 درصد ایثارگران، حـدود 60 درصد ظرفیـت باقیمانده 
هـر رشـته محـل به صـورت گزینش بومـي و حـدود 40 درصد آن به صـورت گزینش 

آزاد انجـام می شـود. ایـن رشـته ها در جـدول زیر مشخص شـده اند:

ــهمیه ــر س ــد از کس ــري، بع ــون سراس ــه آزم ــته هاي دوره روزان ــایر رش 2- در س
25 درصـد و 5 درصـد ایثارگـران، از مابقـي ظرفیـت میـزان پذیـرش بومـي حـدود 
80 درصـد اسـت و گزینـش حـدود 20 درصـد دیگـر ظرفیـت، به صـورت آزاد انجام 

مي شـود.

2( دوره هاي نوبت دوم )شبانه( و نيمه حضوری
و  )شـبانه(  نوبـت دوم  دوره هـاي  محل هـاي  رشـته  تمامـي  بومـي  گزینـش  نـوع 
نیمه حضـوري)در صـورت وجـود( از نـوع بومي اسـتاني اسـت. بعد از کسـر سـهمیه 
25 درصـد و 5 درصـد ایثارگـران، از باقیمانـده ظرفیـت حـدود 80 درصـد ظرفیـت 
رشـته هاي نوبـت دوم یـا نیمه حضـوري بـه داوطلبان بومي هر اسـتان تعلـق خواهد 

گرفـت و حـدود 20 درصـد بـه داوطلبـان آزاد اختصـاص مي یابـد.

3( دوره های پيام نور و غيرانتفاعی
به صـورت  غیرانتفاعـی  مؤسسـات  و  پیام نـور  دانشـگاه  رشـته محل هاي  تمامـي 
بومـي  ناحیـه اي گزینـش مي شـوند؛ بدین معنا که بعد از کسـر سـهمیه 25 درصد و 
5 درصـد ایثارگـران، از باقیمانـده ظرفیت حـدود 80 درصد ظرفیت رشـته محل هاي 
ایـن دوره هـا بـه داوطلبان بومـي نواحي مربـوط و بقیه بـه داوطلبـان آزاد اختصاص 

دارد.

الزم بـه ذکـر اسـت، نـوع گزینـش رشـته های دانشـگاه  پیام نـور از آزمون سراسـری 
سـال 1396، بـه بومـی ناحیـه ای تغییـر یافته اسـت و دیگر نیازی به بررسـی جدول 

مراکـز پذیرنـده تحت پوشـش هـر واحد دانشـگاه پیام نور نیسـت.

4( دوره مجـازي، پردیس  خودگردان ، دوره شـهریه پرداز و دانشـگاه 
اسالمی آزاد 

تمامـي رشـته محل هاي مجـازي، پردیـس  خودگـردان، شـهریه پـرداز )رشـته های 
تحـت پوشـش وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـكی( و چهار رشـته پزشـكی، 
دندانپزشـكی، داروسـازی، دامپزشـكی دانشـگاه آزاد اسـالمی که پذیرش آنها توسط 
سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور انجـام مـی شـود، بـه صـورت کشـوري گزینـش 
اعمـال  )سـهمیه بندی  نمي شـود  اعمـال  آن هـا  در  بومـي  گزینـش  و  مي شـوند 
می شـود(؛ لـذا پـس از کسـر 25 درصـد و 5 درصـد سـهمیه ایثارگـران، باقیمانـده 
ظرفیـت بـه نسـبت تعـداد داوطلبـان هر یـك از مناطق سـه گانه )منطقه یـك، دو و 

سـه( کل کشـور و خانـواده شـهدا در هـر رشـته محل اختصـاص مي یابـد.

5( دانشگاه فرهنگيان )ویژه داوطلبان آزاد(
بـر اسـاس مصوبـات دوازدهمیـن و نوزدهمیـن جلسـه شـوراي سـنجش و پذیـرش 
دانشـجو مـورخ 1397/4/17 و 1398/5/5 ، تمامـي داوطلبان بومي هر اسـتان مجاز 
بـه انتخـاب کدرشـته  محل هـاي مربـوط به اسـتان خـود مي باشـند اما در کدرشـته 
 محل هایـي کـه اولویـت بـراي شـهر یـا بخـش خاصـي در نظـر گرفتـه شـده اسـت 
)ایـن موضـوع در مقابـل کدرشـته  محل نوشـته شـده اسـت( ابتـدا داوطلبـان بومي 
آن شـهر ها یـا بخش هایـي کـه داراي اولویت هسـتند )حداقل 2 شـهر )یـا بخش( از 
4  شـهر )یـا بخـش( »محـل اخذ مدرک تحصیلي سـال آخـر«، »محـل اخذ مدرک 
تحصیلـي سـال ماقبـل آخر«، »محـل اخذ مدرک تحصیلي دو سـال ماقبـل آخر« و 
»محـل تولـد« با شـهر )یا بخش( رشـته تعیین شـده، تطابق داشـته باشـد( پذیرش 
مي شـوند و در صورتـي کـه ظرفیت خالـي بماند )داوطلب واجد شـرایط بومي شـهر 
یـا بخـش براسـاس دامنه پذیـرش وجـود نداشـته باشـد(، از داوطلبان بومـي همان 
اسـتان کـه کدرشـته محـل مزبـور را انتخـاب نموده انـد، پذیـرش انجـام مي شـود. 
شـایان ذکـر اسـت از پذیرفتـه شـدگان تعهـد الزم بـراي خدمـت در شـهر یا بخش 
منـدرج در محـل خدمـت سـتون»محل تحصیل/ مخصـوص داوطلبـان بومي / محل 

خدمـت« اخذ خواهد شـد.

نكات مهم
الـف- طبـق قانـون اصـالح بنـد )3( ماده واحـده قانـون برقـراري عدالـت آموزشـي 
در پذیـرش دانشـجو در دوره  هـاي تحصیـالت تكمیلـي و تخصصـي مصـوب مـورخ 
1392/7/10 مجلـس محتـرم شـوراي اسـالمي، در برخـی از رشـته  هـاي علـوم 
پزشـكي،  30 درصـد ظرفیـت بـه داوطلبـان مناطـق محـروم )داراي تعهـد خدمـت 
سـه برابـر طـول تحصیـل( اختصـاص داده شـده اسـت کـه پذیـرش ایـن رشـته ها و 
همچنیـن سـایر رشـته هاي وزارت بهداشـت داراي تعهـد خدمـت تابع شـرایط ذیل 

ست: ا
در رشـته محل هایي کـه »مخصـوص داوطلبـان بومي اسـتان خاصي« اسـت، تمامي 
داوطلبانـي کـه اسـتان بومـي آن ها مطابق با اسـتان رشـته باشـد، اجـازه انتخاب آن 

کدرشـته  محـل را دارند. 
در رشـته  محل هایـي کـه »مخصـوص داوطلبـان بومـي شـهر )یـا بخـش( خاصـي« 
اسـت، تمامي داوطلباني که حداقل 2 شـهر )یا بخش( از 4  شـهر )یا بخش( »محل 
اخـذ مدرک تحصیلي سـال آخـر«، »محل اخذ مـدرک تحصیلي سـال ماقبل آخر«، 
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»محـل اخـذ مـدرک تحصیلـي دو سـال ماقبـل آخـر« و »محـل تولـد« با شـهر )یا 
بخـش( رشـته تعیین شـده، تطابق داشـته باشـد، اجـازه انتخاب آن کدرشـته  محل 
را دارنـد. بدیهـي اسـت سـایر داوطلبـان مجـاز بـه انتخـاب ایـن کدرشـته  محل هـا 
نیسـتند. بایـد توجـه داشـت کـه ممكن اسـت تعـدادي از داوطلبـان، بومـي بیش از 

یك شـهر )یـا بخش(  باشـند.
بـا  در رشـته محل  هایي کـه »مخصـوص داوطلبـان اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 
اولویـت پذیـرش داوطلبـان بومي مناطق تحت پوشـش دانشـگاه هاي علوم پزشـكي 
زابـل، زاهـدان یا دانشـكده علوم پزشـكي ایرانشـهر« هسـتند، همه داوطلبـان بومي 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان مجـاز بـه انتخـاب ایـن رشـته محل ها مي باشـند امـا 
اولویـت پذیـرش بـا داوطلبانـي اسـت کـه حداقل 2 شـهر )یا بخـش( از 4  شـهر )یا 
بخـش( »محـل اخـذ مـدرک تحصیلـي سـال آخـر«، »محل اخـذ مـدرک تحصیلي 
سـال ماقبـل آخـر«، »محـل اخذ مـدرک تحصیلـي دو سـال ماقبل آخـر« و »محل 
تولـد« بـا شـهر )یـا بخـش( منطقه رشـته تحت پوشـش تعیین شـده تطابق داشـته 
باشـد و در صورتـي کـه ظرفیـت خالـي بمانـد، از داوطلبان بومي اسـتان سیسـتان و 
بلوچسـتان کـه کدرشـته محل هاي فـوق را انتخـاب کرده انـد، نیـز پذیـرش انجـام 
مي شـود. حدنصـاب ایـن رشـته ها، همان حدنصـاب رشـته  اصلـي در دوره روزانه آن 
دانشـگاه مي باشـد. ایـن حدنصاب بـراي داوطلب آزاد 80 درصد گزینـش آزاد و براي 

داوطلـب رزمنـده و ایثارگـر مطابـق قوانین رزمنـدگان و ایثارگران اسـت.
شـایان ذکـر اسـت از تمامي پذیرفته شـدگان این کدرشـته  محل ها تعهـد الزم براي 
خدمـت در شـهر یـا بخـش محـل خدمت منـدرج در سـتون » نـام مناطـق محروم 
محـل خدمـت پـس از فـارغ التحصیلـي« در جـداول مربوطـه )منـدرج در دفترچـه 

راهنمـاي انتخـاب رشـته( اخذ خواهد شـد.
ب- مـاده واحـده »افزایـش ظرفیـت پذیـرش پزشـكی در مقطـع عمومـی« و مـاده 
واحـده »افزایـش ظرفیـت پذیرش دندانپزشـكی در مقطع عمومی« مصوب جلسـات 
851 و 852  و 865 شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی، در آزمـون سراسـری سـال 
1401  اجـرا می شـود. ایـن افزایـش ظرفیـت به صورت کدرشـته محل های مشـخص 
و مجـزا بـا درج محـل تعهـد خدمـت در دفترچـه راهنمـای انتخـاب رشـته آزمـون 
سراسـری سـال 1401 درج می شـود و صرفـاً بـرای ارائـه خدمت در شهرسـتان ها و 
مناطـق محـروم و کـم برخـوردار اسـت. شـرایط و ضوابـط ایـن افزایـش ظرفیت، بر 
اسـاس آیین نامه اجرایی مصوب جلسـه 30 مورخ 1401/4/26 شـورای سـنجش و 

پذیـرش دانشـجو به شـرح ذیل اسـت:
1- پذیرفته شـدگان کدرشـته محل های فـوق، دارای تعهـد خدمـت بـه مـدت یك و 

نیـم برابـر طـول دوره تحصیـل در مناطق محـروم و کم برخوردار هسـتند.
2- تعهدات فوق قابل خرید و جابجایی نمی باشد.

3- دانشـگاه علـوم پزشـكی و خدمات بهداشـتی درمانی محل قبولـی، مكلف به اخذ 
تعهـد خدمـت محضـری از پذیرفته شـدگان کدرشـته محل فـوق مطابق اسـناد تعهد 
محضـری ابـالغ شـده به دانشـگاه های علوم پزشـكی براسـاس ضوابط ایـن آیین نامه 

در بـدو ثبت نام اسـت. 
4- پذیرفته شـدگان کـد رشـته محل مصوبـه فـوق، مجاز بـه جابجایی کدرشـته  محل 

نمی باشـند. قبولی 
5- پذیرفته شـدگان کـد رشـته محل مصوبـه فـوق، مجاز بـه ادامه تحصیل تـا قبل از 
گذرانـدن نیمی از دوران تعهد نمی باشـند. در صورت ادامـه تحصیل دانش آموختگان 
ایـن سـهمیه در مقطـع تخصص، بخـش باقیمانـده از دوره تعهد خدمـت باید پس از 
اتمـام مقطـع تخصـص در محل خدمـت دوره تعهـد، انجام پذیرد. مـدت تحصیل در 

دوره تخصـص جـزء مدت تعهد خدمت محسـوب نخواهد شـد.
6-  ارائـه مـدرک تحصیلـی پذیرفته شـدگان کـد رشـته محل مصوبـه فـوق بعـد از 

اتمـام دوره تعهـد، انجـام می پذیـرد.
7- دانـش آموختـگان ایـن سـهمیه، در طـول زمان تعهـد، مجاز به فعالیت پزشـكی 

رسـمی در سـایر نقاط کشـور نمیباشند.
8- شـرط الزم بـرای شـرکت در گزینـش هـر کدرشـته محـل مصوبـه فوق، کسـب 
حدنصـاب نمـره علمـی 80 درصد گزینش آزاد رشـته اصلی دوره روزانه آن دانشـگاه 

)متناظـر بـا کدرشـته محل مصوبه( اسـت. 
9- تمامـی داوطلبـان امـكان انتخـاب ایـن کدرشـته محل ها را دارند. پذیـرش در هر 
یـك از ایـن کدرشـته محل هـا بـه صـورت آزاد و رقابتـی ابتـدا بـا اولویـت داوطلبان 
بومـی اسـتان کـد رشـته محل های فـوق انجـام می شـود و درصـورت خالـی مانـدن 
ظرفیـت و نبـود داوطلـب بومی حائز شـرایط دارای حدنصاب نمـره، پذیرش ظرفیت 
خالـی مانـده از میـان سـایر داوطلبانی که کـد فوق را انتخـاب کرده انـد و حدنصاب 
نمـره را دارا باشـند، انجـام می شـود. داوطلبـان غیر بومـی در صورت قبولـی همانند 
داوطلبـان بومـی، مشـمول تعهد خدمـت کدرشـته محل مربوطه و شـرایط و ضوابط 

آیین نامه یادشـده هسـتند.
تبصـره: پذیـرش در هـر یـك از کدرشـته محل های اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، 
بـه صـورت آزاد و رقابتـی ابتـدا بـا اولویـت داوطلبـان بومـی شـهرها یـا بخش هـای 
تعییـن شـده آن کد رشـته محـل، در صورت خالی مانـدن ظرفیـت، داوطلبان بومی 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و چنانچـه بـاز هم ظرفیـت خالی بماند از میان سـایر 
داوطلبانـی کـه کـد فـوق را انتخـاب کرده انـد و حدنصاب نمـره را دارا باشـند، انجام 
می شـود. داوطلـب بومـی شـهر یا بخـش، طبق بند 11 مصوبات جلسـه 12 شـورای 
سـنجش و پذیـرش دانشـجو، مشـخص می شـود. )داوطلبـي بومـي شـهر در نظـر 
گرفتـه مي شـود کـه حداقـل 2 شـهر از 4 شـهر »محـل اخذ مـدرک تحصیلي سـال 
آخـر تحصیلـي«، »محـل اخـذ مـدرک تحصیلـي سـال ماقبـل آخـر«،  »محـل اخذ 
مـدرک تحصیلـي دو سـال ماقبـل آخر«،  »محل تولد«  با شـهر رشـته تعیین شـده 
تطابـق داشـته باشـد. داوطلبـي بومـي بخـش در نظـر گرفتـه مي شـود کـه حداقـل

2 بخـش از 4 بخـش »محـل اخـذ مـدرک تحصیلـي سـال آخـر تحصیلـي«، »محل 
اخـذ مـدرک تحصیلـي سـال ماقبـل آخـر«،  »محـل اخذ مـدرک تحصیلي دو سـال 

ماقبـل آخـر«،  »محـل تولـد«  بـا بخش رشـته تعیین شـده تطابق داشـته باشـد.(
ج - داوطلبـان بایـد بـه وضعیـت علمـي خـود نیز توجه داشـته باشـند؛ بـه این معنا 
کـه اگـر بـراي کدرشـته  اي بومـي محسـوب شـوند، بـه معنـاي قبولي قطعـي آنان 
نخواهـد بـود؛ مثـاًل اگـر داوطلبي بومي اسـتان تهران یـا یكي از اسـتان های واقع در 
ناحیـه یـك باشـد و رتبـه کشـوري بـاالي 20000 در زیرگـروه یك گروه آزمایشـی 
علـوم ریاضـي و فنـی کسـب نمـوده باشـد، بومي رشـته مهندسـي عمـران در دوره 
روزانـه دانشـگاه های شـهر تهران خواهـد بود؛ ولـي ازآنجاکه رقابت در رشـته مذکور 
زیـاد اسـت،  شـانس قبولي داوطلـب در رشـته مذکور در سـطح تهران بسـیار پایین 

خواهـد بود.
د - اگـر داوطلبـي بومي کدرشـته  اي نباشـد به معنـاي عدم امكان قبولـي براي وی 
نیسـت؛ بلكـه بـه این معنا اسـت کـه با داوطلبـان غیربومـي و در ظرفیـت مربوط به 

آن ها بـه رقابت مـي  پردازد.   
هــ - تقـدم در انتخـاب رشـته داوطلبـان موجـب افزایـش شـانس قبولـي آنـان 
نمي شـود؛ به عبارت دیگـر اگـر داوطلبـي بـا وضعیـت علمـي پاییـن  تر، کدرشـته  اي 
را در انتخاب هـای اولیـه،  درج نمایـد و داوطلبـي دیگـر بـا وضعیـت علمـي باالتـر 
همـان کدرشـته را در انتخاب هـای آخـر درج نمایـد،  شـانس قبولـي داوطلـب اول 
افزایـش نخواهـد یافـت؛ بلكـه کلیـه داوطلبان، چـه در انتخاب اول و چـه در انتخاب 
آخـر، بر اسـاس وضعیت علمي،  سـهمیه، اسـتان بومـي و موارد دیگر کـه در دفترچه 

راهنمـاي شـماره 2 آزمـون سراسـري درج شـده اسـت،  گزینـش خواهند شـد.
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1- روش گزینش با آزمون
روش گزينش با آزمون به چند صورت انجام مي شود: 
1-1- روش متمركــز: در ایــن روش نمره هــاي آزمون 
سراســري به عــالوة نمره هاي ســوابق تحصیلــي براي 
متقاضیان مشمول اعمال ســوابق تحصیلي با تاثیر مثبت، 
مالک گزینش است. آن دســته از متقاضیاني که مشمول 
اعمال ســوابق تحصیلي نیســتند منحصراً با نمره آزمون 

گزینش خواهند شد.
1-2- روش متمركز در دانشــگاه ها و مؤسسه های 
داراي شرايط خاص: در این روش عالوه بر امتیاز به دست 
آمده در آزمون سراسري، نتایج شرکت در مصاحبه، معاینه 
و بررســي صالحیت عمومي نیز در گزینــش نهایي اعمال 
می شود؛ مانند رشــته هاي مربوط به پردیس هاي دانشگاه 

فرهنگیان، دانشگاه شــاهد، غیرانتفاعي رفاه، دانشگاه علوم 
قضایي، دانشــگاه صدا و سیما، دانشــگاه شهید مطهری و 
دانشگاه علوم پزشــكی بقیه ا... )عج ا...( که پس از انتخاب 
رشــته اصلي داوطلبان، اسامي معرفي شــدگان چندبرابر 
ظرفیت اســتخراج و نتایج شــرکت در مصاحبه، معاینه و 
بررســي صالحیت عمومي آنان در گزینــش نهایي اعمال 

می شود. 
يادآوری: رشــته علوم ورزشــي و آموزش تربیت بدنی در 
گروههاي آزمایشــي ریاضي، تجربي و انساني و رشته هاي 
تحصیلــي گروه آزمایشــی هنر شــامل )نقاشــي، ارتباط 
تصویري، آمــوزش هنر، طراحي پارچــه و طراحي لباس، 
طراحي صنعتي، ادبیات نمایشي، مجسمه سازي، موسیقي 
ایراني و جهاني، کتابت و نگارگري، آهنگســازي، بازیگري، 

طراحي صحنه، نمایش عروســكي و عكاســي( در آزمون 
سراسري ســال 1401 بصورت متمرکز و با شرایط خاص 
صورت مي پذیــرد. متقاضیاني که تمایل به پذیرش صرفاً با 
سوابق تحصیلي رشــته های فوق دارند نیازي به شرکت در 

آزمون عملي این رشته ندارند.
2- روش گزینش بدون آزمون )پذیرش صرفًا  بر 

اساس سوابق تحصيلي(
2-1- مالک پذیرش در رشــته هاي صرفا بر اساس سوابق 
تحصیلي براي متقاضیان شاخه نظري با معدل کتبي نهایي  
دیپلم و متقاضیان شــاخه فني و حرفه اي و یا کاردانش با 
معدل کل دیپلم آنان  انجام مي شــود که متقاضي مي تواند 
بــدون توجه به نوع مــدرک دیپلم و از تمامــي گروه هاي 
آزمایشي نســبت به انتخاب رشــته اقدام کند. براي مثال 

مهم ترین ضوابط و نکات مورد توجه
در انتخاب رشته آزمون رسارسی 1401

کليات
گزينش متقاضيان براي ورود به دانشــگاه، به دو روش با آزمون و بدون آزمون )پذيرش صرفًا بر اساس سوابق تحصيلي( در 
يک فرم و حداكثر تا 150 رشته محل، اعم از رشته هاي با آزمون و رشته هاي صرفًا بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي شود. به 
عبارتي فرايند انتخاب رشته اين دو جداگانه نخواهد بود. توضيحات كامل اين دو روش گزينش در دفترچه  راهنماي ثبت نام 
و انتخاب رشته به تفكيک ارائه شده است؛ با اين حال براي اطالع متقاضيان عزيز، در اينجا خالصه اي از دو روش گزينش با 

آزمون و بدون آزمون، و نكته هاي مهم دربارة انتخاب رشته ارائه مي شود.
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چنانچه پذیرش رشته مهندســي برق دوره روزانه دانشگاه 
» الف« با آزمون بود فقط داوطلبان گروه آزمایشي ریاضي 
که مجاز به انتخاب رشته دوره روزانه هستند اجاره انتخاب 
آن را دارند اما اگر مهندسي برق دوره روزانه دانشگاه »ب« 
صرفاً براساس ســوابق تحصیلي بود متقاضیان تمامي گروه 
هاي آزمایشي مجاز به انتخاب آن خواهند بود و محدودیت 

گروه و یا مجاز به انتخاب رشته بودن ندارد.
2-2- اگــر متقاضي در آزمون سراســري ثبت نام نموده 
اما در جلســه آزمون حاضر نشده اســت در صورت تمایل 
به انتخاب رشــته محل هاي پذیرش صرفاً بر اساس سوابق 
تحصیلي، نیازي به ثبت نام مجدد ندارد و مي تواند منحصراً 
نسبت به انتخاب رشــته محل هاي پذیرش صرفاً بر اساس 
ســوابق تحصیلي مندرج در دفترچه انتخاب رشــته اقدام 

کند.
 2-3- هر متقاضي که در آزمون سراســري شرکت نموده 
در فرم انتخاب رشته خود که شــامل 150 کدرشته محل 
است، بر اســاس عالقه مندي مي تواند کد رشته محل هاي 
با آزمــون )در صورتي کــه مجاز به انتخاب رشــته هاي با 
آزمون باشد( و یا صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي )از رشته 
محل های همه گروه های آزمایشــی( را در یك فرم انتخاب 

نماید. فرایند انتخاب رشته این دو جداگانه نخواهد بود.
يادآوري مهم: در انتخاب رشته هاي صرفاً بر اساس سوابق 
تحصیلي برخالف کدرشته هاي با آزمون محدودیتي از نظر 
دوره مجــاز و یا گروه وجود نــدارد و همه متقاضیان بدون 
توجه به نوع مدرک دیپلم و یا پیش دانشگاهي و از تمامي 
گروه هاي آزمایشــي مجاز به انتخاب تمامي کدرشته هاي 

صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي هستند.
الزم به توضیح اســت دفترچه راهنماي )شماره 2( ثبت نام 
و انتخاب رشته که شامل رشــته هاي تحصیلي با آزمون و 
همچنین پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي مي باشد 
حداکثر تا 48 ســاعت بعد از اعالم نتایــج اولیه در درگاه 

اطالع رساني این قرار می گیرد. 
نكته هاي مهم براي انتخاب رشته

1- دفترچة راهنماي انتخاب رشته را به طور کامل مطالعه 
کنید. آگاهي از قوانین و مقررات دفترچه ضروري است. 

1-1-براساس بیســت و دومین جلسه شــورای سنجش 
و پذیرش دانشــجو در تاریــخ 1398/09/30 پذیرش در 
4 رشــته پرمتقاضی پزشكی، داروســازی، دندانپزشكی و 
دامپزشــكی دانشــگاه آزاد اســالمی به صورت متمرکز و 
همزمان با پذیرش دوره هــای روزانه، پردیس خودگردان و 
شهریه پرداز دانشــگاه های دولتی با انتخاب رشته متمرکز 

در دفترچه انتخاب رشته )شماره 2( انجام می شود.
2- رشته هاي دانشگاهي را براساس عالقه و توانمندي خود 

انتخاب کنید.
3- چهار عامل تعیین کننده در پذیرش داوطلبان شــامل: 
1( نمره کل اکتســابي در هر یك از زیرگروه ها، 2( سوابق 
تحصیلــي )معدل کتبی دیپلم برای رشــته های پذیرش با 

ســوابق تحصیلی( 3( اســتان بومي و 4( سهمیه متقاضي، 
اثر تعیین کننده اي دارند، که باید مورد توجه قرار گیرند.

4- کارنامه نتایج اولیة آزمون، وضعیت علمي و رتبة شــما 
را در بین شرکت کنندگان گروه آزمایشي و سهمیة )مربوط 
به شــما را( نشــان مي دهد. از اطالعات آن و موارد مهمي 
مانند )رتبه کشوري- رتبه در سهمیه- رتبه در زیرگروه ها( 

شناخت کاملي به دست آورید. 
5- سهمیة مربوط به خود را، که در کارنامه درج شده است، 

شناسایي کنید. 
6- نوع گزینش رشــته هاي دوره روزانه با توجه به ماهیت 
رشــته و دانشــگاه هاي پذیرنــده از نوع بومي )اســتاني- 
ناحیه اي- قطبي- کشوري( اســت. بنابراین با توجه به نوع 
گزینش رشته و استان بومي، شانس قبولي بیشتر مي شود. 
7- نوع گزینش رشته هاي دوره شبانه از نوع بومي استاني 
است. بنابراین در انتخاب رشته هاي شبانه شانس قبولي در 

استان بومي بیشتر است.
8- نوع گزینش رشــته هاي مؤسسه هاي غیرانتفاعي از نوع 
بومي ناحيه اي است. بنابراین در انتخاب این نوع رشته ها، 
شانس قبولي در اســتان هاي واقع در ناحیه مربوط بیشتر 

است.
9- نــوع گزینــش در رشــته هاي دوره هــاي مجــازي و 
پردیس هاي خودگردان از نوع گزينش كشــوري است. 

بنابراین گزینش بومي در این رشته ها صورت نمي گیرد.
10- نوع گزینش رشــته هاي مربوط به دانشگاه پیام نور از 

نوع بومي ناحيه ای است. 

10-1- نوع گزینش رشــته های مربوط به دانشــگاه آزاد 
اسالمی )پزشكی، داروســازی، دندانپزشكی و دامپزشكی( 

از نوع گزینش کشوری است.
11- توجه داشته باشــید که براي انتخاب هر مجموعه از 
رشته هاي با آزمون، باید مجاز به انتخاب آن رشته ها باشید. 
در کارنامه به شــما اطالع داده مي شود که در انتخاب چه 

مجموعه رشته هایي مجاز هستید.   
12- در صورت عالقه به انتخاب رشته هاي خاص یا بورسیه، 
حتماً شــرایط و ضوابط این رشــته ها را )دفترچه شرایط و 
مقررات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در قالب فایل 

PDF بصــورت جداگانه به عنوان پیوســت دفترچه هاي 
انتخاب رشته در درگاه اطالع رساني این سازمان درج شده 
اســت( مطالعه کنید و در صورت داشتن شرایط الزم، این 

رشته ها را انتخاب نمائید.
13- اگر در بیشــتر از یك گروه آزمایشي شرکت کرده اید 
و در همة آنها نیز مجاز به انتخاب رشته  شده اید، فقط یك 
فرم انتخاب رشته )اینترنتي( با 150 انتخاب در اختیار شما 
قــرار مي گیرد. بنابراین در اولویت بنــدی کدهای انتخابی 

دقت کنید.
14- در انتخاب رشــته به جز اطالعــات دفترچه راهنماي 
انتخاب رشــته )دفترچه شــماره 2( حتمــاً اطالعیه هاي 
تكمیلي را که در درگاه اطالع رســاني ســازمان سنجش و 
هفته نامة پیك ســنجش اعالم مي شود، پیگیري و مطالعه 
کنید. در بعضي از ایــن اطالعیه ها فرصت هاي تازه اي براي 

شما پیش مي آید. 
15-  در وارد کردن کد رشته محل هاي خود در فرم انتخاب 
رشــته دقت کافي نمایید. عالوه بر کد عددي، حتماً عنوان 
رشته و دانشگاه مربوط به کد انتخابي را هم کنترل نمایید.

16- اگر در کافي نت انتخاب رشته مي کنید، حتماً با گرفتن 
پرینت، کد و عنوان رشــته هاي انتخابــي و دیگر اطالعات 
فرم انتخاب رشــتة خــود را کنترل نمائید. آمار ســازمان 
سنجش نشان مي دهد، بیشترین اشتباهات انتخاب رشته، 
که معموالً بعد از اعالم نتایج نهایي و قبولي افراد مشــخص 
مي گردد، مربوط به داوطلباني بوده است که انتخاب رشتة 
خود را به کافي نت ها یا به آشــنایان و یا حتی مشاور خود 
واگذار نموده اند و خودشان در ثبت یا کنترل نهایي دخالتي 
نداشته اند. این مسئله مشكالت زیادي را براي داوطلبان و 
خانواده هاي آنها به همراه خواهد داشت و الزم است بدانید 
اشتباه مشاور انتخاب رشــته یا متصدی کافی نت در درج 
رشــته ها را فرم انتخاب رشــته هیچ حقی را برای شما و 
پیگیری اصالح انتخاب رشــته بعد از اعالم نتایج نهایی از 

سوی این سازمان ایجاد نخواهد کرد.
17- در اولویت بندي رشته ها، به مقطع رشته هاي انتخابي 
خود )دکتري، کارشناســي ارشــد، کارشناسي و کارداني( 

توجه کنید. 
18- در انتخاب رشــته ها، به دانشگاه و شهر محل تحصیل 
هر رشــته توجه کنید. باید بدانید بعد از اعالم نتایج نهایي، 
تغییر رشته، دانشگاه و یا شهر محل تحصیل داراي فرآیند 

بسیار سخت و طوالني بوده و یا بعضاً امكان پذیر نیست. 
19- در انتخاب شهر محل تحصیل و دانشگاه مورد نظر، به 
امكانات خوابگاهي، فاصله از شــهر محل سكونت، موقعیت 
جغرافیایي و شرایط آب و هوایي محل تحصیل توجه کنید 

)داوطلبان خانم به این موضوع بیشتر توجه نمایند(. 
20- در انتخــاب رشــته هاي تحصیلي دانشــگاه هایي که 
در شهرســتان یا استان محل اقامت شــما نیست، حتماً از 
پیش، شــرایط خانوادگي، هزینه هاي تحصیــل و اقامتي، 

محدودیت هاي شخصي و خانوادگي را مدنظر قرار دهید.

توجه داشته باشید که
براي انتخاب هر مجموعه از 

رشته هاي با آزمون
باید مجاز به انتخاب آن رشته ها 

باشید. در کارنامه به شما
اطالع داده مي شود که
در انتخاب چه مجموعه
رشته هایي مجاز هستید
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21- در اولویت بندي رشته هاي انتخابي خود، توجه نمایید 
که هزینه تحصیلــي تنها در رشــته هاي دوره هاي روزانة، 
محروم و فرهنگیان در دانشگاه هاي دولتي رایگان مي باشد 
و براي تحصیــل در دوره هاي دیگر تحصیلــي باید هزینه 

بپردازید. 
22- معموالً رشــته هاي روزانه )به دلیــل رایگان بودن( به 
رشــته هاي غیر روزانه ترجیح داده مي شوند. در صورتي که 
آگاهانــه ترتیب دیگري را در نظر داریــد، در اولویت بندي 
رشــته هاي غیر روزانه )شــبانه - پیام نور- دانشگاه آزاد-
غیرانتفاعــي- مجــازي- پردیــس خودگــردان( در بین 

رشته هاي روزانه دقت کافي نمایید.
23-  معموالً رشته هاي مقاطع باالتر، به رشته هاي مقاطع 
پایینتر ترجیح داده مي شوند. در صورتي که آگاهانه ترتیب 
دیگري را در نظر دارید، در اولویت بندي رشــته هاي مقطع 
کارداني در بین رشــته هاي مهندســي و کارشناسي دقت 

کافي نمایید.
24- براساس ضوابط دانشگاه پیام نور، تغییر رشته و انتقال 
پذیرفته شــدگان دانشــگاه پیام نور به ســایر دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالي ممنوع است. 
25- براساس ضوابط تغییر رشته و انتقال پذیرفته شدگان 
دانشگاه آزاد به سایر دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 

ممنوع است.
26- براساس مقررات آموزش عالي، تغییر رشته یا انتقال از 
دوره هاي نوبت دوم )شبانه(، پیام نور، مجازي، نیمه حضوري 

و مؤسسات غیرانتفاعي به دوره هاي روزانه ممنوع است. 
27- تغییر رشــته و انتقال از رشــته هاي تحصیلي داراي 
شــرایط خاص )بورســیه ها، رشــته هاي تحصیلي مناطق 
محروم، رشته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان 
و رشته هاي مشابه( که پذیرفته شدگان آنها تعهدات خاصي 

دارند، به رشته ها یا مؤسسات دیگر امكان پذیر نیست. 
28- انتخاب یك رشــته در اولویت اول یا آخرین اولویت، 
هیچ تأثیري در شــانس قبولي شــما در آن رشــته ندارد. 
ترتیب رشته ها تنها نشــان دهندة میزان عالقه مندي شما 
به آن رشته هاســت. حتي اگر در دهها رشته امتیاز قبولي 
داشــته باشــید، تنها در اولین رشــته اي که نمره پذیرش 

داشته باشید، معرفي مي شوید. 
29- تكرار نمودن یك رشــته تحصیلي در بین رشته هاي 
انتخابي، نه تنها شــانس قبولي شما را در آن رشته افزایش 
نمي دهد، بلكه فرصت انتخاب رشته هاي دیگري را از شما 

مي گیرد. 
30- بعد از پایــان فرصت انتخاب رشــته و مهلت تعیین 
شــده براي ویرایش، امكان هیچ گونه تغییر یا افزایشي در 

رشته هاي انتخابي نیست. 
31- در انتخاب رشــته هاي تحصیلي و وارد کردن کدهاي 
انتخابي رشته ها، حتماً به ستون توضیحات و گرایش رشته 

مورد نظر توجه و دقت کافي صورت گیرد. 
32- در انتخاب رشته هاي تحصیلي حتماً به محل تشكیل 
کالس ها که در تیتر عنوان دانشگاه پذیرش درج مي گردد 

توجه نمایید )دانشــگاه هایي مانند دانشــگاه هاي تهران، 
صنعتي امیرکبیر، خوارزمي و الزهرا در شهرستان هاي دیگر 
پردیس هاي اقماري دارند و در صورت قبولي در پردیس ها، 

کالسها در آن شهرستان ها تشكیل مي شود(. 
33- برخي از دانشگاه ها و مؤسسه ها )مانند دانشگاه شاهد، 
دانشگاه شهید مطهری، دانشگاه علوم قضایي، دانشگاه علوم 
پزشــكی بقیه ا... )عج ا...( و بعضي دانشگاه هاي دیگر( داراي 
شــرایط خاص مي باشــند. در صورت عالقه به انتخاب این 

دانشگاه ها، شرایط و مقررات خاص آنها را مطالعه نمایید. 
34- بــا توجه به اینكه پذیرش دانشــجو در رشــته علوم 
ورزشــي و آموزش تربیــت بدنی در گروه هاي آزمایشــي 
ریاضــي، تجربي و انســاني و  رشــته هاي تحصیلي گروه 
آزمایشی هنر شامل )نقاشي، ارتباط تصویري، آموزش هنر، 
طراحــي پارچه و طراحي لباس، طراحــي صنعتي، ادبیات 
نمایشي، مجسمه سازي، موســیقي ایراني و جهاني، کتابت 
و نگارگري، آهنگســازي، بازیگري، طراحي صحنه، نمایش 
عروســكي و عكاســي( در آزمون سراســري سال 1401 
به صورت متمرکز و با شــرایط خاص صــورت مي پذیرد، 
داوطلباني که قباًل براي شرکت در آزمون عملي این رشته ها 
دربازه زماني )1401/04/05 لغایت 1401/04/11( اعالم 
عالقمندي کرده و در آزمون عملي آنها شــرکت نموده اند، 
در صورت تمایل الزم اســت در بین 150 انتخاب خود در 
فرم انتخاب رشــته، این رشته ها را در هر اولویتي که عالقه 
دارند، قرار دهنــد. متقاضیاني که تمایل به پذیرش صرفاً با 
سوابق تحصیلي رشــته های فوق دارند نیازي به شرکت در 

آزمون عملي این رشته ندارند.
يــادآوری 1: آزمون عملي بــراي داوطلبانــي که هزینه 
برگــزاري آزمون عملي در رشــته هاي فــوق )بند 34( را 
پرداخت نموده اند به شــرح جدول برگزار شده و یا خواهد 

شد. 

تاريخ برگزاري نام رشتهرديف
آزمون عملي

علوم ورزشي و آموزش 1
تربیت بدنی

 1401/04/29
لغایت 

1401/05/01

2
نقاشي، ارتباط تصویري، 

آموزش هنر، طراحي 
پارچه و طراحي لباس

صبح جمعه مورخ 
1401/05/28

طراحي صنعتي، کتابت 3
و نگارگري

عصر جمعه مورخ 
1401/05/28

4

ادبیات نمایشي، 
مجسمه سازي، موسیقي 

ایراني و جهاني،  
آهنگسازي، بازیگري ، 
طراحي صحنه، نمایش 

عروسكي و عكاسي

 1401/04/26
لغایت 

1401/05/10

داوطلباني که در آزمون عملي این رشــته ها شرکت نموده یا 

مي نمایند الزم است کد رشته  محل هاي مربوط به رشته هاي 
فوق را در بین 150 انتخاب خود در فرم انتخاب رشته در هر 
اولویتي که تمایل دارند درج نمایند. الزم به توضیح است نتایج 
پذیرفته شدگان این رشــته ها همزمان با اعالم نتایج نهایی 
آزمون سراسری و به همراه سایر رشته های متمرکز در موعد 

مقرر اعالم خواهد شد.
35- قبــل از انتخاب رشــته هاي تحصیلــي پردیس های 
دانشــگاه فرهنگیان و مناطق محروم، حتماً شرایط و نحوه 
پذیرش این رشــته ها )مندرج در دفترچه( را مطالعه کنید. 
تغییر رشته و یا انتقال از رشــته هاي دانشگاه فرهنگیان و 
مناطق محروم دانشــگاه ها، به رشــته ها و دوره هاي دیگر 

ممنوع مي باشد.
36- انتخاب رشتة آزمون سراسري، مراحل اجرایي مختلفي 
مانند اعالم نتایج، اعالم اسامي چند برابر ظرفیت )براي رشته هاي 
داراي شرایط خاص(، زمان برگزاري آزمون هاي عملي یا مصاحبه 
در اطالعیه هاي سازمان سنجش )در سایت سازمان و نشریه 
پیك سنجش( به اطالع شما مي رسد. از نظر قانوني، مسئولیت 
پیگیري این اطالعیه ها به عهده شماست و عدم اطالع از انتشار 

این اطالعیه ها و مفاد آنها حقي را براي شما ایجاد نمي کند. 
37- حتماً شماره داوطلبي و شماره پرونده خود را تا پایان 

فرآیند اعالم نتایج نهایي نگهداري کنید. 
38- اطالعاتي از قبیل شــماره داوطلبي، شماره پرونده و 
رســید 15 رقمي انتخاب رشــته، اطالعات کاماًل شخصي 
بوده و مي بایســت در حفظ و نگهداري آنهــا دقت نمود؛ 
چرا که مسؤلیت هرگونه تغییر در وضعیت رشته محل هاي 
انتخابي در مراحل بعدي و یا ویرایش در فرم انتخاب رشته 

مستقیماً به عهده خود داوطلب خواهد بود.
39- داوطلبانــي که در هنگام ثبت نــام اعالم عالقه مندي 
به پذیرش در رشــته های دانشــگاه پیام نور و دانشگاه ها و 
موسســات آموزش عالی غیرانتفاعي ننمــوده اند، در زمان 
انتخاب رشــته مي توانند با خریــد کارت اعتباري مربوطه 
اقدام به اعالم عالقه مندي و انتخاب رشــته از دانشگاه ها و 

موسسات فوق نمایند.                        
يادآوري 2: براي آگاهي از جزئیات، الزم اســت دفترچة 
راهنماي انتخاب رشــته هاي تحصیلي )شماره2( را مطالعه 
نماییــد. در پایان توصیه مي شــود به هیــچ وجه انتخاب 
رشــته را تا لحظه هاي آخر مهلت انتخاب رشته به تعویق 
نیندازید و در فرصت تعیین شده با آرامش و تأمل و به دور 
از احساسات زودگذر با استفاده از اطالعات دقیق و با کمك 
افراد با تجربه و کساني که نسبت به شما احساس مسئولیت 
مي کنند، انتخاب رشــتة خود را تكمیــل نمایید. فراموش 
نكنید کسي که قرار اســت در دانشگاه تحصیل نماید و در 
آینده با تحصیالت خود زندگي کند شما هستید.                                                
توجه : داوطلبان الزم است در زمان انتخاب رشته ترجیحاً 
شهر و استان بومی خود را انتخاب نمایند و در فرم انتخاب 
رشــته درج نمایند. چرا که اکثر دانشــگاه ها و مؤسســات 
آموزش عالی برای قبولی های ســال جاری از ارائه خوابگاه 

معذور خواهند بود.
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رسیده  سازمان سنجش  به  درخواست  هزاران  گذشته  سال 
بعضی  است.  بوده  رشته  انتخاب  در  اشتباه  آنها  موضوع  که 
از داوطلبان در مرحلة انتخاب رشته، به نكاتی دقت نكردند 
سنجش  سازمان  از  کمك  و  رسیدگی  درخواست  حاال  و 
داشتند. گذشته از اینكه تقریباً در بیشتر موارد درخواستی، 
انجام  با  داوطلبان  از  دسته  این  ندارد،  وجود  کمكی  امكان 
بسا  چه  و  داده اند  دست  از  را  فرصت هایی  اشتباهات،  این 
زحمتهایی را که برای شرکت در کنكور کشیده اند با اشتباه 
در انتخاب خود هدر داده اند. در این روزها که در حال و هوای 
انتخاب رشته هستیم، بعضی از مهم ترین این اشتباهات را با 
هم مرور می کنیم با این امید که اطالع از این اشتباهات باعث 

شود شما آنها را تكرار نكنید.
1-در اولویت بندی رشته های انتخابی دقت کنيد

یكی از بیشترین درخواست های داوطلبان از سازمان سنجش، 
جابجایی ترتیب رشته های انتخابی )اولویت ها( است. تقریباً 
برای هیچ کدام از این نوع درخواست ها در سازمان سنجش 
انتخاب رشته در رقابتی  انجام داد، چرا که  کاری نمی شود 
مانند کنكور، کاری جمعی است و در سرنوشت دیگران اثر 
انتخاب رشته و  از مهلت  بعد  از داوطلبان،  این دسته  دارد. 
حتی خیلی از آنها بعد از اعالم نتیجه، تازه متوجه می شوند 
به بعضی از رشته های انتخابی یا رشته قبولی خود عالقه ای 
ندارند، بعضی از رشته ها را نمی شناسند و ای کاش فالن رشته 
را قبل از این رشته انتخاب می کردند و یا ای کاش این چند 
رشته را آخر سر انتخاب می کردند. این داوطلبان اول تصمیم 
گرفته اند و حاال دربارة تصمیم شان فكر می کنند. به هر حال 
این روش در همة تصمیم گیری ها از جمله در انتخاب رشته 
باعث دردسر برای خود و دیگران می شود و گاه پشیمانی به 

بار می آورد.
همان طور که می دانید قرار دادن یك رشته محل در انتخاب 
اول یا آخر هیچ تأثیری در افزایش شانس قبولی شما ندارد. 
ترتیب رشته ها فقط عالقة شما را نشان می دهد. بنابر این، 

با این فرض که اگر همة رشته های انتخابی را قبول شوید، 
رشته های انتخابی خود را با دقت و به ترتیب عالقه و موقعیت 

و امكانات شخصی خود برای تحصیل در آنها، مرتب کنید. 
2-به ضوابط و شرایط رشته های تحصيلی توجه کنيد

دلیل  به  رشته،  انتخاب  در  داوطلبان  اشتباهات  از  بعضی 
مقررات  و  ضوابط  مشخصات،  از  اطالعی  بی  یا  توجهی  بی 
با وجود  از رشته ها ویژگی هایی دارند و  رشته هاست. خیلی 
اینكه در دفترچة انتخاب رشته آورده شده، اما بعضی ها به 
ندارند،  خوابگاه  دانشگاه ها  بعضی  کنند.  نمی   توجهی  آنها 
بعضی رشته ها در واحدی دانشگاهی، غیر از واحد اصلی دایر 
است، بعضی رشته ها شرط سنی دارند، بعضی رشته ها معاینه، 
مصاحبه یا آزمون عملی دارند، بعضی رشته ها به طور خاص 
از داوطلبان بومی دانشجو می پذیرند، بعضی رشته ها رایگان 
نیستند و خیلی از مقررات و مشخصات دیگر که اگر به آنها 

توجه نشود مشكالتی جدی به بار می آورد.
3- به شرایط دوره های تحصيلی دقت کنيد

منظور از دوره های تحصیلی، روزانه، شبانه، پیام نور یا غیر 
دولتی بودن دوره هاست. هر کدام از این دوره ها مقرراتی دارند 
که در انتخاب آنها باید دقت کنید. یكی از درخواست هایی که 
به سازمان سنجش می رسد، درخواست تغییر دوره تحصیلی 
است. در این موارد بعضی از داوطلبان از د وره ای که قبول 
شده اند ناراضی اند و قصد دارند از آن انصراف بدهند و حتی در 

آزمون آینده شرکت کنند. 
قصد  و  شوند  قبول  رشته ای  در  اگر  که  کنند  توجه  آقایان 
با  باشند،  داشته  را  بعد  سال  آزمون  در  شرکت  و  انصراف 
باطل  هم  آنها  تحصیلی  معافیت  دانشگاه،  از  قطعی  انصراف 

می شود و باید به سربازی بروند.
نكتة دیگر اینكه به هیچ وجه از رشته های شبانه به روزانه، و 
از رشته های پیام نور به روزانه و شبانه امكان انتقال نیست. از 
رشته های غیر دولتی )غیر انتفاعی( هم به هیچ دوره ای امكان 

انتقال نیست.  

شام این اشتباهات را در انتخاب رشته تکرار نکنید!

مروری بر مهم ترین اشتباهات داوطلبان در انتخاب رشتة سال گذشته

با توجه به اينكه بعد از اعالم نتايج نهايی آزمون، درخواست های اشتباه در انتخاب رشته در سازمان سنجش قابل بررسی نيست. نكته مهم:
لذا الزم اســت داوطلبان در كنترل دقيق رشته های انتخابی و درج آنها در فرم انتخاب رشته دقت الزم را به عمل آورند. تاكيد 
می گردد مسئوليت درج و ثبت نهايی رشته محل ها در فرم انتخاب رشته با شخص داوطلب است و هيچ ادعايی مبنی بر اشتباه 

متصدی كافی نت يا مشاور انتخاب رشته در اين زمينه قابل پذيرش نخواهد بود.

4-روی تغيير رشته یا انتقالی حساب نكنيد
مربوط  سنجش  سازمان  از  درخواست ها  از  زیادی  حجم 
کرده اند  رشته  انتخاب  این حساب  با  که  است  کسانی  به 
کمترین  می دهند.  تغییر  را  خود  رشتة  یا  شهر  بعداً  که 
تلف  می شود  وارد  داوطلبان  از  دسته  این  به  که  ضرری 
است.  خود  همساالن  از  افتادن  عقب  و  وقت  شدن 
از خسارت های  انگیزگی هم  بی  و  پشیمانی، سرخوردگی 
تغییر رشته  برای  داوطلبان  از  این دسته  آنهاست.  روحی 
یا دانشگاه خود ابتدا به سازمان سنجش مراجعه می کنند 
کنكور،  در  قبولی  از  بعد  که  می شوند  متوجه  تازه  و 
دانشجو حساب می شوند و حساب و کتاب آنها با دانشگاه 
دانشگاه  در  رشته  تغییر  سنجش.  سازمان  با  نه  و  است 
مورد  در  و  است  نشدنی  تقریباً  طرفدار  پر  رشته های  در 
رفت  بیشتر،  و حتی  دیگر دست کم یك سال  رشته های 
بزرگ  شهرهای  به  دانشگاه  جابجایی  دارد.  نیاز  آمد  و 
شهرهای  برای  و  است  غیرممكن  تقریباً  تهران  بخصوص 
که  دارد  الزم  دانشگاه  دو  بین  آمد  و  رفت  یكسال  دیگر، 
به  بعضی  متأسفانه  نمی رسد.  سرانجامی  به  هم  معموالً 
جملة  این  با  نمی دانند  رشته  انتخاب  مشاوران  اصطالح 
قصار "که فعاًل انتخاب رشته کنید بعداً می توانید رشته یا 
دانشگاه خود را تغییر دهید"، باعث چه دردسرهایی برای 

تازه دانشجویان و خانواده های آنها می شوند.  
رشته  انتخاب  که  است  این  اساسی  حرف  حال  هر  به 
در  اما  است،  شخصی  و  فردی  انتخابی  خود  خودی  به 
جمعی  فعالیتی  دانشگاه،  به  ورود  برای  جمعی  رقابتی 
بر  عالوه  انتخاب،  این  در  نكردن  دقت  می شود.  محسوب 
باعث  می آورد،  بار  به  فرد  برای  شخصی  مشكالتی  اینكه 
آنها  حقوق  شدن  ضایع  و  دیگران  برای  مشكالتی  ایجاد 
از  را  افراد زیادی  نابجا می تواند  انتخاب های  هم می شود. 
رسیدن به عالقة خود محروم کند، انصراف از یك رشته و 
خالی ماندن یك صندلی در دانشگاه هدر دادن هزینه  ای 
است که برای آن صرف شده و در نهایت مجموع اشتباهات 
خسارت هایی جبران ناپذیر و هدر دادن سرمایه های ملی 
است. دقت در انتخاب رشته عالوه بر اینكه باعث افزایش 
موفقیت فردی می شود، می تواند از خسارت ها و هدر رفت 

سرمایه های بزرگ ملی جلوگیری کند. 
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تصمیم گیری برای انتخاب بهرتین رشته
همين كه به سراغ خواندن چنين مطلبی آمده ايد، نشان می دهد كه قصد داريد در انتخاب رشته با آگاهی بيشتری عمل كنيد و داشتن 
چنين روحيه ای احتمال موفقيت شــما را بيشــتر می كند. اين مطلب چند يادآوری مهم است كه می تواند هشياری شما را در انتخاب 

رشته بيشتر كند.
هر نوع انتخاب، يک تصميم گيری اســت كه اهميت خودش را دارد. انتخاب رشــته برای تحصيل در دانشگاه هم تصميم گيری نسبتًا 
مهمی اســت كه اثرات مثبت يا منفی در زندگی آيندة شما خواهد داشت. هرچه درســت تر تصميم بگيريد، نتايج منفی كمتر و نتايج 

مثبت آن بيشتر خواهد بود.

  در هر رشته ای که قبول شوید اولین نتیجه اش این است که از همین مهر ماه تا چهار سال )کمتر یا بیشتر( با یك سری درس سروکله می زنید. 
هرچه به این درس ها عالقه بیشتری داشته باشید احتمال موفقیت شما در آن رشته بیشتر خواهد بود.

  انتخاِب رشــته هایی که به آنها عالقه دارید. مثل راه میانبری است که شــما را زودتر به مقصدتان می رساند. نداشتن عالقه به رشته دانشگاهی 
باعث می شــود سردرگمی بیشتری داشته باشید، وقت بیشــتری از شما تلف شود و چه بسا مجبور شوید تغییر رشــته یا حتی انصراف دهید که 

دردسرهای خودش را دارد و گاهی نشدنی است.
  وقتی از رشته ای فارغ التحصیل می شوید. شما مجبورید در شغل های مربوط به آن رشته مشغول شوید. اگر به این شغل ها عالقه نداشته باشید 
تازه اول دردســر است یا مجبور می شــوید وارد فضای کاری که عالقه ندارید شوید یا قید مدرک دانشــگاهی تان را می زنید و به شغلی بی ربط به 

مدرک تان مشغول می شوید. 
  شــما برای درس خواندن در دانشگاه، چند سال از بهترین ســال های عمرتان را می گذارید. باید حساب کنید به جای آن، چه چیزی به دست 

می آورید. 
  به نظر شما انتخاب رشته چه نتیجه های دیگری می تواند داشته باشد؟

انتخاب رشته چه نتایجی دارد؟
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اطالعات کافی
  تا می توانید دربارة رشته ها و دانشگاه ها اطالعات جمع آوری کنید.

  منابع اطالعات خود را محدود نكنید و از منابع و افراد مختلف اطالعات بگیرید.
  اطالعات بیشتر، باعث می شود انتخاب های متنوع تری داشته باشید.

  بخشی از ضروری ترین اطالعات درباره خود شماست: 
  توانایی ها و عالقه های واقعی خود را بشناسید. 

  هدف های خود و راه های رسیدن به آنها را مشخص کنید.
به عهده گرفتن مسئوليت

  بخواهید یا نخواهید، هر انتخاب و تصمیم گیری برای شما مسئولیتی به دنبال دارد.
  فراموش نكنید دست آخر این شما هستید که باید در رشته و دانشگاهی که قبول می شوید با همة خوبی ها و مشكالت احتمالی آن تحصیل کنید.

  انتخاب رشته فقط تصمیمی برای امروز نیست، آیندة شما نیز تحت تأثیر این انتخاب خواهد بود.
  انتخاب شما کم و بیش در خانوادة شما هم اثر دارد، مسئولیت خود در برابر آنها را فراموش نكنید.   

زمانی برای تأمل 
بعد از این که رشته ها و دانشگاه هایی را انتخاب کردید، زمانی را صرف بررسی انتخاب هایتان کنید. 

  از انتخاب های خود انتقاد کنید و از خودتان ایراد بگیرید.
  سعی کنید نتیجة تصمیم های خود را پیش بینی کنید.

بهترین رشتة تحصيلی
  فراموش نكنید که پر طرفدار بودن یك رشته، به این معنی نیست که آن رشته برای شما هم مناسب است. 

  اگر در رشته ای بتوانید نفر اول باشید، آن رشته نسبت به رشته هایی که در آنها دانشجوی متوسطی خواهید بود، اولویت دارد.
  هیچ رشته ای در دانشگاه، به خودی خود رشته ای خوب یا بد نیست، بهترین رشتة تحصیلی، رشته ای است که بتوانید در آن با عالقه ترین و بهترین دانشجو 

باشید.   
  توجه به بازار کار، درآمد و شــهرت رشــته ها الزم است اما تصمیم گیری فقط بر اســاس این مالک ها لزوماً تصمیم گیری خوبی نخواهد بود. تصمیم خوب، 

تصمیمی است که قبل از هر چیز به احساسات درونی، عالقه ها و استعدادهایتان توجه کنید.     
  این طبیعی است که در حال حاضر فرصت های شغلی بیشتر، درآمد زیاد و اسم و رسم رشته برای شما بیشتر از هر چیزی اهمیت داشته باشد. اما به خاطر

 داشته باشید که در آینده، توانایی ها و مهارت هایی که در رشته تان به دست می آورید و رضایت شغلی، مهم ترین عامل پیشرفت و آرامش درونی شما
خواهد بود.

  بخشی از مغز که ناحیة اصلی کنترل تصمیم گیری است تا بیست سالگی و کمی بیشتر، در حال رشد است.
  از آنجا که رشــد این بخش از مغز در نوجوانان و افراد خیلی جوان، کامل نشده است، افراد در این سنین هنوز توانایی کامل برای تصمیم گیری را 

به دست نیاورده اند.
  خیلی از رفتارهای خطرناک نوجوانان و جوانان هم به این علت اســت که رشــد مغزی آنها کامل نشده اســت و ممكن است بعضی از خطرها را 

پیش بینی نكنند، رفتارهای دیگران را به طور کامل درک نكنند و به نتیجة تصمیم ها و رفتارهای خود توجه نداشته باشند.
  نوجوانان حرف ها و نظرات دوستانشان را بیشتر از همه قبول دارند و بدون اینكه بدانند، در تمام رفتارها از لباس پوشیدن تا نوع حرف زدن و حتی 

فكر کردن، بیشتر از همه تحث تأثیر دوستان خود هستند.
   در نوجوانی، گروه دوستان می توانند تأثیر منفی یا مثبت زیادی روی تصمیم گیری های ما داشته باشند. یكی از بهترین راه ها برای کم کردن اثر 

منفی گروه دوستان، مشورت گرفتن از افرادی مطمئن، غیر از دوستان است.    
کمك گرفتن از دیگران در تصمیم گیری ها، برای همه الزم است، اما به دالیل باال، مشورت برای نوجوانان و جوانان ضروری تر است.

مشاور خوب

مشاور خوب کسی است که با در نظر گرفتن ویژگی های شما
به شما در یک تصمیم گیری خوب کمک کند، نه اینکه به جای شما تصمیم بگیرد.

چرا نوجوانان در تصمیم گیری به مشورت های بیشتری نیاز دارند؟

برای تصمیم گیری خوب به سه چیز نیاز داریم: اطالعات، تعهد )مسئولیت( و زمان
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      نگاهی به رشته هاي علوم ریاضى و فنى

      وضعیت پذیرش در آزمون امسال (1401)

   نگاهى به وضعیت پذیرش با آزمون در گروه علوم ریاضى و فنى

در گروه علوم ریاضی و فنی  192 رشتۀ تحصیلی وجود دارد که در بیشتر دانشگاه ها دایر است. • 
هر رشته یک فرصت است، لطفاً به همۀ فرصت هایی که در اختیار دارید به طور جدي تري فکر کنید.• 

در آزمون امسال 132452 نفر)36 درصد زن و 64 درصد مرد( در گروه ریاضی شرکت کرده اند.• 
امسال در مجموع ظرفیت پذیرش در این گروه با احتساب دانشگاه فرهنگیان و مناطق محروم 125707 نفر است.• 

سال گذشته)1400(، درصد قبولی در گروه علوم ریاضی و فنی  • 
نزدیک به 46 درصد بوده است.

درصد قبولی دختران در گروه علوم ریاضی و فنی کمی بیشتر از • 
پسران بوده است. 

                  وضعیت پذیرش در آزمون سال گذشته(1400)

٪ 45٪ 44 ٪ 47

پرطرفدارترین رشته هاي 
گروه ریاضی در سال گذشته

ظرفیت روزانه 47063 نفر 

ظرفیت غیر انتفاعى  46261  نفر ظرفیت پیام نور  22330 نفر 

ظرفیت نوبت دوم (شبانه) 7472 نفر 

رشته هاي برق، الکترونیک و مخابرات
مهندسی برق

مهندسی کامپیوتر
الکترونیک  و مخابرات دریایی

کاردان فنی برق
کاردان مخابرات

رشته هاي مرتبط با مکانیک
مهندسی مکانیک

مهندسی ماشین های صنایع غذایی
مهندسی دریا

مهندسی ساخت و تولید
کاردان فنی مکانیک

کاردان فنی جوشکاری

ارتباطات و اطالعات
هنرهای چند رسانه ای

علم اطالعات و دانش شناسی

پزشکی و بهداشتی
مهندسی پزشکی

مهندسی مکانیک بیوسیستم
مهندسی بهداشت حرفه ای و 

ایمنی کار
مهندسی صنایع غذایی

رشته هاى مرتبط با حمل و نقل
مهندسی هوافضا

مهندسی الکترونیک هواپیمایی
مهندسی دریانوردی

مهندسی ماشین آالت دریایی
مهندسی راه آهن

مهندسی ماشین های ریلی
مهندسی حمل و نقل ریلی

مهندسی خط و سازه های ریلی
مهندسی بهربرداری راه آهن

کاردان فنی خط و ابنیه 

شیمی، نفت و مواد
مهندسی نفت

مهندسی شیمی
مهندسی پلیمر

مهندسی مواد و متالوژی
مهندسی نساجی

کاردان فنی عملیات 
پتروشیمی

کاردانی پاالیش گاز
کاردانی فنی معدن

علوم پایه
دکتراي پیوسته بیوتکنولوژي

ریاضیات و کاربردها
علوم کامپیوتر
علوم مهندسی

مهندسی اپتیک ولیزر
کاردانی شیمی آزمایشگاهی

فیزیک
فیزیک مهندسی

شیمی کاربردی و محض
آمار

آمار سنجش آموزشی
کاردانی آمار

منابع طبیعی، کشاورزي و محیط زیست

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

مهندسی انرژی

مهندسی معدن

علوم و مهندسی آب

کاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی

علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی(

علوم اجتماعی
روانشناسی

علوم تربیتی
مددکاری اجتماعی

باستان شناسی
برنامه ریزی اجتماعی و تعاون

تاریخ
تاریخ تمدن ملل اسالمی

علوم سیاسی
مشاوره

رشته هایی مربوط به امنیت و قضایى
امنیت اطالعات
امنیت اقتصادی
امنیت بین الملل

امنیت نرم
پژوهشگری امنیت

حفاظت اطالعات
علوم فنی امنیت

ضد تروریسم
علوم قضایی

کاردانی حقوق قضایی

صنعت چوب
مهندسی صنایع چوب و 

فراورده های سلولوزی
مهندسی صنایع مبلمان

 

علوم اطالع رسانی
فناوری اطالعات و ارتباطات
علم اطالعات و دانش شناسی

رشته هاي با زمینه هاي آموزشی
آموزش فیزیک
آموزش ریاضی

کارشناسی ارشدپیوسته معارف اسالمی وارشاد
کاردانی تربیت معلم قرآن مجید
کاردانی تربیت مبلغ قرآن مجید

آموزش ابتدایی

آموزش کودکان استثنایی
مربیگری عقیدتی

کاردانی آموزش وپرورش ابتدایی
تربیت مروج سیاسی

کاردانی امورفرهنگی
مترجمی زبان عربی 

علوم اسالمی 
تاریخ اسالم فقه و حقوق اسالمی

شیعه شناسی
ادیان و مذهب اقتصاد اسالمی

علوم قرآن و حدیث
فقه و حقوق امامی
فقه و حقوق حنفی
فقه و حقوق شافعی

فقه ومبانی حقوق اسالمی
فلسفه 

ادیان و عرفان
فلسفه و عرفان اسالمی 
فلسفه و کالم اسالمی 

معارف اسالمی وعلوم تربیتی
زبان و ادبیات عرب

فلسفه و حکمت اسالمی

معارف اسالمی
معارف اسالمی- تبلیغ و ارتباطات

معارف اسالمی و اخالق
معارف اسالمی و ادیان
معارف اسالمی و تاریخ

معارف اسالمی و علوم قرآنی
معارف اسالمی و کالم

فرهنگ و معارف اسالمی

مجموعۀ مدیریت
مهندسی صنایع

کاردان فنی صنایع
مدیریت امور بانکی

مدیریت امور گمرکی
مدیریت بازرگانی

مدیریت بیمه

مدیریت بیمه اکو
مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی
مدیریت فرهنگی هنري

مدیریت کسب وکارهاي 
کوچک

مدیریت مالی

مدیریت و بازرگانی دریایی
مهندسی ایمنی)ایمنی صنعتی(

گردشگری
کاردانی مدیریت بازرگانی

کاردانی گردشگری
کاردانی مدیریت صنعتی 

گردشگري
هتلداري

کاردانی گردشگری
کاردانی هتلداري

عمران، ساختمان و شهرسازي
مهندسی عمران

مهندسی معماری
مهندسی شهرسازی

معماری داخلی
کاردانی نقشه برداری

کاردان فنی عمران
کاردانی معماری

کاردانی شهرسازی
کاردان معماری سنتی
مهندسی نقشه برداری 

رشته هاي اقتصادي و مالی
اقتصاد

اقتصاد کشاورزی
حسابداری

کاردانی حسابداری
کاردانی اشتغال

کاردانی امور بانکی

کاردانی بیمه
کاردانی امور دولتی

کاردان امور مالی و مالیاتی
کاردانی اقتصاد کار و بهره وری

کاردانی روابط کار

ورزش
آموزش تربیت بدنی

علوم ورزشی
کاردانی علوم ورزشی

http://www.tizland.ir
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      نگاهی به رشته هاي علوم تجربى

      وضعیت پذیرش در آزمون امسال (1401)

در گروه تجربی 222 رشتۀ تحصیلی وجود دارد که در بیشتر دانشگاه ها دایر هستند. • 
هر رشته یک فرصت است، لطفاً به همۀ فرصت هایی که در اختیار دارید به طور جدي تري فکر کنید.• 

                  وضعیت پذیرش در آزمون سال گذشته(1400)

٪ 11

پرطرفدارترین رشته هاي 
گروه تجربى در سال گذشته

   نگاهى به وضعیت پذیرش با آزمون در گروه علوم  تجربی

در آزمون امسال 510083 نفر)66 درصد زن و 34 درصد مرد( در گروه تجربی شرکت کرده اند.• 
امسال در مجموع ظرفیت پذیرش در این گروه با احتساب دانشگاه فرهنگیان و مناطق محروم  65673 نفر است.• 

ظرفیت روزانه 41447 نفر 

ظرفیت غیر انتفاعى و شهریه پردازى ظرفیت پیام نور  8110  نفر 
10103  نفر 

ظرفیت نوبت دوم (شبانه) 3156 نفر 

٪ 12
٪ 15

رشته هاي پزشکی در مقطع  دکتري
پزشکی

دندانپزشکی
داروسازي

علوم اجتماعی
روانشناسی

علوم تربیتی
برنامه ریزی اجتماعی 

و تعاون 
جامعه شناسی

علوم سیاسی
مشاوره
حقوق

روابط عمومی
روزنامه نگاری

رشته هاي دامپزشکی
دامپزشکی)دکتراي عمومی(

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
کاردانی دامپزشکی

بهداشت
بهداشت عمومی

مهندسی بهداشت حرفه اي و ایمنی کار
مهندسی بهداشت محیط

بهداشت مواد غذایی
بهداشت و بازرسی گوشت

بیولوژي وکنترل ناقلین بیماریها
مددکاری اجتماعی

پیراپزشکی(لیسانس)
اتاق عمل

اعضای مصنوعی
بینایی سنجی

تکنولوژي پرتودرمانی
تکنولوژي پرتوشناسی

تکنولوژي پزشکی هسته اي

هوشبري
شنوایی شناسی

علوم تغذیه
علوم آزمایشگاهی

فیزیوتراپی
کار درمانی

گفتار درمانی

علوم پایه
دکتراي پیوسته بیوتکنولوژي

زمین شناسی
زیست شناسی جانوری

زیست شناسی دریا
زیست شناسی سلولی ومولکولی

زیست شناسی گیاهی
میکرو بیولوژی

زیست فناوری
اقیانوس شناسی

شیمی محض و کاربردی 
علوم و مهندسی خاك

آمار آمار و سنجش آموزشی
ریاضیات و کاربردها

فیزیک

علوم اطالع رسانی
فناوری اطالعات و ارتباطات

فناوری اطالعات سالمت
علم اطالعات ودانش شناسی

کتابداري درشاخه پزشکی

کاردانى بهداشت حرفه اى
کاردانی بهداشت عمومی
کاردانی بهداشت محیط

علوم و صنایع غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی

کاردانی بهداشت حرفه ای)کشاورزی(
کاردانی بهداشت حرفه ای

رشته هاي مربوط به امنیت و قضایى
امنیت اطالعات       امنیت اقتصادی

امنیت بین الملل       امنیت نرم
علوم فنی امنیت       ضد تروریسم
پژوهشگری امنیت   علوم قضایی

حفاظت اطالعات

پیراپزشکی(فوق دیپلم)
کاردانی تکنسین پروتزهاي 

دندانی
کاردانی تکنسین سالمت دهان
کاردانی فوریت هاي پزشکی

کاردانی هوشبري
کاردانی شیمی ازمایشگاهی
کاردانی علوم آزمایشگاهی

محیط  و  کشاورزي  طبیعی،  منابع 
زیست

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
علوم و مهندسی جنگل

وفراورده های  چوب  صنایع  مهندسی 
سلولوزی

علوم  و مهندسی شیالت

ترویج وآموزش کشاورزي پایدار
علوم  و مهندسی باغبانی

مهندسی علوم دامی
مهندسی فضاي سبز

مهندسی گیاه پزشکی
علوم و مهندسی محیط زیست

مهندسی طبیعت
کاردانی تولید و بهربرداری از گیاهان 

دارویی و معطر
کاردانی تکنولوژي تولیدات گیاهی

کاردانی تکنولوژي صنایع غذایی
کاردانی تکنولوژي محیط زیست

کاردانی تکنولوژي مرتع وابخیزداري
کاردانی تکنولوژي موادغذایی
کاردانی تولید و فراوري خرما

کاردانی امور اراضی
کاردانی امور زراعی و باغی

علوم اسالمی و فلسفه
تاریخ اسالم

فقه و حقوق اسالمی
شیعه شناسی

ادیان و مذهب
اقتصاد اسالمی

علوم قرآن و حدیث
فقه و فلسفه امامی

معارف اسالمی
فقه و حقوق حنفی
فقه و حقوق شافعی

فقه ومبانی حقوق اسالمی
فلسفه و عرفان اسالمی
فلسفه و کالم اسالمی

معارف اسالمی وعلوم تربیتی
زبان و ادبیات عرب

معارف اسالمی و ادیان
ادیان و عرفان

فلسفه و حکمت اسالمی
معارف اسالمی تبلیغ و ارتباطات

معارف اسالمی و تاریخ
معارف اسالمی و کالم

معارف اسالمی و مدیریت
معارف اسالمی و اخالق

مجموعۀ مدیریت
مدیریت امور بانکی

مدیریت امور گمرکی
مدیریت بازرگانی

مدیریت بیمه
مدیریت بیمه اکو

گردشگری

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی
مدیریت فرهنگی هنري

مدیریت کسب وکارهاي کوچک
مدیریت مالی

مدیریت و بازرگانی دریایی

هتلداري
کاردانی مدیریت بازرگانی

کاردانی مدیریت صنعتی
کاردانی گردشگری

کاردانی هتلداری

ورزش
مربی گري ورزشی

مهندسی ورزش
آموزش تربیت بدنی

علوم ورزشی
کاردانی علوم ورزشی

زمینه هاي آموزشی
آموزش زیست شناسی

آموزش شیمی
کارشناسی ارشدپیوسته معارف 

اسالمی و ارشاد
کاردانی تربیت معلم قرآن مجید

اموزش ابتدایی

مترجمی زبان عربی
اموزش کودکان استثنایی

 مربیگری عقیدتی
کاردانی اموزش وپرورش ابتدایی

تربیت مروج سیایی
کاردانی امورفرهنگی

کاردانی تربیت مبلغ قرآن مجید

رشته هاي اقتصادي و مالی
اقتصاد

اقتصاد کشاورزی
حسابداری

کاردانی حسابداری

کاردانی امور بانکی
کاردانی بیمه

کاردانی امور دولتی
کاردان امور مالی و مالیاتی

صنعت چوب
مهندسی صنایع 

مبلمان

پرستارى و مامایى
پرستاری

مامایی

علوم انسانى 
تاریخ 

تاریخ تمدن ملل اسالمی 
جغرافیا

باستان شناسی
زبان و ادبیات فارسی

رشته هاى فنى و مهندسى
علوم کامپیوتر

علوم مهندسی 
علوم و مهندسی آب

فرهنگ و معارف اسالمی 
فیزیک مهندسی
معماری داخلی

مهندسی اپتیک و لیزر
مهندسی انرژی

مهندسی ایمنی صنعتی
مهندسی برق

مهندسی پزشکی
مهندسی پلیمر

مهندسی خط و سازه  های 
ریلی

مهندسی راه  آهن
مهندسی ساخت و تولید

مهندسی شهرسازی
مهندسی شیمی 
مهندسی صنایع
مهندسی عمران

مهندسی کامپیوتر

مهندسی ماشین  های ریلی
مهندسی ماشین  های صنایع 

غذایی
مهندسی معدن 

مهندسی معماری
مهندسی مکانیزاسیون 

کشاورزی
مهندسی مکانیک 
مهندسی بیوسیستم 

)کشاورزی(
مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی نساجی
مهندسی نفت

مهندسی نقشه  برداری
مهندسی هوا فضا

کاردانی آمار 
کاردانی ارتباطات و فناوری 

اطالعات
کاردانی اشتغال

کاردانی اقتصاد کار و بهره 
 وری

کاردانی بهینه  سازی مصرف 

انرژی
کاردانی پاالیش گاز

کاردانی تکنولوژی ماشین  های 
کشاورزی

کاردانی حقوق قضایی
کاردانی روابط کار
کاردانی شهرسازی

کاردانی فناوری اطالعات و 
ارتباطات 

کاردانی فنی برق
کاردانی فنی جوشکاری

کاردانی فنی خط و ابنیه
کاردانی فنی صنایع
کاردانی فنی عمران

کاردانی فنی عملیات 
پتروشیمی 

کاردانی فنی معدن
کاردانی فنی مکانیک

کاردانی مخابرات 
کاردانی معماری

کاردانی معماری سنتی 
کاردانی نقشه  برداری

تقریباً نیمی از شرکت کنندگان آزمون سراسري سال 1400 در • 
گروه تجربی بودند.

تقریباً از هر ده نفر یک نفر پذیرفته• 
 شده است. 

درصد قبولی پسران در گروه علوم تجربی کمی بیشتر از دختران • 
بوده است.

http://www.tizland.ir
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      نگاهی به رشته هاي علوم انسانى

      وضعیت پذیرش در آزمون امسال (1401)

در گروه علوم انسانی 112 رشتۀ تحصیلی وجود دارد که در بیشتر دانشگاه ها دایر است. • 
هر رشته یک فرصت است، لطفاً به همۀ فرصت هایی که در اختیار دارید به طور جدي تري فکر کنید.• 

سال گذشته)1400(، درصد قبولی در گروه علوم انسانی کمتر از • 
20 درصد بوده است.

درصد قبولی دختران بیشتر از پسران  بوده است. • 

                  وضعیت پذیرش در آزمون سال گذشته(1400)

٪ 18
٪ 15 ٪ 19

پرطرفدارترین رشته هاي 
گروه انسانى در سال گذشته

   نگاهى به وضعیت پذیرش با آزمون در گروه علوم انسانى

زبان و ادبیات
زبان شناسی

زبان وادبیات ترکی آذري
زبان وادبیات عربی

زبان وادبیات فارسی
زبان و ادبیات کردی

مترجمی زبان عربی
زبان و فرهنگ عربی

علوم اطالع رسانی و ارتباطات
فناوری اطالعات و ارتباطات
علم اطالعات ودانش شناسی

مطالعات ارتباطی وفناوري اطالعات
معارف اسالمی -تبلیغ وارتباطات

علوم اجتماعى
روانشناسی

علوم تربیتی
علوم سیاسی

برنامه ریزی اجتماعی و 
تعاون

مددکاري اجتماعی
مردم شناسی

مطالعات خانواده
مشاوره

جامعه شناسی 

فلسفه، عرفان و ادیان
فلسفه و حکمت اسالمی

فلسفه و عرفان اسالمی
فلسفه و کالم اسالمی

ادیان و عرفان
ادیان و مذاهب

شیعه شناسی
فلسفه

فرهنگ ومعارف اسالمی
معارف اسالمی و کالم
معارف اسالمی و تاریخ

معارف اسالمی و علوم تربیتی
معارف اسالمی و مدیریت

علوم قرآن و حدیث
فقه شافعی

معارف اسالمی
معارف اسالمی و اخالق

معارف اسالمی وادیان 
معارف اسالمی و علوم قرآنی

تاریخ، باستان شناسى و جغرافیا
تاریخ اسالم

تاریخ وتمدن ملل اسالمی
ایران شناسی

باستان شناسی
جغرافیا

تاریخ

مجموعۀ مدیریت
مدیریت امور بانکی

مدیریت امور گمرکی
مدیریت بازرگانی

مدیریت بیمه
مدیریت بیمه اکو

مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی

مدیریت فرهنگی هنري
مدیریت کسب وکارهاي کوچک

مدیریت مالی
مدیریت و بازرگانی دریایی

هتلداري
کاردانی مدیریت بازرگانی

کاردانی مدیریت صنعتی

کاردانی هتلداري
کاردانی اشتغال

کاردانی روابط کار
گردشگری 

کاردانی گردشگری

رشته هاي اقتصادي و مالی
اقتصادی

حسابداری
کاردانی حسابداری
کاردانی امور بانکی

کاردانی بیمه

کاردانی امور دولتی
کاردان امور مالی و مالیاتی
کاردانی اقتصاد و بهره وری

زمینه هاي آموزشی
کارشناســی ارشد پیوسته معارف 

اسالمی و ارشاد
کاردانی تربیت معلم قرآن مجید

اموزش ابتدایی
اموزش کودکان استثنایی

تربیت مروج سیاسی

کاردانی تربیت مبلغ قرآن مجید
کاردانی اموزش وپرورش ابتدایی

آموزش جغرافیا
آموزش زبان و ادبیات فارسی

آموزش کودکان استثنایی
آموزش تاریخ

آموزش علوم اجتماعی

آموزش الهیات ومعارف اسالمی
آموزش زبان و ادبیات عربی
آموزش راهنمایی و مشاوره

کاردان امور تربیتی
کاردان امور فرهنگی

مربیگری عقیدتی

فقه و حقوق اسالمى
فقه و حقوق اسالمی

فقه و حقوق امامی
فقه و حقوق حنفی

فقه و حقوق شافعی
فقه ومبانی حقوق اسالمی

رشته هاي مربوط به امنیت
امنیت اطالعات
امنیت اقتصادی
امنیت بین الملل

امنیت نرم
پژوهشگری امنیت
حفاظت اطالعات

علوم فنی امنیت
ضد تروریسم

حقوق، علوم قضایی و انتظامی
حقوق

کارشناسی ارشدپیوسته علوم قضایی
کارشناسی ارشدپیوسته معارف اسالمی وحقوق

کاردانی حقوق قضایی
کاردانی علوم قضایی

ارتباطات و روابط عمومى
روابط عمومی

روزنامه نگاری
علوم و ارتباطات اجتماعی

در آزمون امسال 375869 نفر)تقریباً 61 درصد زن و 39 درصد مرد( در گروه انسانی شرکت کرده اند.• 
امسال در مجموع ظرفیت پذیرش در این گروه  با احتساب دانشگاه فرهنگیان و مناطق محروم 100676  نفر است.• 

ظرفیت روزانه 16453 نفر 

ظرفیت غیر انتفاعى  12766  نفر ظرفیت پیام نور  65400  نفر 

ظرفیت نوبت دوم (شبانه) 2840 نفر 

ورزش
مربی گري ورزشی

مهندسی ورزش
آموزش تربیت بدنی

علوم ورزشی
کاردانی علوم ورزشی
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      نگاهی به رشته هاي هنر

      وضعیت پذیرش در آزمون امسال (1401)

در گروه هنر بیش از 39 رشتۀ تحصیلی وجود دارد که در خیلی از دانشگاه ها دایر است. • 
هر رشته یک فرصت است، لطفاً به همۀ فرصت هایی که در اختیار دارید به طور جدي تري فکر کنید.• 

سال گذشته)1400(، درصد قبولی در گروه هنر شش درصد بوده • 
است.

در آزمون سراسري سال گذشته، در گروه هنر درصد قبولی خانم ها • 
کمی بیشتر ازآقایان  بود.

                  وضعیت پذیرش در آزمون سال گذشته(1400)

٪ 4 ٪ 7

پرطرفدارترین رشته هاي 
گروه هنر در سال گذشته

   نگاهى به وضعیت پذیرش با آزمون در گروه هنر

موسیقی
موسیقی نظامی

نوازندگی موسیقی ایرانی
نوازندگی موسیقی جهانی

آهنگسازی

مرمت و باستان شناسى
مرمت آثار تاریخی

مرمت بناهای تاریخی
باستان شناسی

موزه

کاردانی باستان شناسی
کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی

هنرهاي کاربردي
طراحی صنعتی

فرش
صنایع دستی
طراحی لباس

طراحی پارچه
هنرهاي صناعی

چاپ
آموزش ارتباط تصویری

سینما و تلویزیون
سینما

تلویزیون و هنرهای دیجیتالی
کاردانی انمیشن

کارگردانی تلویزیون
طراحی صحنه

هنرهاي تجسمی
ارتباط تصویري

نقاشی
کتابت و نگارگری

عکاسی
مجسمه سازی

کاردانی گرافیک

هنرهاي نمایشی
نمایش عروسکی

ادبیات نمایشی
بازیگری

در آزمون امسال 132346 نفر)تقریباً 69 درصد زن و 31 درصد مرد( در گروه هنر شرکت کرده اند.• 
امسال در مجموع ظرفیت پذیرش در این گروه با احتساب ظرفیت پذیرش مناطق محروم در حدود  15581  نفر است.• 

ظرفیت روزانه 4915 نفر 

ظرفیت غیر انتفاعى  7376  نفر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان  153  نفر 

ظرفیت نوبت دوم (شبانه) 1077 نفر 

٪ 6

هنر اسالمی
کاردانی هنر سفالگری

طراحی و ساخت طال و جواهر
کاردانی طراحی پوشاك

درصــد قبولی خیلی کــم در گروه هنر بــه این دلیل • 
است که از گروه های دیگر نیز در این گروه شرکت 

می کنند و همچنین ظرفیت این گروه کم است. 
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      نگاهی به رشته هاي زبان

      وضعیت پذیرش در آزمون امسال (1401)

در گروه زبان 17 رشتۀ تحصیلی وجود دارد.• 
هر رشته یک فرصت است، لطفاً به همۀ فرصت هایی که در اختیار دارید به طور جدي تري فکر کنید.• 

سال گذشته)1400(، به دلیل ظرفیت کم، درصد قبولی در گروه • 
زبان تقریباً سه درصد بوده است.

در آزمون سراسري سال گذشته در گروه زبان درصد قبولی آقایان • 
کمی بیشتر از خانم ها بود.

                  وضعیت پذیرش در آزمون سال گذشته(1400)

٪ 4 ٪ 3

پرطرفدارترین رشته هاي 
گروه زبان در سال گذشته

   نگاهى به وضعیت پذیرش با آزمون در گروه زبان

در آزمون امسال 156230 نفر)تقریباً 67 درصد زن و 33 درصد مرد( در گروه زبان شرکت کرده اند.• 
امسال در مجموع ظرفیت پذیرش در این گروه با احتساب دانشگاه فرهنگیان و مناطق محروم  13159  نفر است.• 

ظرفیت روزانه 3714 نفر 

ظرفیت غیر انتفاعى  4680  نفر ظرفیت پیام نور  8480  نفر 

ظرفیت نوبت دوم (شبانه) 690 نفر 

٪ 3

مترجمى زبان
مترجمی زبان انگلیسی

مترجمی زبان آلمانی
کاردانی مترجمی زبان انگلیسی

مترجمی زبان فرانسه

زبان و ادبیات خارجى
زبان و ادبیات اسپانیایی

زبان و ادبیات فرانسه
زبان و ادبیات آلمانی
زبان و ادبیات ارمنی

زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات اردو

زبان و ادبیات ژاپنی
زبان و ادبیات ترکی

 استانبولی
زبان ایتالیایی
زبان روسی
زبان چینی

آموزش زبان
آموزش زبان انگلیسی

کاردانی آموزش زبان انگلیسی
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1- پذیرش صرفًا با سوابق تحصيلي
مورخ  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شوراي  جلسه  ششمین  و  بیست  مصوبات  مطابق 
سوابق  با  صرفاً  پذیرش  کدرشته محل های  گزینش  سال 1401   براي   ،  1399/11/25
تحصیلی و کدرشته محل های با آزمون به صورت یكجا انجام و در صورت احراز شرایط و 

ضوابط و نمره علمی الزم، یك کدرشته محل قبولی برای داوطلب اعالم می شود. 
همه متقاضيان، چه داوطلباني كه در جلسه آزمون سراسري سال 1401 حاضر 
بوده و چه غايب آزمون و يا افرادي كه اصاًل در آزمون فوق ثبت نام نكرده اند، 

می توانند اين كدرشته  محل ها را انتخاب نمايند. 
پذیرش در تمامی کدرشته محل  هاي تحصیلي صرفاً با سوابق تحصیلی به روش متمرکز 
 )... و  تربیت بدنی  )مانند رشته  باشد  اگر رشته ای داراي شرایط خاصي  انجام مي شود. 

آزمون عملی نخواهد داشت. ضوابط مربوط در دفترچه درج مي شود و باید رعایت شود.
)ریاضي،  آنان  دیپلم  نوع  به  توجه  با  دیپلمه  داوطلبان  امتحاني  دروس  اینكه  به  نظر   
تجربي، انساني، فنی و حرفه ای و ....( متفاوت است، چنانچه نوع دیپلم داوطلب با گروه 
کتبي  معدل  اعمال  باشد، درصد  متفاوت  است،  آن  متقاضي  که  ای  تحصیلی کدرشته 
متفاوت بوده و میزان تأثیر آن، بر اساس نوع دیپلم داوطلب و گروه مورد تقاضا براساس 
نوع مدرک  به  توجه  بدون  داوطلبان مجاز هستند  جدول ذیل)جدول شماره 1( است. 
با سوابق تحصیلی  دیپلم یا پیش دانشگاهي، نسبت به انتخاب کدرشته محل  هاي صرفاً 
مورد عالقه خود از تمامی گروه هاي تحصیلي )اعم از علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و 
علوم انساني و همچنین گروه هاي هنر و زبان هاي خارجي( مندرج در دفترچه راهنماي 
انتخاب رشته سراسری سال 1401 و اصالحیه هاي بعدي آن اقدام نمایند. بدیهي است 

شيوه های پذيرش دانشجو 
در آزمون رسارسی سال 1401

مقدمه
در راستاي اجراي تبصره 4 ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور مصوب 92/6/10 مجلس شوراي 
اسالمي مبني بر اینكه بایستي پس از پنج سال )از تاریخ اجراي قانون یعني سال 1393( حداقل 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور 
بر مبناي سوابق تحصیلي باشد، از پذیرش سال 1397  این امر محقق شده و پذیرش دانشجو براي حداقل 85 درصد ظرفیت کل آموزش عالي 

)وزارت علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسالمي و سایر زیر نظام ها( به روش »صرفاً با سوابق تحصیلي« انجام مي شود. 
بر این اساس، در آزمون سراسری 1401، پذیرش در تعدادي از کدرشته محل هاي دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالي کشور در دوره هاي 
با سوابق تحصیلي، و در تعدادی دیگری از کدرشته محل ها بصورت  مختلف اعم از روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پیام نور، غیرانتفاعي و ... صرفاً 

باآزمون خواهد بود.
نكته مهم1: در آزمون سراسری سال 1401، انتخاب رشته کدرشته محل های صرفاً با سوابق تحصیلی و باآزمون در یك فرم انتخاب رشته انجام 
می شود. باید توجه داشت که کدرشته محل های با آزمون را فقط متقاضیانی که در جلسه آزمون حضور داشته اند با توجه به دوره ها و گروه هایی 
با سوابق تحصیلی را همه متقاضیان می توانند  اما کدرشته محل های صرفاً  انتخاب کنند.  انتخاب رشته شده اند، می توانند  که در آن مجاز به 

انتخاب کنند.
نكته مهم2: ضوابط گزینش همچون بومی پذیری و یا سهمیه بندی برای همه کدرشته محل ها، اعم از صرفاً با سوابق تحصیلی یا با آزمون، 
براساس آنچه که در بخش های مربوطه توضیح داده شده است، یكسان است اما مالک علمی پذیرش این دو نوع متفاوت و به شرح ذیل است:

1- مالک علمی در پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلي، معدل کتبي دیپلم است. 
2- مالک علمی در پذیرش با آزمون سراسري، نمرات ترکیبي حاصل از آزمون و تأثیر مثبت سوابق تحصیلي دیپلم )و تأثیر مثبت سوابق تحصیلي 

پیش دانشگاهي برای دیپلمه های نظام سالی واحدی و ترمی واحدی( است.
در ادامه هریك به صورت کامل تر توضیح داده می شود.
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نحوه گزینش رشته های پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی با توجه به نوع مدرک دیپلم و 
همچنین رشته انتخابي بر اساس جدول شماره 1 صورت خواهد پذیرفت.

*ضریب تاثیر معدل داوطلبان داراي دیپلم ریاضي فیزیك یا علوم تجربي براي پذیرش 
در مقاطع کارداني و کارشناسي رشته هاي حسابداري، اقتصاد، روانشناسي، علوم ورزشي، 
بیمه،  مدیریت  بازرگاني،  مدیریت  مالي،  مدیریت  مدیریت صنعتي،  اموربانكي،  مدیریت 
مدیریت دولتي، مدیریت امورگمرکي،مدیریت فرهنگي هنري، مدیریت کسب وکارهاي 
کوچك، مدیریت وبازرگاني دریایي، جهانگردي و هتلداري،علم اطالعات و دانش شناسي، 
گردشگري، کارداني امور بانكي، کارداني بیمه، کارداني امور دولتي و کارداني امور مالي و 

مالیاتي گروه علوم انساني 100 مي باشد.
برای وضوح بيشتر  به مثال ذیل توجه کنيد:

کدرشته محل های  از  مي تواند  باشد،  انساني  علوم  و  ادبیات  دیپلم  داراي  داوطلب  اگر   
پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی رشته گیاه شناسي از گروه 
تحصیلي علوم تجربي، رشته مهندسي برق از گروه تحصیلي 
علوم ریاضي و فني، رشته زبان و ادبیات انگلیسي از گروه 
گروه  از   دستي  رشته صنایع  خارجي،  زبان هاي  تحصیلي 
تحصیلي  هنر و رشته فقه و مباني حقوق اسالمي از گروه 
تأثیر معدل کتبي  نماید.  انتخاب  را  انساني  تحصیلي علوم 
دیپلم وي براي رشته هاي گروه تحصیلي علوم ریاضي و فني 
و علوم تجربي 57/1 درصد و براي سایر گروه ها 100 درصد 
است. به عبارت دیگر چنانچه معدل کتبي دیپلم داوطلب 18 
باشد، معدل نهایي  اعمال شده ایشان براي گزینش در گروه 
علوم ریاضي و فني و علوم تجربي   10/278  =0/571×18 

و براي سایر گروه هاي تحصیلي 18 است.
همه متقاضيان، چه داوطلباني كه در جلسه آزمون سراسري سال 1401 حاضر 
بوده و چه غايب آزمون و يا افرادي كه اصاًل در آزمون فوق ثبت نام نكرده اند، 

می توانند با توجه به موارد ذيل اين كدرشته محل ها را انتخاب نمايند. 
الف- متقاضیانی که در آزمون سراسری سال 1401 ثبت نام نكرده اند، درصورت تمایل 
با سوابق تحصیلی، بایستی طبق مفاد دفترچه  به انتخاب رشته محل های پذیرش صرفاً 
راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری سال 
1401 ثبت نام و انتخاب رشته کنند. این دسته از متقاضیان منحصراً مجاز به انتخاب 

رشته محل های صرفاً با سوابق تحصیلی هستند و اجازه انتخاب رشته محل های پذیرش 
با آزمون را ندارند.

 ب- اگر متقاضی در آزمون سراسری سال 1401 ثبت نام نموده اما در جلسه آزمون حاضر 
نشده است درصورت تمایل به انتخاب رشته محل های پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، 
رشته محل های  انتخاب  به  نسبت  منحصراً  می تواند  و  ندارد  مجدد  نام  ثبت  به  نیازی 
رشته  انتخاب  و  ثبت نام  راهنمای  دفترچه  در  مندرج  تحصیلی  سوابق  با  صرفاً  پذیرش 

پذیرش دانشجو صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری سال 1401 اقدام کند.
ج- اگر متقاضی در آزمون سراسری سال 1401 ثبت نام و در جلسه آزمون حضور یافته است 
درصورت تمایل به انتخاب رشته محل های پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، نیازی به ثبت نام 
مجدد ندارد، این داوطلب می تواند عالوه بر انتخاب کدرشته های با آزمون در گروه و دوره هایی 
که مجاز به انتخاب رشته شده است، کدرشته محل های صرفاً با سوابق تحصیلی را نیز انتخاب 
نماید. به عبارت دیگر هر داوطلبی که در آزمون سراسری شرکت نموده، می تواند در فرم 
انتخاب رشته خود که شامل 150 کدرشته محل است، بر اساس عالقمندی کدرشته محل های 
با آزمون )درصورتی که مجاز به انتخاب رشته های با آزمون باشد( و یا صرفاً با سوابق تحصیلی 

را  انتخاب نماید. فرایند انتخاب رشته این دو جداگانه نخواهد بود. 
تذكر مهم1: کدرشته محل های صرفاً با سوابق تحصیلی هر دانشگاه، در تمامی دفترچه 
راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری 1401 درج می شود. ظرفیت مندرج در مقابل 
این کدرشته محل ها در هر یك از دفترچه ها مختص تمامی متقاضیان بدون توجه به گروه 

آزمایشی است و در تمامی دفترچه ها تكرار شده است.
با مصوبه دومین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ  مطابق  تذكر مهم2: 
93/4/31 ، در مدرک تحصیلي فارغ التحصیالن این قبیل رشته ها، شیوه پذیرش صرفاً 
با سوابق تحصیلي درج نمي شود و مدرک فارغ التحصیلی 
با  پذیرفته شده  داوطلبان  مشابه  پذیرفته شدگان  این گونه 

آزمون است.

2- پذیرش با آزمون )نمرات حاصل از آزمون و 
تأثير مثبت سوابق تحصيلي دیپلم و پيش دانشگاهی(
و  دانشگاه ها  کدرشته محل های  از  تعدادي  براي  پذیرش 
نوبت دوم  روزانه،  عالي کشور در دوره هاي  آموزش  مراکز 
)شبانه(، نیمه حضوري، مجازي، پردیس خودگردان، پیام نور، 
غیرانتفاعي، شهریه پرداز و برخی از رشته های دانشگاه آزاد 
اسالمی، بر اساس آزمون سراسري )نمره حاصل از آزمون 
و سوابق تحصیلي؛ چنانچه داوطلب مشمول اعمال سوابق 
تنها  را  كدرشته محل ها  اين  كه  است  )بديهي  مي پذیرد.  صورت  باشد(  تحصیلي 
 1401 سال  آزمون سراسري  جلسه  در  كه  نمايند  انتخاب  مي توانند  داوطلباني 
حاضر بوده و مجاز به انتخاب رشته هاي پذيرش با آزمون  شده اند.( پذیرش در 
این قبیل کدرشته هاي تحصیلي به روش متمرکز یا شرایط خاص انجام مي شود. مالک 
پذیرش با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط آزمون )ازنظر گزینش بومي، سهمیه  بندي و...( 
در این کدرشته محل ها نمره كل نهايي  زیرگروه  مربوط به رشته موردنظر است که این 

نمره در کارنامه نتایج علمي داوطلب درج گردیده است.

کدرشته محل های صرفاً با
سوابق تحصیلی هر دانشگاه

در تمامی دفترچه راهنمای انتخاب 
رشته آزمون سراسری 1401 
درج می شود. ظرفیت مندرج 

در مقابل این کدرشته محل ها در هر 
یک از دفترچه ها مختص 

تمامی متقاضیان بدون توجه به 
گروه آزمایشی است
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مورخ  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شوراي  جلسه  هشتمین  و  بیست  مصوبات  مطابق 
1400/10/20  میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلي و نحوه پذیرش به شرح ذیل است:

در آزمون سراسري سال 1401، میزان تاثیر سوابق تحصیلی، حداکثر 40 درصد و با تاثیر 
مثبت اعمال مي شود به  طوري که:

الف- آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي و فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي که دیپلم خود را سال 1398 و بعد از آن در نظام آموزشي جدید )3-3-6( اخذ نموده 
و امتحانات دروس پایه دوازدهم آن ها به صورت نهایي، سراسري و کشوری برگزار شده است، 
مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود دیپلم )پایه دوازدهم- سال سوم 
آموزش متوسطه نظام جدید 3-3-6( به میزان حداکثر 40 درصد به نسبت سوابق تحصیلي 

موجود داوطلبان و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود.
ب- آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي و فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد در نظام آموزشي سالي واحدي یا ترمي واحدي 
اخذ و امتحانات یك  یا چند درس آنها به صورت نهایي، سراسري و کشوری برگزار شده است، 
مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود دیپلم )پایه یازدهم-سال سوم 
آموزش متوسطه نظام سال واحدی/ترمی واحدی( به میزان حداکثر 30 درصد به نسبت 
سوابق تحصیلي موجود داوطلب و با تاثیر مثبت و داوطلبان داراي مدرک پیش دانشگاهي 
ریاضي و فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر که مدرک دوره 
پیش دانشگاهي خود را از سال تحصیلي 91-1390 اخذ نموده اند و امتحانات یك یا چند درس 
آنها به صورت نهایي، سراسري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي 
بوده و سوابق تحصیلي موجود دوره پیش دانشگاهي )پایه دوازدهم-سال آخر آموزش متوسطه 
نظام سالی واحدی/ترمی واحدی( به میزان حداکثر 10 درصد به نسبت سوابق تحصیلي 
موجود داوطلب و با تاثیر مثبت اعمال مي شود. در مجموع میزان تاثیر سوابق تحصیلي حداکثر 

40 درصد است و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایي 
داوطلبان لحاظ مي شود.

مشمول  ب(  و  الف  بندهاي  از  )غیر  دیپلمه ها  سایر  ج- 
اعمال سوابق تحصیلي نیستند.

گزارش های  به   خصوص  این  در  بیشتر  اطالع  براي 
آزمون سراسري سال  نمره کل سازي در  به روش  مربوط 
نتایج علمي آزمون  با محتواي کارنامه  1401 و آشنایي 

نمایند. سراسري در همین ویژه نامه مراجعه 

نكات مهم:
1- در آزمـون سراسـری سـال 1401 گزینـش چهـار رشـته پزشـكی، دامپزشـكی، 
دندانپزشـكی و داروسـازی دانشـگاه آزاد اسـالمی توسـط سـازمان سـنجش آمـوزش 
کشـور انجـام مـی شـود و کدرشـته محل های آن در دفترچـه راهنمای انتخاب رشـته 
)دفترچـه شـماره 2( درج خواهـد شـد و داوطلبـان بایسـتی در صـورت تمایـل بـه 
تحصیـل در ایـن رشـته های دانشـگاه آزاد اسـالمی، کدهـای مربوطـه را بـه همـراه 
سـایر کدرشـته محل هاي انتخابـي در فـرم انتخـاب رشـته با توجـه به اولویـت دلخواه 

درج نماینـد.
2- در روش پذیـرش بـا آزمـون هـر داوطلـب مي توانـد متقاضـي یـك گـروه آزمایشـي 
اصلـي )علـوم ریاضـی و فنـي، علـوم تجربـي و علـوم انسـاني( و دو گـروه آزمایشـی هنر 
و زبان هـای خارجـی باشـد. بدیهـي اسـت یـك داوطلـب نمـي توانـد هم زمـان متقاضي 
آزمایشـي علـوم  آزمایشـي اصلـي یعنـي گروه هـاي  از گروه هـای  دو گـروه آزمایشـي 
ریاضـي و فنـي، علـوم تجربـي و علـوم انسـاني باشـد. درهرصـورت فقـط امـكان انتخاب
150 کدرشـته محل اعـم از رشـته محل های بـا آزمـون یـا کدرشـته محل های صرفـاً بـا 

سـوابق تحصیلی، را دارا اسـت. 
3- در روش پذیـرش صرفـاً بـا سـوابق تحصیلـي، داوطلـب مي توانـد بدون توجـه به نوع 
مـدرک دیپلـم یـا پیش دانشـگاهي از کلیـه گروه هـاي تحصیلـي )اعـم از علـوم ریاضي و 
فنـي، علـوم تجربـي و علـوم انسـاني و همچنیـن گـروه هاي هنـر و زبان هـاي خارجي( 

نسـبت بـه انتخاب کدرشـته هاي مـورد عالقه خـود اقـدام نماید.
4- چنانچـه داوطلبـی در آزمـون شـرکت کرده اسـت بـرای انتخاب کدرشـته محل های 
باآزمـون، در صـورت مجـاز به انتخاب رشـته شـدن در دوره هـای مجاز، فقـط می تواند 
کدرشـته محل های بـا آزمـون گـروه یا گروه هایی که در آن شـرکت کرده اسـت، انتخاب 
نمایـد ولـی بـرای انتخـاب کدرشـته محل هـای صرفـاً بـا 
سـوابق تحصیلـی همه متقاضیـان، مجاز به انتخـاب تمامی 
ایـن کدرشـته هـا فـارغ از گروهـی که شـرکت کـرده اند و 

یـا اصـاًل غایب آزمـون بـوده اند، می باشـند.
از رشـته محل هـاي پذیـرش  تغییـر رشـته  و  انتقـال   -5
دانشـجو صرفـاً بـا سـوابق تحصیلـي بـه رشـته محل هـاي 
بـا آزمـون )کـه پذیـرش آنهـا بـا نمـرات آزمـون سراسـري 

 صـورت مي گیـرد(، ممنـوع اسـت.

 در آزمون سراسری سال 1401 
گزینش چهار رشته پزشکی، 

دامپزشکی، دندانپزشکی 
و داروسازی دانشگاه آزاد 

اسالمی توسط سازمان سنجش 
آموزش کشور انجام می شود و 

کدرشته محل های آن در
دفترچه راهنمای انتخاب رشته

)دفترچه شماره 2( درج خواهد شد
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سازمان سنجش آموزش کشور در راستاي ماموریت سنجش علمي داوطلبان متقاضي 
ورود به آموزش عالي، اطالع رساني و راهنمایي داوطلبان را سرلوحه فعالیت  هاي خود 
قرار داده است. لذا عالوه بر فعالیت  هاي موظف شامل طراحي و اجراي آزمون هاي 
دغدغه  به  دادن  اهمیت  آزمون سراسري، ضمن  داوطلبان  علمي  ارزیابي  و  مختلف 
داوطلبان و خانواده هاي آنها در رابطه با انتخاب رشته بهینه، و انتشار مستنداتي مانند 
ویژه  نامه انتخاب رشته نسبت به طراحي و اجراي نرم افزار انتخاب رشته مجازي در 

آزمون سراسري سال 1401 اقدام نموده است.
انتظار مي رود داوطلبان عزیز، رشته دانشگاهي خود را براساس عالیق، توانمندي ها و شرایط 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود انتخاب کنند؛ زیرا بي شك در این صورت مي توانند 
دانشجویاني موفق و درنهایت افراد موفقي در اجتماع باشند. اما بسیاري از داوطلبان به 
دلیل شرایط خاص اجتماعي، خانوادگي یا تحصیلي مایل هستند در همین سال در مراکز 
آموزش عالي پذیرفته شوند یا حداقل از احتمال قبولي در رشته هاي موردنظرشان مطلع 
گردند. از این رو این دسته از داوطلبان به موسسات و مراکز مشاوره متعددي مراجعه 
مي کنند که به طور احتمالي و براساس رتبه تعداد محدودي از داوطلبان سال هاي گذشته 
که با آن ها آشنایي داشته اند و از وضعیت شان با خبر هستند - و نه همه داوطلبان - براي 
داوطلبان امسال انتخاب رشته مي کنند، که این انتخاب رشته با ضریب خطا و اشتباه 
بسیاري همراه مي باشد. زیرا فرایند گزینش آزمون سراسري، فرایندي علمي و مبتني بر 
داده و اطالعات مستند و معتبر است و مواردي مانند نوع گزینش  هاي متفاوت)کشوري، 
قطبي، ناحیه اي، استاني و ...( و سهمیه  هاي متفاوت )مناطق یك، دو، سه، ایثارگران( در 
نوع دوره هاي مختلف )روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعي، مجازي، بین الملل و ...( و 

سایر شرایط و ضوابط در قبولي داوطلبان تاثیر دارد.
که  است  این  هستند  روبرو  آن  با  داوطلبان  که  دیگري  اساسي  مشكل  همچنین 
مشاوران به دلیل عدم درک و شناخت جامع از ویژگي  و شرایط دانشگاه ها و رشته هاي 
تحصیلي در معرفي رشته محل ها و اولویت بندي آنها پیشنهادهایي دور از واقعیت 
ارائه مي کنند یا دوره هاي روزانه را پس از دوره هاي غیرانتفاعي و پیام نور پیشنهاد 
مي کنند که این باعث مي شود حتي اگر داوطلب نمره قبولي در رشته هاي روزانه یا 
رشته محل هاي بهتر را داشته باشد در رشته هاي ضعیف تر که در اولویت باالتري در 

انتخاب رشته داوطلب وارد شده است، قبول شوند.
در همین راستا، در نرم افزار راهنماي انتخاب رشته مجازي، با استفاده از اطالعات 
تمامي  رعایت  با  و  گذشته  سال  محل هاي  رشته  اطالعات  و  جاري  سال  داوطلبان 
انتخاب رشته در سال گذشته،  شرایط و ضوابط، رشته هایي که داوطلب در صورت 
شانس قبولي در آن ها داشت را به وي معرفي مي کند. بنابراین اگر نگوئیم نرم افزار 
مذکور، بهترین و منحصربه فردترین نرم افزار کمكي انتخاب رشته است، اما مي توان 
ادعا کرد که مناسب ترین نرم افزار مبتني بر داده و اطالعات معتبر و مستند است. با 
تمام این شرایط، تصمیم نهایي را داوطلب گرامي براساس عوامل مؤثر در انتخاب رشته 

و دانشگاه محل تحصیل باید اخذ کند.

نكات مهم و قابل توجه داوطلبان قبل از استفاده از نرم افزار انتخاب رشته 
مجازي:

1- نرم افزار انتخاب رشته مجازي براساس رشته محل هاي سال گذشته تنظیم شده 
است و با توجه به اینكه ممكن است رشته محلي نسبت به رشته محل  هاي سال 
گذشته اضافه، حذف یا اصالح شده باشد توصیه مي شود حتماً اطالعات رشته محل  ها 
و شرایط و ضوابط خاص هر رشته محل، مطابق دفترچه راهنماي انتخاب رشته سال 
جاري )دفترچه شماره 2( و سایر اطالعیه  هایي که براي انتخاب رشته سال جاري 

منتشر مي شود، مورد توجه قرار گیرد.
بورسیه،  متمرکز،  نیمه  تحصیلي  هاي  رشته   مجازي،  رشته  انتخاب  نرم افزار  در   -2
داراي شرایط خاص )مانند دانشگاه شهید مطهري تهران و ...( و دانشگاه فرهنگیان 
)مراکز تربیت معلم سابق( پیشنهاد نمي  شود و داوطلبان در صورت تمایل به انتخاب 
رشته محل  هاي مذکور بایستي مطابق با ضوابط و شرایط موسسات مذکور و با توجه 
عالقه خود و اولویتي که مدنظرشان مي باشد، این رشته محل  ها را در فرم انتخاب 

رشته اصلي وارد نمایند.
به  از جمله میزان عالقه  انتخاب رشته، عوامل متعددي  براي  اینكه  به  توجه  با   -3
رشته و دانشگاه، در نظر داشتن نوع دوره، مقطع تحصیلي، شرایط و امكانات دانشگاه 
و شهر محل تحصیل، شرایط و ضوابط خاص هر رشته، تعهدات پس از اتمام تحصیل 
و ... مهم مي باشد و نرم افزار انتخاب رشته مجازي قادر به اولویت دادن رشته محل ها 
مطابق کلیه عوامل مذکور و از جمله عالقه و سلیقه داوطلب نمي باشد، به همین دلیل 
این سیستم مي تواند صرفاً به عنوان یك راهنما که معرفي کننده رشته هایي است که 

داوطلب شانس قبولي در آنها دارد، مورد استفاده قرار گیرد.
4- سیستم راهنماي انتخاب رشته مجازي فقط و فقط به عنوان ابزاري جهت راهنمایي 
بیشتر داوطلب تهیه شده است و استفاده یا عدم استفاده از آن کاماًل اختیاري است و 
مالک هاي اصلي براي انتخاب رشته، دفترچه راهنما و اطالعیه هاي سازمان سنجش، 
نمره آزمون و سوابق تحصیلي داوطلب مي باشد. از این رو درخصوص نرم افزار مذکور 

مسئولیتي متوجه سازمان نمي باشد.
5- ممكن است این سیستم به برخي از داوطلبان که مجاز به انتخاب رشته شده اند، 
هیچ رشته اي پیشنهاد نكند یا رشته محل هاي محدودي پیشنهاد کند؛ به این دسته از 
داوطلبان توصیه مي شود با در نظر گرفتن دوره اي که مجاز شده اند و رشته محل هاي 
سازمان  اطالعیه هاي  همچنین  و  رشته  انتخاب  راهنماي  دفترچه  در  شده  معرفي 
سنجش و بر اساس عالقه خود و اولویتي که مدنظرشان مي باشد نسبت به انتخاب 

رشته اصلي اقدام کنند.
6- به ازاي هر گروه آزمایشي، نرم افزار انتخاب رشته مجازي جداگانه اي طراحي شده 
است و رشته هاي پیشنهادي در سیستم بصورت مجزا ارائه مي  شود. بنابراین اگر در 
آزمون سراسري سال 1401 در دو گروه آزمایشي شرکت کرده باشید و در آنها مجاز 

به انتخاب رشته شده  اید براي آگاهي از رشته  هاي پیشنهادي باید به سیستم 

راهنامی انتخاب رشته مجازی 
آزمون رسارسی سال 1401
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مربوطه  مجازي  رشته  انتخاب 
مراجعه کنید و ممكن است نرم افزار به ازاي هر گروه حداکثر

300 رشته محل به شما پیشنهاد کند. اما در نظر داشته باشید که در سیستم انتخاب 
رشته اصلي صرفاً یك فرم انتخاب رشته در اختیار هر داوطلب قرار مي گیرد که باید 
حداکثر 150 رشته محل از تمامي رشته محل هاي پیشنهادي اعم از یك یا دو گروه 

آزمایشي را فقط در همان یك فرم براساس عالقه و اولویت وارد کند.
کارنامه علمی مرحله  براساس  آزمون سراسري سال 1401 که  داوطلبان  7- صرفاً 
اول مجاز به انتخاب رشته )دررشته های با آزمون شده اند مي توانند از این سیستم 

استفاده کنند. 

روش استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مجازي:
لینك نرم  افزار انتخاب رشته مجازي، 3 روز پس از اعالم نتیجه مرحله اول)کارنامه 
فعال   www.sanjesh.org نشاني  به  سنجش  سازمان  سایت  روي  بر  علمي( 
مي گردد و داوطلبان عالقه مند به استفاده از این نرم افزار، مي توانند با انجام اقدامات 

زیر از این نرم افزار استفاده کنند:
1- داوطلب به ازاي هر گروه آزمایشي که تمایل به آگاهي از رشته هاي معرفي شده 
نرم  افزار در آن گروه را دارد، مي بایست شماره سریال انتخاب رشته مجازي به مبلغ 

196.000 ریال خریداري کند.
2- براي خرید سریال انتخاب رشته مجازي مي توانید از لینك »خرید سریال انتخاب 

رشته مجازي« که در منوي نرم افزار انتخاب رشته مجازي وجود دارد، اقدام کنید.
3- پس از پرداخت اینترنتي در نرم  افزار فروش سریال انتخاب رشته مجازي سازمان 
سنجش، یك شماره سریال 10 رقمي در اختیار داوطلب قرار مي  گیرد که فقط و 

فقط مخصوص استفاده از نرم  افزار انتخاب رشته مجازي مي  باشد.
4- پس از خرید سریال انتخاب رشته مجازي، داوطلب باید اطالعات درخواست شده 
را در سیستم انتخاب رشته مجازي در گروه آزمایشي مورد نظر وارد کند و در صورت 

از  استفاده  اجازه  به وي  اطالعات  صحت 
سیستم داده مي شود.

مجازي  رشته  انتخاب  سریال  اطالعات  بعدي  گام  در   -5
وارد  اطالعات  این  است  الزم  که  مي شود  درخواست  داوطلب  از 
در  داوطلب  اطالعات  به  سریال  این  اطالعات،  صورت صحت  در  و  شود 
نیازي  دیگر  بعدي  مراجعات  در  و  مي یابد  اختصاص  موردنظر  آزمایشي  گروه 
مربوطه  آزمایشي  گروه  براي  مجازي  رشته  انتخاب  سریال  اطالعات  ورود  به 

. نیست

امكانات نرم افزار انتخاب رشته مجازي:
1- نرم افزار انتخاب رشته در اولین گام پس از ورود داوطلب اطالعات کلي و اصول و  
مباني استفاده از سیستم را نمایش مي دهد و پس از آن حداکثر تا 300 رشته محل 
را به داوطلب نمایش مي  دهد. الزم به ذکر است در رشته هاي ارائه شده تا حدودي 
از باال به پایین شانس قبولي افزایش مي یابد، ولي ممكن است رشته تحصیلي مورد 

توجه، عالقه و انتخاب فرد واقع نشود.
2- نرم افزار قابلیت جستجو و محدود کردن اطالعات رشته محل  ها براساس شرایط  

موردنظر داوطلب و به شرح زیر را دارد:
1-2- نوع دوره )روزانه – نوبت دوم – پیام نور – غیرانتفاعي و ...(،

 - کارشناسي   – پیوسته  ارشد  کارشناسي  حرفه اي–  )دکتري  دوره  مقطع   -2-2
کارداني( ،

3-2- انتخاب حداکثر تا سه استان به عنوان محل تحصیل،
4-2- حداکثر تا سه رشته تحصیلي مورد عالقه.

5-2- امكان قبولی

یادآوري بسيار مهم:
داوطلبان به این مساله توجه داشته باشند که اگر رشته محل  هاي انتخابي خود را 
در نرم  افزار انتخاب رشته اصلي ثبت نكنند، از چرخه گزینش آزمون سراسري حذف 
و  راهنمایي  نقش  صرفاً  مجازي  انتخاب رشته  نرم افزار  بهتر  عبارت  به  شد.  خواهند 
هدایت داوطلبان بر اساس گزینه هاي انتخابي و نیز آمادگي براي انتخاب رشته اصلي 

را دارد. 
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چندیـن سـال اسـت کـه انتخـاب رشـته آزمـون سراسـري بـه 
بـه اهمیـت ثبـت  بـا توجـه  انجـام مي گیـرد.  اینترنتـي  صـورت 
انتخاب هـا در انتخـاب رشـته اینترنتي در ادامه به صـورت خالصه و 
سـاده مراحل آن بیان شـده اسـت تـا داوطلبان بتوانند بدون مشـكل 
انتخاب هـاي خود را در سیسـتم انتخاب رشـته آزمون سراسـري سـال 

کنند. ثبـت   1401
1- دفترچـه راهنمـاي انتخـاب رشـته و اطالعیه هـاي مربـوط بـه انتخاب 

رشـته را بـه دقت مطالعـه کنید:
- دفترچـه راهنمـاي انتخـاب رشـته به صـورت الكترونیكـي قبل از آغـاز انتخاب 
رشـته در سـایت سـازمان سـنجش به نشـاني www.sanjesh.org منتشـر 
خواهـد شـد. داوطلـب با مراجعه به سـایت سـازمان و از طریـق لینك مربوط 

مي توانـد ایـن دفترچـه راهنمـا را دانلـود و ذخیـره کنـد. 
- بـه دلیـل اینكـه ممكـن اسـت بعـد از انتشـار دفترچـه راهنمـا، برخـي از 
کـد رشـته محل هـا حـذف، اضافـه یـا اصـالح شـوند، لـذا ضـرورت دارد کـه 
داوطلبـان، پي گیـر اطالعیه هـاي اصالحیـه دفترچه از طریق سـایت سـازمان 

یـا هفتـه نامـه پیـك سـنجش بـوده و آنهـا را بـه دقـت مطالعـه کنند.
2- اطالعات مورد نیاز براي انتخاب رشته اینترنتي را آماده کنید:

2-1- بـراي اسـتفاده از نرم افزار انتخاب رشـته، سـه شـیوه ورود بـه نرم افزار 
پیش بینـي شـده اسـت کـه داوطلـب بایسـتي از طریق یكـي از این شـیوه ها 

اقـدام کنـد؛ لـذا آماده داشـتن اطالعـات مورد نیاز بـراي ورود الزامي اسـت:
شیوه اول: سریال ثبت نام، شماره شناسنامه.

شیوه دوم: شماره پرونده، کد ملي، شماره سریال شناسنامه.
شیوه سوم: شماره رهگیری ثبت نام، کد ملي.

2-2- معـدل کتبـي دیپلـم، کـد و عنوان دیپلم جزو مواردي اسـت کـه در زمان 
انتخـاب رشـته به داوطلـب نمایش داده مي شـود 
تـا در صـورت مغایـرت، اطالعـات صحیـح را وارد 
نمایـد؛ لـذا آمـاده داشـتن ایـن اطالعـات نیـز به 

منظـور مقایسـه و اصالح، الزامي اسـت.
شـده  انتخـاب  محل هـاي  رشـته  کـد   -3-2
رشـته،  نـام  همـراه  بـه  را  خـود  نهایـي 
دوره  نـوع  دانشـگاه،  عنـوان 
)روزانـه، نوبـت دوم و ...(، 
تحصیلـي  مقطـع 

)کاردانـي، کارشناسـي، کارشناسـي ارشـد و ...( و سـایر اطالعـات مهـم روي 
کنیـد. یادداشـت  برگـه اي 

يـادآوري 1 : انتخاب رشـته برای همـه متقاضیان )برای انتخاب رشـته محل 
بـا آزمـون و پذیرش صرفاً براسـاس سـوابق تحصیلی» بدون آزمـون«( دریك 
فـرم و حداکثرتـا 150 رشـته محل در نـرم افزارانتخاب رشـته اینترنتی انجام 
می شـود . بـه عبـارت دیگـر فراینـد انتخاب رشـته ایـن دو جداگانـه نخواهد 

بود .   
يـادآوري 2: هـر داوطلـب مي توانـد حداکثـر 150 کـد رشـته محـل را در 
نـرم افـزار انتخـاب رشـته ثبـت کنـد؛ ولـي ممكـن اسـت تعـدادي از کـد 
رشـته محل هایـي را کـه انتخـاب مي کنیـد بـه دلیـل عـدم رعایـت شـرایط 
و ضوابـط، از سـوي نـرم افـزار ثبـت نشـود کـه بـا اعـالم خطـا بـه داوطلـب 
اعـالم خواهـد شـد؛ لـذا توصیـه مي شـود کـه رشـته محل هـاي بیشـتري 
را در نظـر بگیریـد تـا بتوانیـد جایگزیـن رشـته محل هـاي اشـتباه کنیـد.

یـادآوري 3: هـر چنـد الزامـي بـه وارد کـردن تمامـي 150 انتخـاب نیسـت، 
امـا در سـال هاي گذشـته داوطلبانـي بوده انـد کـه بـا در نظر گرفتن شـرایط 
خـوش بینانـه، صرفـاً چنـد انتخـاب محـدود را در فـرم انتخـاب رشـته وارد 
کرده انـد و در نهایـت پـس از گزینـش علمـي با اختـالف یك یـا دو نفر، جزو 

قبـول شـدگان در رشـته محل هـاي وارد شـده، نبودنـد.
3- وارد نرم افزار انتخاب رشته آزمون سراسري شوید:

3-1- از طریـق لینـك مربـوط در سـایت سـازمان سـنجش، وارد نـرم افـزار 
انتخـاب رشـته آزمون سراسـري شـوید.

3-2- در نـرم افـزار انتخـاب رشـته آزمـون سراسـري، اطالعاتـي درخصوص 
شـرایط و ضوابط اسـتفاده از نرم افزار، مهلت انتخاب رشـته و ... نمایش داده 

شـده اسـت که مهم تریـن آنهـا عبارتند از:
3-2-1- مهلت انتخاب رشته 

3-2-2- داوطلبـان پـس از ثبت اطالعات، رسـید 
انتخـاب رشـته را کـه عـددي 15 رقمـي اسـت، 

دریافـت مي کننـد.
3-2-3- داوطلبانـي کـه انتخـاب رشـته خـود را 
ثبـت کرده انـد تـا آخریـن مهلـت انتخـاب رشـته 
ویرایـش  یـا  مشـاهده  بـه  نسـبت  مي تواننـد 
اطالعـات از طریـق لینك هـاي مربـوط در سـایت 

اقـدام کننـد.
بـراي تكمیـل فـرم  3-2-4- محدودیـت زمانـي 
انتخـاب رشـته وجـود نـدارد و صرفاً تـا زماني که 

گام های انتخاب رشته اينرتنتی 

 انتخاب رشته برای همه متقاضیان 
)برای انتخاب رشته محل با آزمون 
و پذیرش صرفاً براساس سوابق 

تحصیلی» بدون آزمون«(
دریک فرم و حداکثرتا 150 رشته 
محل در نرم افزارانتخاب رشته 

اینترنتی انجام می شود.
به عبارت دیگر فرایند انتخاب رشته 

این دو جداگانه نخواهد بود 
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کاربـر بـه اینترنـت متصـل اسـت یـا پنجـره مرورگر خـود را نبسـته اسـت، مي تواند 
نسـبت بـه انتخـاب رشـته اقدام کنـد )حتمـاً پـس از پایان انتخاب رشـته بـا کلیك 

روي دکمـه »خـروج« از سیسـتم خـارج شـوید(.
4- اطالعات ثبت نامي را مشاهده و در صورت مغایرت اصالح کنید:

از طریـق یكـي از شـیوه هـاي اعـالم شـده در بنـد 2-1 بـه نـرم افـزار وارد شـوید و 
اطالعاتـي را کـه نمایـش داده مي شـود، بررسـي کنیـد و نسـبت بـه تأیید یـا اصالح 

آنهـا اقـدام کنیـد. اطالعاتـي کـه نمایـش داده مي شـود به شـرح ذیل اسـت:
4-1- معـدل کتبـي دیپلـم و کـد دیپلـم: در صـورت صحیـح بودن، بایسـتي صحت 
اطالعـات را اعـالم کنیـد و در غیـر این صـورت، اطالعـات صحیـح را در محل مربوط 

کنید. وارد 
4-2- اگـر داوطلـب تمایل به انتخاب رشـته هاي مؤسسـات غیرانتفاعي یا دانشـگاه پیام 
نـور یـا دانشـگاه فرهنگیان داشـته باشـد، ولي در زمـان ثبت نـام، عالقه منـدي خود را 
اعـالم نكرده باشـد، مي تواند با خرید سـریال عالقه مندي مربـوط و وارد کردن اطالعات 
در صفحـه آغازیـن انتخـاب رشـته، عالقـه مندي خـود را نسـبت به انتخاب رشـته هاي 
دانشـگاه هاي یـاد شـده اعـالم کنـد. الزم به ذکر اسـت که بـراي مؤسسـات غیرانتفاعي 
خریـد یك سـریال عالقه  منـدي و برای پیام  نور، خرید یك سـریال عالقـه  مندي دیگر 

الزم اسـت و بـراي دانشـگاه فرهنگیان نیـز کارت جداگانه اي مورد نیاز اسـت.
5- اطالعـات کـد رشـته محل هـا را بـا توجـه بـه مـواردي کـه در پیش نویـس وارد 

کـرده بودیـد به شـرح زیـر در نـرم افـزار وارد کنید:
5-1- پـس از وارد کـردن هـر کـد رشـته محـل، در کنـار کـد، عنـوان رشـته محل 
نمایـش داده مي شـود کـه توصیـه مي شـود حتمـاً آن را بـا اطالعاتـي کـه قبـاًل بـه 

صـورت پیـش نویـس آمـاده کـرده بودیـد مقایسـه کنید.
5-2- پـس از وارد کـردن کـد رشـته محل ها و کلیـك روي دکمه »تأییـد و ادامه«، 
نـرم افـزار، اطالعـات رشـته محل هـا را مـورد ارزیابي قـرار مي دهـد و موارد اشـكال 
ماننـد »عـدم تطابـق جنسـیت داوطلـب بـا جنـس پذیـرش رشـته محـل«، »عـدم 

تطابـق گـروه آزمایشـي داوطلب با گروه آزمایشـي رشـته محل در رشـته های با 
آزمـون « و ... را اعـالم مي کنـد.

5-3- برخـي از مـوارد برخـالف مـورد قبـل از سـوي نـرم افزار قابل بررسـي نیسـت 
و شـخص داوطلـب بـا توجـه بـه شـرایط و عالیـق مي بایسـت آنهـا را بررسـي کنـد 
و درخصـوص آنهـا تصمیـم گیـري کنـد. برخـي از ایـن مـوارد شـامل تغییـر مقطع 
یـا تغییـر دوره در رشـته هاي انتخابـي، درج رشـته اي در مقطـع کاردانـي در بیـن 
رشـته هاي مقطـع کارشناسـي یـا درج دوره غیرانتفاعي بین دوره هـاي روزانه یا درج 
رشـته هـای بـدون آزمون دربین رشـته های بـا آزمون  و ... هسـتند؛ البتـه نرم افزار 
هـر دوره یـا مقطعـي را بـه یـك رنـگ نمایـش مي دهـد و بدین صـورت بـه داوطلب 

بـراي شناسـایي ایـن تغییرهـا کمـك مي کند.
6- اطالعـات ثبـت شـده بـه همـراه رسـید انتخـاب رشـته بـه داوطلب به شـرح زیر 

نمایـش داده مي شـود:
6-1- پـس از تأییـد، اطالعات در پایگاه سـازمان سـنجش ثبت خواهد شـد و رسـید 
انتخـاب رشـته 15 رقمـي صادر خواهد شـد و نسـخه قابل چاپ بـه داوطلب نمایش 

مي شود. داده 
6-2- توصیـه مي شـود کـه داوطلبـان، از اطالعـات نمایـش داده شـده نسـخه چاپي 
تهیـه کننـد و در پایـان بـا کلیـك روي دکمـه »خـروج« از نـرم افزار انتخاب رشـته 

خارج شـوند.
یـادآوري: داوطلـب موظـف اسـت کـه از اطالعـات شـخصي و فـرم انتخـاب رشـته 
خـود و نسـخه چـاپ شـده تأییدیـه انتخاب رشـته محافظت کنـد. الزم به یـادآوري 
اسـت کـه سـازمان سـنجش، هیچگونـه مسـؤلیتي در قبـال مشـكالت ناشـي از لـو 

رفتـن اطالعـات داوطلـب نخواهد داشـت. براین اسـاس تقاضا مي شـود اطالعات 
شـخصي و آزمونـي خـود را در اختیـار افـراد متفرقه قـرار ندهید.
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ضمن آرزوي توفيق روزافــزون براي داوطلبان آزمون سراســري، در اين 
قسمت به روش نمره  كل  سازي در آزمون سراسري و انواع نمرات از قبيل نمره 
خام، نمره  كل حاصل از دروس امتحاني آزمون سراســري، نمره  كل حاصل از 
دروس مؤثر ســوابق تحصيلي ديپلم )برای ديپلمه   های نظام سالی واحدی يا 
ترمي واحــدي و ديپلمه های نظام آموزشــی )3-3-6((، نمره كل حاصل از 
دروس مؤثر سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي برای داوطلبانی كه دارای ديپلم 
نظام سالی واحدی يا ترمي واحدي هســتند و درنهايت نمره كل نهايی در هر 

زيرگروه كه در كارنامه اوليه داوطلبان درج مي  شود، پرداخته مي  شود.
باتوجه به ابالغ قانون اصالح قانون ســنجش و پذیرش دانشــجو در دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالي کشــور مصوب 1395/2/26 مجلس محترم شــوراي اسالمی و بر اساس 
مصوبه بیست و هشتمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1400/10/20 
میزان تأثیر ســوابق تحصیلي در آزمون سراسري ســال 1401 حداکثر 40 درصد و با 

تاثیرمثبت به صورت زیر اعمال خواهد شد:
الف- آن دســته از دیپلمه هاي ریاضي و فیزیك، علوم تجربي، علوم انســاني و علوم و 
معارف اسالمی که دیپلم خود را از ســال 1398 به بعد در نظام آموزشي 3-3-6 اخذ 
نموده و یا مي  نمایند و امتحانات دروس پایه دوازدهم آنها به صورت نهایي، سراسري و 
کشوری برگزار شده یا مي  شود، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي 
موجود دیپلم ) پایه دوازدهم - سال ســوم دوره دوم متوسطه نظام 3-3-6( به میزان 
حداکثر40 درصد به نســبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت 

در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود.
ب- آن دسته از دیپلمه  هاي ریاضي فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اســالمی که دیپلم خود را از ســال 1384 به بعد در نظام آموزشــي سالي واحدي یا 
ترمي واحدي دریافــت نموده  اند و امتحانات یك  یا چنــد درس آنها به صورت نهایي، 
سراســري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال ســوابق تحصیلي بوده و سوابق 
تحصیلي موجود دیپلم )پایه یازدهم-ســال سوم آموزش متوسطه نظام سالي واحدي/
ترمي واحدي( به میزان حداکثر30 درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و 

به صورت تأثير مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود.
ج- متقاضیان داراي مدرک پیش دانشگاهي ریاضي فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم 
و معارف اسالمی و هنر که مدرک دوره پیش دانشگاهي خود را از سال تحصیلي 1390-91 
و بعد ازآن دریافت کرده  اند و امتحانات یك یا چند درس آنها به صورت نهایي، سراســري و 
کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود 
دوره پیش  دانشگاهي )پایه دوزادهم-سال آخر آموزش متوسطه نظام سالي واحدي/ترمي 
واحدي( به میزان حداکثر 10 درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به صورت 

تأثير مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود.
د- ســایر دیپلمه ها )غیــر از بندهاي الف، ب و ج( مشــمول اعمال ســوابق تحصیلي 

نيستند.

يادآوري1: بر اساس مصوبه دوازدهمین و پانزدهمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش 
دانشجو مورخ 1397/4/17 و 1397/10/8 با توجه به عدم وجود محدودیت نوع دیپلم 
براي شــرکت در هریك از گروه  هاي آزمایشي آزمون سراســري، دانش آموزان دیپلم 
فنــي و حرفه اي و کارو دانش نظام آموزشــي 3-3-6 مي  توانند در آزمون سراســري 
شــرکت کنند. این دانش آموزان درصورت تمایل به اعمال ســوابق تحصیلي بایستي 
در امتحان نهایي دروس شــاخه نظري گروه آزمایشــي مربوط شــرکت کنند، در غیر 

اینصورت مشمول اعمال سوابق تحصیلي نیستند.
يادآوري2 : اعمال تأثیر مثبت سوابق تحصیلي بدان معناست که اگر سوابق تحصیلي 
)دیپلم یا پیش دانشــگاهي(، در مقایسه با نمره آزمون داوطلب، باعث افزایش نمره کل 
نهایي در هر زیرگروه شــود، اعمال خواهد شــد و در غیراینصورت، نمره کل آزمون به 

عنوان نمره کل نهایي در هر زیرگروه در نظر گرفته مي شود.
قبل از ورود به بحث نمره کل سازی باید در نظر داشته باشید تمام مراحل نمره کل سازی 
که در ادامه به آن خواهیم پرداخت صرفاً براي رشــته  هایي است که پذیرش آن ها »با 
آزمون« اســت. پذیرش دانشجو در تعدادي از رشــته  هاي برخي دانشگاه  ها و مراکز و 
موسســات آموزش عالی کشور در ســال 1401»صرفًا بر اساس سوابق تحصيلی« 
انجام می  شود. برای این کد رشته محل  ها، مالك گزينش، معدل كتبي ديپلم است. 

انواع نمرات در آزمون سراسري
نمره خام 
نمره تراز

نمره کل آزمون
نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم برای داوطلبان داراي دیپلم نظام سالی واحدی یا ترمی 

واحدی
نمره کل ســابقه تحصیلي پیش دانشــگاهي برای داوطلبان داراي دیپلم نظام ســالی 

واحدی یا ترمی واحدی
نمره کل نهایــی برای داوطلبــان داراي دیپلم نظام ســالي واحدي یــا ترمی واحدی 
)حاصل از نمره  کل آزمون، نمره  کل  ســابقه تحصیلي دیپلم و نمره  کل سابقه تحصیلي 

پیش دانشگاهي( 
نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم برای داوطلبان داراي دیپلم نظام آموزشی 6-3-3

نمره کل  نهایی برای داوطلبان دارای دیپلم نظام آموزشــی 3-3-6 )حاصل از نمره کل 
آزمون، نمره کل ســابقه تحصیلی دیپلم )پایه دوازدهم- ســال سوم آموزش متوسطه 

نظام 6-3-3(( 

1- نمره خام
  پس از برگزاري آزمون با توجه به استانداردهاي دقیق و فني، پاسخنامه ها در قرنطینه 
قرائت  مي  شود و پس از اعمال کنترل  هاي الزم مبتني بر خواندن صحیح پاسخنامه ها، 

 روش منره کل سازی در آزمون رسارسی سال 1401
برای پذيرش در رشته  محل های با آزمون
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مرحله تصحیح پاســخنامه آغاز مي شــود. هر یك از پاســخنامه  ها دو بار با دقت هاي 
مختلف پردازش مي  شود تا صحت قرائت پاســخنامه محرز شود و در موارد معدود که 

مغایرت بین دو پردازش وجود دارد، پاسخنامه  ها مجدداً بررسی مي  شود.
پس از تأیید صحت پردازش پاسخنامه  ها، تعداد گزینه  هاي صحیح و غلط با توجه به کلید 

سؤاالت در هر درس و گروه آزمایشي، استخراج و نمره خام به روش زیر محاسبه مي  شود:

  )1(

به عبارت دیگر، نمره خام عبارت اســت از نمره اکتسابي توسط هر داوطلب در هر درس 
آزمون )اعم از عمومي و اختصاصي( که به درصد بیان مي شود.

نكته 1: خاطرنشان مي  شود که در فرمول فوق، نمره خام چون به درصد بیان مي  شود، 
در 100 ضرب مي  شود.

نكته 2: بر اساس این فرمول، به منظور جلوگیري از پاسخ به گزینه  ها به صورت حدسي 
و تصادفي، به ازاي هر سؤال غلط، یك سوم از ارزش سؤاالت صحیح کسر مي  شود.

نكته 3: در آزمون سراســري، دروس امتحاني از نظر تعداد سؤاالت متفاوت هستند؛ 
براي مثال، در گروه آزمایشــي علوم ریاضي و فني، تعداد ســؤاالت درس ادبیات 25 و 
درس ریاضي 50 ســؤال است؛ براي اینكه اثر تعداد ســؤاالت از بین برده شود، عبارت 

مذکور تقسیم  بر تعداد سؤاالت شده است.
مثال: وضعیت پاســخگویي داوطلب به درس ادبیات فارسي که شامل 25 سؤال است، 

به شرح زیر است:
تعداد پاسخ  هاي صحیح: 14

تعداد پاسخ  هاي غلط: 4
تعداد پاسخ  هاي سفید )بدون پاسخ(: 7

پس نمره خام این داوطلب در درس ادبیات فارسي عبارت است از:
  نمره داوطلب در درس ادبیات فارسي )به درصد(

نكته مهم: دامنه تغییرات نمرات خام دروس در محدوده 33/3 - تا 100 است؛ یعني 
اگر داوطلبي به همه این 25 سؤال پاسخ غلط داده باشد، نمره وي عبارت است از:

و اگر به تمام سؤاالت این درس پاسخ درست داده باشد، نمره وي عبارت است از:

2- نمره تراز
به علت تفاوت در ماهیــت دروس امتحاني اعم از عمومي یــا اختصاصي، نمرات خام 
همانند نیستند؛ به عبارت دیگر، کسب دو نمره خام یكسان )یا کسب دو درصد یكسان( 
در دروس مختلف آزمون سراسري با یكدیگر قابل  مقایسه نیست؛ درنتیجه نمي  توان با 
استفاده از نمرات خام دروس مختلف، افراد را با یكدیگر مقایسه کرد؛ لذا، بحث تبدیل 
نمرات خام به نمرات تراز مطرح مي  شود که این امر با استفاده از روش هاي آماري انجام 
مي  گیــرد. براي تعیین نمره تراز، تمامي نمرات خام داوطلبان حاضر در جلســه در هر 
گروه آزمایشــي و هر درس مورد نیاز است؛ ســپس از روی نمرات هر درس به ترتیب 
نزولــی، فراوانی نمرات و فراوانی تجمعی و مقادیر فراوانی تجمعی نســبی زیر ســطح 
منحنی تابع چگالی احتمال توزیع نرمال، نمره تراز براي هر درس در هر گروه به صورت 
مجزا محاســبه می  گردد؛ بنابرایــن، یافتن نمره تراز دروس )اعــم از دروس عمومي و 
اختصاصي( توسط داوطلب یا هیچ فرد یا مؤسسه اي جز سازمان سنجش آموزش کشور 

که اطالعات کل شرکت کنندگان را در اختیار دارد امكان پذیر نیست. 

3- نمره کل آزمون
نمره کل آزمــون داوطلب در هر زیرگروه، میانگین وزنی نمــرات تراز دروس عمومي و 
اختصاصــي داوطلب با توجه بــه ضریب هر درس در آن زیرگروه اســت؛ بدین ترتیب 
که پس از محاســبه نمرات خام و نمرات تراز معادل آن، نوبت محاسبه نمره کل آزمون 
سراسري اســت. گروه هاي پنج گانه آزمایشي آزمون سراســري شامل دروس امتحاني 
عمومي و اختصاصي است. ضرایب دروس عمومي در همه زیرگروه های تمام گروه هاي 
آزمایشي به غیراز زیرگروه 4 گروه آزمایشي زبان هاي خارجي یكسان است، ولي ضرایب 
دروس تخصصي در زیرگروه ها متفاوت است. این ضرایب در دفترچه  هاي شماره 1 و 2 

آزمون سراسري درج شده است که در ادامه به بیان آن مي  پردازیم.

1-3- زيرگروه ها در گروه های آزمايشی مختلف
همان طـور کـه مي  دانیـد، آزمـون سراسـري در پنج گـروه آزمایشـي برگزار مي  شـود: 
1( گـروه آزمایشـي علـوم ریاضـی و فنـي، 2( گروه آزمایشـي علـوم تجربـی، 3( گروه 
آزمایشـي علـوم انسـانی، 4( گـروه آزمایشـي هنـر، 5( گـروه آزمایشـي زبان  هـاي 
خارجـي. در هـر یـك از ایـن گروه  هـا، آزمون  هـاي عمومـي و اختصاصـي برگـزار 

مي  شـود.
مواد آزمــون عمومي و ضرایب آن بــراي تمامي داوطلبان آزمون سراســري در کلیه 
زیرگروه های همه گروه  هاي آزمایشــي یكسان است )تنها استثنا در ضریب  درس زبان 
عمومی در زیرگروه چهار گروه آزمایشی زبان هاي خارجی به دلیل نبود درس تخصصي 

در این زیرگروه است(.
دروس امتحاني رشــته  هاي مختلف تحصیلي آزمون سراسري داراي ضرایب متفاوتي 
هســتند؛ به همین منظور، رشــته هاي تحصیلي هر گروه آزمایشــي که مواد امتحاني 
آن ها از ضریب یكســاني برخوردارند در یك زیرگروه قرار مي گیرند. هر گروه آزمایشي 
در آزمون سراسري، داراي چند زیرگروه است که در دفترچه  هاي شماره 1 و 2 آزمون 

سراسري مشخص شده است.
در آزمون سراسـري سـال 1401 پذیرش دانشجو در رشـته هاي تحصیلي آهنگسازي، 
ادبیـات نمایشـي، ارتبـاط تصویـري، آموزش هنـر، بازیگـري، طراحي پارچـه، طراحي 
صحنـه، طراحـي صنعتـي، طراحـي لبـاس، عكاسـي، کتابـت و نگارگـري، مجسـمه 
سـازي، نقاشـي، نمایـش عروسـكي، نوازندگي موسـیقي ایرانـي و نوازندگي موسـیقي 
جهانـي در گـروه آزمایشـي هنـر و همچنیـن رشـته علـوم ورزشـي و آمـوزش تربیت 
بدنـي بـه صورت متمركـز و با شـرايط خاص و همـراه با آزمـون عملي صـورت مي 

پذیرد. 
ضریب آزمون عملي براي رشــته  هاي نوازندگي موســیقي ایراني و نوازندگي موسیقي 
جهاني 6 و براي ســایر رشته  ها 4 اســت. در گزینش نهایي نمره کل حاصل از نمره  کل 
زیرگروه مربوطه و نمره درس عملي اعمال مي  شود. الزم به ذکر است که ضریب درس 

عملي نیز همانند سایر دروس تخصصي 3 برابر لحاظ مي شود.
 بهیاران برای پذیرش در رشــته پرستاری دارای ســهمیه می  باشند. براي گزینش در 
این ســهمیه، نمره کل بهیاران بــا در نظر گرفتن نمره درس »بهیــاري« )عالوه بر 5 
درس تخصصی گروه آزمایشــی علوم تجربی( بعنوان یك درس تخصصي با ضریب 4 و 
با »تاثیر قطعي« در نمره کل زیرگروه یك )رشته پرستاری در زیرگروه1 قرار دارد( در 

نظر گرفته مي شود. 
پس با توجه به موارد فوق، نمره  کل آزمون سراسري بدین صورت محاسبه مي  شود:

 )2(
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 الف: نمره کل سازی برای داوطلبان داراي دیپلم نظام سالي واحدي یا 
ترمی واحدی

داوطلبان داراي دیپلم یا پیش دانشگاهي نظام ســالي واحدي یا ترمي واحدي مشمول 
اعمال سوابق تحصیلي مي باشــند که در ادامه به آن پرداخته مي شود. براي داوطلبان 
مشمول اعمال سوابق تحصیلي که نمرات دروس ســوابق تحصیلي آن ها به طور کامل 
موجود نیست، میزان تأثیر ســوابق تحصیلي بر اساس دروس موجود سوابق تحصیلي 
محاسبه مي شود. بدیهي است میزان تأثیر ســوابق تحصیلي دیپلم یا سوابق تحصیلي 

 پیش دانشگاهي براي داوطلبان غیرمشمول این سوابق تحصیلي، صفر مي باشد.
نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم صرفاً براي داوطلباني محاسبه خواهد شد که مشمول اعمال 
سابقه تحصیلي دیپلم هستند. آن دسته از »دیپلمه هاي ریاضي و فیزیك«، »علوم تجربي«، 
»ادبیات و علوم انساني« و »علوم و معارف اسالمي« که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد 
اخذ نموده اند و امتحانات یك  یا چند درس آن ها به صورت نهایي، سراسري و کشوری برگزار 
شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود دیپلم )سال سوم 
آموزش متوسطه( به میزان حداکثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و 

به صورت تأثير مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ مي شود.
براي روشــن  تر شدن روش محاسبه رابطه شــماره 2، به مثال زیر توجه نمایید. شایان 

ذکر است نمراتی که در مثال ها ارائه شده فرضی بوده و غیرقابل استناد است.
مثال1 : فــرض کنید که داوطلبــي در گروه آزمایشــي علوم ریاضــي و فني آزمون 
سراسري سنوات قبل شرکت کرده و نمرات خام ذیل را کسب نموده است. تراز نمرات 
محاسبه شــده و در جدول زیر آورده شــده است. گروه آزمایشــي علوم ریاضي و فني 
داراي سه زیرگروه است؛ بنابراین، بر اساس نمرات تراز و ضرایب هر یك از زیرگروه ها، 

نمره کل داوطلب فوق در هر یك از زیرگروه  ها محاسبه مي  شود؛ لذا داریم:

 

نمره کل آزمون در زیرگروه 1 = 8382
نمره کل آزمون در زیرگروه 1 = 8388
نمره کل آزمون در زیرگروه 1 = 8365

توجه: امكان محاســبه نمــرات تراز بــراي داوطلبان وجود ندارد؛ لــذا خود داوطلب 
نمي  تواند نمره آزمون در هر زیرگروه را محاسبه نماید.

یا  4- نمره کل سابقه تحصيلي دیپلم براي داوطلبان نظام سالي واحدي 
ترمي واحدي

روش محاســبه این نمره دقیقاً  مانند نمره کل آزمون سراســري است و نمرات دروس 
امتحانــي اخذ دیپلم به جای نمرات خام در این نمــره  کل به کار مي  رود. نمرات دروس 
امتحاني اخذ دیپلم )نمرات دروســي که امتحانات آن ها به صورت نهایي، سراســري و 
کشوري برگزار شده است( نیز تراز مي  شود؛ این نمرات از وزارت آموزش و پرورش اخذ 
و به تفكیك نظام آموزشي، سال اخذ مدرک و نوع دیپلم با استفاده از روش هاي آماري 

به صورت مجزا تراز مي شــود. پس مي توان گفت که نمره کل ســابقه تحصیلي دیپلم 
عبارت اســت از میانگین وزنی نمرات تراز هر یــك از دروس مؤثر اخذ دیپلم که طبق 

رابطه زیر محاسبه مي  شود:
  )3(

در رابطــه3، دروس اخذ دیپلم با دروس آزمون سراســري معادل  ســازي مي  شــود و 
نمره  کل سابقه تحصیلي دیپلم محاســبه مي  شود و ضرایب مربوطه متناسب با ضرایب 

زیرگروه هاي آزمون سراسري است. 
مثال2: فرض کنید داوطلبي داراي دیپلم ریاضي فیزیك است و سال اخذ آن 1396 بوده 
و در آزمون سراســري سنوات قبل در گروه آزمایشــي علوم ریاضي و فني شرکت نموده و 
وضعیت نمرات دروس مؤثر اخذ دیپلم او به شرح جدول ذیل است. همان گونه که مشاهده 
مي  شود، درس زبان فارسي 3 و ادبیات فارســي 3، معادل زبان و ادبیات فارسي در آزمون 
سراسري است و چون این درس در آزمون سراسري ضریب 4 دارد پس دو درس دیپلم به 
نســبت واحدها، داراي ضریب خواهند بود؛ به طوری که جمع ضرایب 4 مي  شود. سه درس 
جبر و احتمال، هندسه 2 و حسابان در دیپلم نیز معادل درس ریاضي در آزمون سراسري در 
نظر گرفته شده است و ضرایب آن در هر یك از زیرگروه  ها به نسبت واحدها تقسیم مي  شود.

 

= نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم در زیرگروه1

نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم در زیرگروه 1 = 7814
نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم در زیرگروه 2 = 7896
نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم در زیرگروه 3 = 7887

توجه: نمرات مؤثر دروس دیپلم همانند نمرات خام آزمون، تراز مي    شود؛ ضمن اینكه 
تراز نمرات دروس دیپلم براي دیپلمه  هاي هرسال جداگانه محاسبه مي  شود.

سالي  نظام  داوطلبان  براي  پيش دانشگاهی  تحصيلي  سابقه  نمره کل   -5
واحدي یا ترمي واحدي

داوطلبان داراي مدرک پیش دانشــگاهی »ریاضي و فیزیك«، »علوم تجربي«، »ادبیات 
و علوم انساني«، »علوم و معارف اســالمي« و » هنر« که مدرک دوره پیش دانشگاهی 
خود را از سال تحصیلي 1391 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یك یا چند درس آن ها 
به صورت نهایي، سراســري و کشوری برگزارشده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي 
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بوده و ســوابق تحصیلي موجود دوره پیش دانشگاهی )پایه دوازدهم  سال آخر آموزش 
متوسطه نظام سالي واحدي یا ترمي واحدي( صرفاً نمرات دروسی که به صورت نهایی، 
سراسری و کشــوری برگزار شده اســت به میزان حداکثر 10 درصد به نسبت سوابق 
تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ مي شود.

روش محاســبه این نمره نیز همانند نمره کل آزمون سراســري است و نمرات دروس 
امتحاني اخذ پیش دانشگاهی به جای نمرات خام در این نمره  کل به کار مي  رود. نمرات 
دروس امتحاني اخذ پیش دانشــگاهی )نمرات دروســي که امتحانات آن ها به صورت 
نهایي، سراسري و کشوري برگزار شده اســت( نیز تراز مي  شود؛ این نمرات به تفكیك 
سال اخذ مدرک و  نوع پیش دانشگاهي )براي دارندگان مدرک پیش دانشگاهي مشمول 
اعمال سوابق تحصیلي( با استفاده از روش هاي آماري به صورت مجزا تراز مي شود. پس 
مي توان گفت که نمره کل سابقه تحصیلي پیش دانشگاهی عبارت است از میانگین وزنی 

نمرات تراز هر یك از دروس مؤثر پیش دانشگاهی و طبق رابطه زیر محاسبه مي  شود:
)4(

در رابطه 4 دروس اخذ پیش دانشگاهی با دروس آزمون سراسري معادل  سازي مي  شود 
و نمره  کل سابقه تحصیلي پیش دانشگاهی محاسبه مي  شود و ضرایب مربوطه )ضرایبي 
که درس معادل پیش دانشگاهی آن به عنوان سابقه تحصیلي در نظر گرفته شده باشد( 

معادل ضرايب زيرگروه هاي آزمون سراسري است. 
مثال3 : فرض کنید داوطلبي داراي مدرک پیش دانشگاهی ریاضي فیزیك است و سال اخذ 
آن 1397  بوده و در گروه آزمایشي علوم ریاضي و فني آزمون سراسری سنوات قبل شرکت 
نموده و وضعیت نمرات دروس مؤثر اخذ پیش دانشــگاهی او به شــرح جدول ذیل است. 
همان طور که مشاهده مي  شود، درس زبان فارسي، معادل زبان و ادبیات فارسي در آزمون 
سراسري است و در هر 3 زیرگروه داراي ضریب 4 مي  شود یا درس فیزیك پیش دانشگاهي 

معادل درس فیزیك آزمون است و در زیرگروه 3 داراي ضریب 2 مي  شود.

عنوان  دروس  اخذ عنوان دروس آزمون
نمراتنمرهپیش دانشگاهی

تراز
واحد دروس 

پیش دانشگاهی

ضرايب 
زيرگروه

1

ضرايب 
زيرگروه 

2

ضرايب 
 زيرگروه 

3
1550282444زبان فارسيزبان و ادبیات فارسي

1977082333معارف اسالميمعارف اسالمي

حساب ديفرانسیل رياضي
12/562274443و انتگرال

1362504332فیزيك )رياضي(فیزيك

   = نمره کل سابقه تحصیلی پیش دانشگاهی در زیرگروه 1

نمره کل سابقه تحصیلی پیش دانشگاهی در زیرگروه 1 = 6222
نمره کل سابقه تحصیلی پیش دانشگاهی در زیرگروه 2 = 6222
نمره کل سابقه تحصیلی پیش دانشگاهی در زیرگروه 3 = 6218

توجه: نمرات مؤثر دروس پیش دانشــگاهی همانند نمرات خام آزمون، تراز مي    شــود؛ 
ضمن اینكه تراز نمرات دروس پیش دانشــگاهی براي فارغ  التحصیالن هرسال جداگانه 

محاسبه مي  شود.

6- نمره کل نهایی براي داوطلبان نظام سالي واحدي یا ترمي واحدي
)حاصل از نمره  کل آزمون، نمره  کل سابقه تحصيلي دیپلم و نمره  کل سابقه 

تحصيلي پيش دانشگاهي(
تا این قســمت به نحوه محاســبه نمره کل حاصل از دروس امتحاني آزمون سراسري 
)نمره  کل آزمون( و نمره  کل حاصل از دروس مؤثر امتحاني اخذ دیپلم )نمره  کل ســابقه 
تحصیلي دیپلم( و نمره  کل حاصل از دروس مؤثر امتحاني پیش دانشــگاهی )نمره  کل 
ســابقه تحصیلي پیش دانشگاهي( پرداخته شــد. در این قسمت به نحوه محاسبه نمره 

کلي نهایي که حاصل این سه نمره   است، پرداخته مي  شود.
بر اساس مصوبه بیســت و هشتمین جلسه شوراي ســنجش و پذیرش دانشجو مورخ 
1400/10/20 میزان تأثیر ســوابق تحصیلي در آزمون سراسري سال 1401 حداکثر 

40 درصد و با تاثیرمثبت به صورت زیر اعمال خواهد شد:
الف- آن دســته از دیپلمه هاي ریاضي و فیزیك، علوم تجربي، علوم انســاني و علوم و 
معارف اسالمی که دیپلم خود را از سال 1398 به بعد در نظام آموزشي )3-3-6( اخذ 
نموده و یا مي  نمایند و امتحانات دروس پایه دوازدهم آنها به صورت نهایي، سراسري و 
کشوری برگزار شده یا مي  شود، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي 
موجود دیپلم ) پایه دوازدهم - سال ســوم دوره دوم متوسطه نظام 3-3-6( به میزان 
حداکثر40 درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در 

نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود.
ب- آن دســته از دیپلمه هاي ریاضي فیزیــك، علوم تجربي، علوم انســاني و علوم و 
معارف اســالمی که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد در نظام آموزشي سالي واحدي 
یا ترمي واحدي دریافت نموده  اند و امتحانــات یك  یا چند درس آنها به صورت نهایي، 
سراســري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال ســوابق تحصیلي بوده و سوابق 
تحصیلي موجود دیپلم )پایه یازدهم-ســال سوم آموزش متوسطه نظام سالي واحدي/
ترمي واحدي( به میزان حداکثر30 درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود متقاضي و 

به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود.
ج- متقاضیان داراي مدرک پیش دانشگاهي ریاضي فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم 
و معارف اسالمی و هنر که مدرک دوره پیش دانشگاهي خود را از سال تحصیلي 1390-91 
و به بعد ازآن دریافت کرده  اند و امتحانات یك یا چند درس آنها به صورت نهایي، سراسري 
و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود 
دوره پیش دانشگاهي )پایه دوزادهم-سال آخر آموزش متوسطه نظام سالي واحدي/ترمي 
واحدي( به میزان حداکثر 10 درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود متقاضي و به صورت 

تأثیر مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود.
د- سایر دیپلمه ها )غیر از بندهاي الف، ب و ج( مشمول اعمال سوابق تحصیلي نیستند.

* بر اساس مصوبه دوازدهمین و پانزدهمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو 
مورخ 1397/4/17 و 1397/10/8 با توجه به عدم وجود محدودیت نوع دیپلم براي 
شرکت در هریك از گروههاي آزمایشي آزمون سراسري، دانش آموزان دیپلم فني و 
حرفه اي و کارو دانش نظام آموزشي 3-3-6 مي توانند در آزمون سراسري شرکت 
کنند. این دانش آموزان درصورت تمایل به اعمال سوابق تحصیلي بایستي در امتحان 
غیراین صورت  در  کنند،  شرکت  مربوط  آزمایشي  گروه  نظري  شاخه  دروس  نهایي 

مشمول اعمال سوابق تحصیلي نیستند.
* اعمال تأثیر مثبت ســوابق تحصیلي بدان معناست که اگر سوابق تحصیلي )دیپلم یا 
پیش دانشگاهي(، در مقایسه با نمره آزمون متقاضي، باعث افزایش نمره کل نهایي در 
هر زیرگروه گردد، اعمال خواهد شد و در غیراینصورت، نمره کل آزمون به عنوان نمره 

کل نهایي در هر زیرگروه در نظر گرفته مي شود.
برای داوطلبان مشــمول اعمال ســوابق تحصیلــی که مدرک دیپلم و پیش دانشــگاهی 
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خــود را در نظــام ســالی واحــدی یــا ترمــی واحــدی اخــذ نموده  انــد، در آزمون 
 سراســری ســال 1401، چهــار نمــره کل بــرای هــر زیرگروه محاســبه می شــود:
 1- فقط آزمون 2- آزمون و نمره کل ســوابق تحصیلی دیپلم 3- آزمون و نمره کل سوابق 
تحصیلی پیش دانشگاهی 4- آزمون و نمره کل های سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی
سپس از بین این چهار نمره، بیشترین نمره محاســبه  شده به عنوان نمره کل نهایی در 
هر زیر گروه لحاظ می  شــود که این موضوع به نفع داوطلب است. به عبارت دیگر اعمال 
تأثیر مثبت ســوابق تحصیلي، متفاوت از تأثیر قطعي ســوابق تحصیلي اســت و بدان 
معناســت که اگر ســوابق تحصیلي باعث افزایش نمره کل آزمون هر زیرگروه شود و یا 
به عبارتی موجب بهبود وضعیت داوطلب شــود در آن زیرگروه اعمال خواهد شد و اگر 
باعث كاهش نمره كل آزمون هر زيرگروه شود )اثر منفي داشته باشد( در آن 
زيرگروه اعمال نمي شود و نمره کل آزمون در آن زیرگروه به عنوان نمره کل نهایي در 
نظر گرفته مي شــود. بدیهي اســت حالت هاي مختلفي ممكن است براي یك داوطلب 

روي دهد که به صورت زیر است:
سوابق تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي در هیچ یك از زیرگروه ها تأثیر مثبت نداشته باشد.

 ســوابق تحصیلي دیپلم در یك یا چند زیرگروه تأثیر مثبت داشــته باشــد و در سایر 
زیرگروه ها فاقد تأثیر مثبت باشد.

سوابق تحصیلي پیش دانشــگاهي در یك یا چند زیرگروه تأثیر مثبت داشته باشد و در 
سایر زیرگروه ها فاقد تأثیر مثبت باشد.

 سوابق تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي به طور هم زمان )تواماً( در یك یا چند زیرگروه 
تأثیر مثبت داشته باشد و در سایر زیرگروه ها فاقد تأثیر مثبت باشد.

لذا براي این داوطلبان با توجه به تأثیر مثبت سوابق تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي، 
نمره کل نهایی هر زیرگروه، بیشترین مقدار به دست آمده از روابط 2، 5 ، 6 و 7 است که 

در کارنامه داوطلبان درج مي شود.
در روابط ذیل مقدار X و Y به ترتیب، میزان تأثیر ســوابق تحصیلي دیپلم و میزان تأثیر 
سوابق تحصیلي پیش دانشگاهی در نمره کل داوطلبان دیپلمه  نظام آموزشي سالي واحدي یا 

ترمي واحدي است که در جداول 1 و 2 ارائه شده است و در ادامه به آن مي پردازیم.
)5( )نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم در زیرگروه الف(  X  + )نمره کل آزمون در زیرگروه الف()X-1(   =  نمره کل حاصل از آزمون و سابقه تحصیلي دیپلم در

زیرگروه الف 

)6( )نمره کل سابقه تحصیلي پیش دانشگاهی در زیرگروه الف(  Y  + )نمره کل آزمون در زیرگروه الف()Y-1( = نمره کل حاصل از  آزمون و سابقه 
تحصیلي پیش دانشگاهی در زیرگروه الف

)7(                   =  نمره کل حاصل از آزمون و سوابق تحصیلي دیپلم
 و پیش دانشگاهی در زیرگروه الف

 )1-X-Y()نمره کل آزمون در زیرگروه الف(+ )Y()نمره کل سابقه تحصیلي پیش دانشگاهی در زیرگروه الف( +  X  )نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم در زیرگروه الف(  

تذكر: نمره کل داوطلبان غیرمشمول ســوابق تحصیلي و داوطلباني که اعمال سوابق 
تحصیلي براي آن ها تأثیر مثبت ندارد، همان نمره  کل حاصل از آزمون )رابطه 2( است.

ميزان تأثير سابقه تحصيلي
در روابط 5، 6 و 7، میزان تأثیر سابقه تحصیلي دیپلم )X( و میزان تأثیر سابقه تحصیلي 
پیش دانشــگاهی )Y( در هر زیرگروه به ترتیب حداكثر 30 درصد و 10 درصد است و 
با توجه به نوع دیپلم و نوع پیش دانشگاهي داوطلب و گروه آزمایشي که شرکت نموده   
است، این میزان تأثیر تعیین مي  شود؛ لذا با توجه به موارد فوق چهار حالت وجود دارد.

الف- عنوان ديپلم با گروه آزمايشي تطابق دارد:
براي این داوطلبان ســوابق تحصیلي دیپلم به میزان حداکثر 30 درصد )درصورتی که 
تمامی دروس در سال های مشــمول اعمال سوابق تحصیلی اخذ شــده باشد؛ در غیر 
این صورت، دروس خارج از این ســال ها حذف و ضریب مربوطه از اثر 30 درصد کسر 

می شود و معادل آن به اثر آزمون افزوده خواهد شد(.

گروه آزمايشیعنوان ديپلم

علوم رياضی و فنیرياضی فیزيك

علوم تجربیعلوم تجربی

علوم انسانیعلوم انسانی

علوم انسانیعلوم و معارف اسالمی

توجه: با توجه به اینكه درس ریاضی برای دیپلمه های علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی 
از ســال  1389 به بعد به صورت سراسری و کشــوری برگزار گردیده است، این درس برای 
دیپلمه های ســال 1389 به بعد که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت نموده اند، جزو 
دروس ســوابق تحصیلی در نظر گرفته می شــود؛ ولی برای دیپلمه های سال های قبل از 

1389، سوابق تحصیلی بر اساس نمرات سایر دروس موجود صورت می پذیرد.
ب- عدم تطابق عنوان ديپلم با گروه آزمايشي:

برای   داوطلبانی که   بین   سوابق   تحصیلی دیپلم آنان با گروه آزمایشی ثبت نامی مطابقت 
وجود ندارد، تأثیر ســوابق تحصیلي دیپلم بر اســاس دروس موجود متناسب با دروس 
آزمون سراســري تا میزان حداكثر 30 درصد خواهد بود. میزان تأثیر سوابق تحصیلي 
دیپلم هاي غیر مرتبط برابر اســت با نسبت ســوابق تحصیلي موجود داوطلب به مواد 
آزمون گروه هاي آزمایشــي مختلف با در نظر گرفتن ضرایــب دروس در زیرگروه هاي 
مربوط. براي این داوطلبان، درصد تأثیر ســوابق تحصیلي به تفكیك نوع دیپلم و گروه 

آزمایشي  بر اساس جدول شماره )1( مي باشد. 
همان گونـه که بیان شـد، میـزان تأثیـر نمـرات دروس دیپلم با تأثير مثبـت و حداكثر 
30 درصـد اسـت؛ به طوری که اگر رشـته دیپلـم داوطلب با گروه آزمایشـي وي یكسـان 
باشـد و نمـرات تمامـی دروس دیپلـم در سـال های 1384 بـه بعـد اخـذ شـده باشـد 
میـزان تأثیـر دروس مؤثـر 30 درصـد خواهد بـود؛ اما اگر رشـته دیپلـم داوطلب بـا گروه 
آزمایشـي وي متفاوت باشـد، میـزان تأثیر دروس مؤثـر وي بر اسـاس دروس مؤثر موجود 
محاسبه شـده و در رابطه 5 و رابطه 7 محاسـبه نمـره کل به  جاي 30 درصـد، X جایگزین 
مي  شـود. بـراي داوطلبـان مشـمولی کـه نمـرات دروس سـوابق تحصیلـي آن هـا به طـور 
کامـل موجود نیسـت یا سـال اخذ آن هـا به غیـراز سـال هاي 1384 به بعد اسـت، ضرایب 

ایـن دروس از درصد سـوابق تحصیلي کسـر خواهد شـد.
جدول 1: میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم در نمره کل داوطلبان به تفكیك نوع دیپلم و گروه آزمایشی
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زبان هاي خارجي                 گروه آزمايشي

نوع ديپلم

هنرعلوم انسانيعلوم تجربي علوم رياضي و فني

ج- عنوان پيش دانشگاهی با گروه آزمايشي تطابق دارد:
براي این داوطلبان ســوابق تحصیلي پیش دانشــگاهی به میــزان حداکثر 10 درصد 
)درصورتی که تمامی دروس در ســال های مشمول اعمال ســوابق تحصیلی اخذشده 
باشــد؛ در غیر این صورت، دروس خارج از این سال ها حذف و ضریب مربوطه از اثر 10 
درصد کســر می شــود و معادل آن به اثر آزمون افزوده خواهد شد( و بر اساس جدول 

شماره )2( در نمره کل نهایی تأثیر دارد. 
گروه آزمايشیعنوان پیش دانشگاهی

علوم رياضی و فنیرياضی فیزيك
علوم تجربیعلوم تجربی
علوم انسانیعلوم انسانی

علوم انسانیعلوم و معارف اسالمی
هنرهنر
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د- عدم تطابق عنوان پيش دانشگاهی با گروه آزمایشي:
برای   داوطلبانی که   بین   سوابق   تحصیلی پیش دانشگاهی آنان با گروه آزمایشی ثبت 
دروس  اساس  بر  پیش دانشگاهی  تحصیلي  سوابق  تأثیر  ندارد،  وجود  مطابقت  نامی 
موجود متناسب با دروس آزمون سراسري تا میزان حداكثر 10 درصد خواهد بود. 
میزان تأثیر سوابق تحصیلي پیش دانشگاهی هاي غیر مرتبط برابر است با نسبت سوابق 
تحصیلي موجود داوطلب به مواد آزمون گروه هاي آزمایشي مختلف با در نظر گرفتن 
ضرایب دروس در زیرگروه هاي مربوط. براي این داوطلبان میزان تاثیر سوابق تحصیلي 
به تفكیك نوع پیش دانشگاهي  و گروه آزمایشي براساس جدول شماره )2( خواهد بود. 
تأثير مثبت  با  نمرات دروس پیش دانشگاهی   تأثیر  بیان شد، میزان  همان گونه که 
با گروه  اگر رشته پیش دانشگاهی  داوطلب  به طوری که  و حداكثر 10 درصد است؛ 
آزمایشي وي یكسان باشد و نمرات تمامی دروس پیش دانشگاهي در سال های 1391 
به بعد اخذشده باشد میزان تأثیر دروس مؤثر 10 درصد خواهد بود؛ اما اگر رشته 
پیش دانشگاهی  داوطلب با گروه آزمایشي وي متفاوت باشد، میزان تأثیر دروس مؤثر 
وي بر اساس دروس مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه 6 و رابطه 7 محاسبه نمره کل 
براي داوطلبان مشمولي که نمرات دروس  جایگزین مي  شود.   Y درصد،  به  جاي 5 
امتحاني آن ها به طور کامل موجود نیست، یا سال اخذ آن ها قبل از سال 1391 است، 

ضرایب این دروس از درصد سوابق تحصیلي کسر خواهد شد.
جدول 2: میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی در نمره کل داوطلبان به تفكیك نوع پیش دانشگاهی و گروه آزمایشی
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زبان هاي خارجي
               گروه آزمايشي

نوع پیش دانشگاهي

هنرعلوم انسانيعلوم تجربي علوم رياضي و فني

مثال 4: فرض کنید داوطلبي که داراي دیپلم و پیش دانشــگاهی ریاضي فیزیك است، 
در گروه آزمایشي علوم ریاضي و فني شــرکت نموده است. این داوطلب دیپلم خود را 
در ســال 1396 و پیش دانشگاهی خود را در سال 1397 اخذ نموده و امتحانات تمامي 
دروس مؤثر اخذ دیپلم و پیش دانشــگاهی او به صورت نهایي و کشــوري بوده اســت. 

وضعیت علمي داوطلب در زیر گروه 1 به شرح ذیل است:
نمره کل آزمون در زیرگروه 1:    8382         

نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم در زیرگروه 1:    7814
نمره کل سابقه تحصیلي پیش دانشگاهي در زیرگروه 1:    6222

این داوطلب مشــمول اعمال ســوابق تحصیلي دیپلم و پیش دانشــگاهي است و نوع 
دیپلم و پیش دانشگاهي ایشــان با گروه آزمایشي تطابق دارد؛ براي این داوطلب میزان 
تأثیر ســوابق تحصیلي دیپلم 30 درصد و میزان تأثیر سوابق تحصیلي پیش دانشگاهي
10 درصد است. بنابراین، نمره کل نهایی او در زیرگروه 1 به صورت زیر محاسبه مي شود:

نمره کل حاصل از آزمون و سابقه تحصیلي دیپلم در زیرگروه 1 )طبق رابطه 5(:
0/70× 8382 + 0/30 × 7814 = 8211

نمره کل حاصل از آزمون و سابقه تحصیلي پیش دانشگاهي در زیرگروه 1 )طبق رابطه 6(:
0/90× 8382 + 0/10 × 6222 = 8166

نمره کل حاصل از آزمون و سابقه تحصیلي دیپلم و سابقه تحصیلي پیش دانشگاهي در 
زیرگروه 1 )طبق رابطه 7(:

0/6 × 8382 + 0/30 × 7814 + 0/10 × 6222 = 7995
4 نمره كل  محاسبه شده در زيرگروه 1:

1- نمره کل آزمون:    8382         
2- نمره کل آزمون و سابقه تحصیلي دیپلم:    8211

3- نمره کل آزمون و سابقه تحصیلي پیش دانشگاهي:    8166
4- نمره کل آزمون و سابقه تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي:    7995

MAX )8211،8382 ،8166 ،7995( =8382= نمره کل نهایی در زیرگروه 1
بیشــترین مقدار این 4 نمره کل، 8382 نمره کل نهایی داوطلب در زیرگروه 1 اســت. 
همان طور که مالحظه مي شود در زیرگروه 1 داوطلب، نمرات سوابق تحصیلي دیپلم و 
پیش دانشــگاهي باعث کاهش نمره کل شده است بنابراین سوابق تحصيلي ديپلم و 

پيش دانشگاهي براي این داوطلب تأثير مثبت نداشته است.
به همین ترتیب برای داوطلب فوق، نمره در زیر گروه2 محاسبه می شود:

4 نمره كل  محاسبه شده در زيرگروه 2:
1- نمره کل آزمون:    8388         

2- نمره کل آزمون و سابقه تحصیلي دیپلم:    8240
3- نمره کل آزمون و سابقه تحصیلي پیش دانشگاهي:   8171

4- نمره کل آزمون و سابقه تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي:   8023

MAX )8171،8240،8388 ،8023( = 8388= نمره کل نهایی در زیرگروه 2

بیشــترین مقدار این 4 نمره کل8388 نمره کل نهایی داوطلب در زیرگروه 2 اســت. 
همان طور که مالحظه مي شود در زیرگروه 2 داوطلب، نمرات سوابق تحصیلي دیپلم و 
پیش دانشــگاهي باعث کاهش نمره کل شده است بنابراین سوابق تحصيلي ديپلم و 

پيش دانشگاهي براي این داوطلب تأثير مثبت نداشته است.
به همین ترتیب برای داوطلب فوق، نمره در زیر گروه3 محاسبه می شود:

4 نمره كل  محاسبه شده در زيرگروه 3:
1- نمره کل آزمون:    8365 

2- نمره کل آزمون و سابقه تحصیلي دیپلم:    8221
3- نمره کل آزمون و سابقه تحصیلي پیش دانشگاهي:    8151

4- نمره کل آزمون و سابقه تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي:    8007

MAX )8151،8221،8365 ،8007( = 8365= نمره کل نهایی در زیرگروه3

بیشــترین مقدار این 4 نمره کل، 8365 نمره کل نهایی داوطلب در زیرگروه 3 اســت. 
همان طور که مالحظه مي شــود در زیرگروه 3 داوطلب نیز همانند زیر گروه های دیگر، 
نمرات ســوابق تحصیلي دیپلم و پیش دانشــگاهي باعث کاهش نمره کل شــده است 
بنابراین سوابق تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي براي این داوطلب تأثير مثبت 

نداشته است.
با توجه به محاسبات فوق، وضعیت نهایی داوطلب مذکور در زیر گروه های مختلف در 

جدول زیر مشخص است:

زيرگروه
نمره كل 
آزمون

نمره كل آزمون 
و سابقه تحصیلي 

ديپلم

نمره كل آزمون 
و سابقه تحصیلي 
پیش دانشگاهي

 نمره كل آزمون و 
سابقه تحصیلي ديپلم 

و سابقه تحصیلي 
پیش دانشگاهي

نمره كل 
نهايي

وضعیت تاثیر 
مثبت سوابق 

تحصیلي

فاقد تاثیر مثبت 183828211816679958382
فاقد تاثیر مثبت 283888240817180238388
فاقد تاثیر مثبت 383658221815180078365

همانطور که مالحظه شد، داوطلب فوق در هر ســه زیر گروه فاقد تاثیر مثبت دیپلم و 
پیش دانشگاهی بوده است و نمرات هر سه زیر گروه، همان نمره کل آزمون در زیر گروه 

مربوطه است.

ب- نمره کل سازی برای داوطلبان دارای دیپلم نظام آموزشی 6-3-3
بر اساس مصوبه بیســت و هشتمین جلسه شوراي ســنجش و پذیرش دانشجو مورخ 
1400/10/20 میزان تأثیر ســوابق تحصیلي در آزمون سراسري سال 1401 حداکثر 

40 درصد و با تاثیرمثبت به صورت زیر اعمال خواهد شد:
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الف- آن دســته از دیپلمه هاي ریاضي و فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اســالمی که دیپلم خود را از سال 1398 به بعد در نظام آموزشــي )3-3-6( اخذ نموده و یا 
مي  نمایند و امتحانات دروس پایه دوازدهم آنها به صورت نهایي، سراســري و کشوری برگزار 
شده یا مي شود، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود دیپلم ) پایه 
دوازدهم - سال سوم دوره دوم متوسطه نظام 3-3-6( به میزان حداکثر40 درصد به نسبت 
سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود.
ب- آن دســته از دیپلمه هاي ریاضي فیزیــك، علوم تجربي، علوم انســاني و علوم و 
معارف اســالمی که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد در نظام آموزشي سالي واحدي 
یا ترمي واحدي دریافت نمــوده اند و امتحانات یك  یا چند درس آنها به صورت نهایي، 
سراســري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال ســوابق تحصیلي بوده و سوابق 
تحصیلي موجود دیپلم )پایه یازدهم-ســال سوم آموزش متوسطه نظام سالي واحدي/
ترمي واحدي( به میزان حداکثر30 درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و 

به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود.
ج- متقاضیان داراي مدرک پیش دانشگاهي ریاضي فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني، 
علوم و معارف اســالمی و هنر که مدرک دوره پیش دانشگاهي خود را از سال تحصیلي 
91-1390 و بــه بعد ازآن دریافت کرده اند و امتحانات یك یا چند درس آنها به صورت 
نهایي، سراســري و کشوری برگزار شده است، مشــمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و 
سوابق تحصیلي موجود دوره پیشدانشگاهي )پایه دوزادهم-سال آخر آموزش متوسطه 
نظام سالي واحدي/ترمي واحدي( به میزان حداکثر 10 درصد به نسبت سوابق تحصیلي 

موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود.
د- سایر دیپلمه ها )غیر از بندهاي الف، ب و ج( مشمول اعمال سوابق تحصیلي نیستند.

* بر اساس مصوبه دوازدهمین و پانزدهمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو 
مــورخ 1397/4/17 و 1397/10/8 با توجه به عدم وجــود محدودیت نوع دیپلم براي 
شرکت در هریك از گروههاي آزمایشي آزمون سراســري، دانش آموزان دیپلم فني و 
حرفه اي و کارو دانش نظام آموزشــي 3-3-6 مي توانند در آزمون سراســري شرکت 
کنند. این دانش آموزان درصورت تمایل به اعمال ســوابق تحصیلي بایستي در امتحان 
نهایي دروس شــاخه نظري گروه آزمایشــي مربوط شــرکت کنند، در غیر این صورت 

مشمول اعمال سوابق تحصیلي نیستند.
* اعمال تأثیر مثبت ســوابق تحصیلي بدان معناست که اگر سوابق تحصیلي )دیپلم یا 
پیش دانشگاهي(، در مقایسه با نمره آزمون متقاضي، باعث افزایش نمره کل نهایي در 
هر زیرگروه گردد، اعمال خواهد شد و در غیراین صورت، نمره کل آزمون به عنوان نمره 

کل نهایي در هر زیرگروه در نظر گرفته مي شود.
براي داوطلباني که نمرات دروس سوابق تحصیلي آن ها به طور کامل موجود نیست، ضرایب 
این دروس از درصد سوابق تحصیلي کسر خواهد شد. بر اساس نوع دیپلم داوطلب و گروه 
آزمایشــي که در آن شرکت کرده است )تطابق یا عدم تطابق نوع دیپلم با گروه آزمایشي(، 

حالت هاي مختلفي پیش  مي آید که در ادامه هر یك از آنها ارائه مي شود.

7- نمره کل سابقه تحصيلي دیپلم براي داوطلبان نظام 6-3-3
روش محاســبه این نمره دقیقاً  مانند نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم داوطلبان نظام سالي 
واحدي یا ترمي واحدي اســت. نمرات دروس امتحاني اخذ دیپلم نظام آموزشــي 6-3-3  
)نمرات دروسي که امتحانات آن ها به صورت نهایي، سراسري و کشوري برگزار شده است( 
نیز از وزارت آموزش و پرورش اخذ و با اســتفاده از روش هــاي آماري به صورت مجزا تراز 
مي شود. به عبارت دیگر، نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم نظام آموزشي 3-3-6  عبارت است 
از میانگین وزنی نمرات تــراز هر یك از دروس مؤثر اخذ دیپلم نظام آموزشــي 3-3-6 و 
از رابطه 3 محاسبه مي شــود. دروس اخذ دیپلم نظام آموزشــي 3-3-6  با دروس آزمون 
سراسري معادل سازي و ضرایب مربوطه متناسب با ضرایب زیرگروه هاي آزمون سراسري 

لحاظ مي شود. 

8- نمره کل نهایی براي داوطلبان نظام 3-3-6 )حاصل از نمره  کل آزمون، 
نمره  کل سابقه تحصيلي دیپلم داوطلبان نظام آموزشي 6-3-3( 

برای داوطلبان مشــمول اعمال ســوابق تحصیلی در نظام آموزشي 3-3-6  در آزمون 
سراسری سال 1401، دو نمره کل برای هر زیرگروه محاسبه می شود: 
1- فقط آزمون 2-  آزمون و نمره کل سوابق تحصیلي دیپلم  6-3-3 

ســپس از بین این دو نمره ، بیشترین نمره محاسبه  شــده به عنوان نمره کل نهایی در هر 
زیر گروه لحاظ می  شــود که این موضوع به نفع داوطلب اســت. به عبارت دیگر اعمال تأثیر 
مثبت سوابق تحصیلي، متفاوت از تأثیر قطعي سوابق تحصیلي است و بدان معناست که اگر 
سوابق تحصیلي باعث افزایش نمره کل آزمون هر زیرگروه شود و یا به عبارتی موجب بهبود 
وضعیت داوطلب شود در آن زیرگروه اعمال خواهد شد و اگر باعث کاهش نمره کل آزمون 
هر زیرگروه شــود )اثر منفي داشته باشد( در آن زیرگروه اعمال نمي شود و نمره کل آزمون 
در آن زیرگروه به عنوان نمره کل نهایي نظر گرفته مي شود. بدیهي است حالت هاي مختلفي 

ممكن است براي یك داوطلب روي دهد که به صورت زیر است:
سوابق تحصیلي دیپلم )پایه دوازدهم- سال ســوم آموزش متوسطه نظام 3-3-6( در 

هیچ یك از زیرگروه ها تأثیر مثبت نداشته باشد.
 سوابق تحصیلي دیپلم )پایه دوازدهم- سال سوم آموزش متوسطه نظام 3-3-6( در یك یا 

چند زیرگروه تأثیر مثبت داشته باشد و در سایر زیرگروه ها فاقد تأثیر مثبت باشد.
براي ایــن داوطلبان با توجه به تأثیر مثبت ســوابق تحصیلي دیپلــم )پایه دوازدهم- 
سال ســوم آموزش متوسطه نظام 3-3-6(، نمره کل نهایی هر زیرگروه، بیشترین مقدار 

به دست آمده از رابطه )8(  و  رابطه )2(  است:
)نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم در زیرگروه الف( W  + )نمره کل آزمون در زیرگروه الف()W-1(   =  نمره کل حاصل از آزمون و سابقه تحصیلي 
دیپلم در زیرگروه الف      

نمــره کل آزمــون ماننــد داوطلبــان دارای دیپلــم نظام ســالي واحدي یــا ترمی 
واحــدی از رابطــه )2( محاســبه می  شــود. در رابطه )8( مقــدار W میــزان تأثیر 
 ســوابق تحصیلــي دیپلــم )پایه دوازدهم- ســال ســوم آمــوزش متوســطه نظام

6-3-3( اســت و در هر زیرگروه به میــزان حداکثر 40 درصد با تاثیــر مثبت اعمال 
مي شــود. این میزان تأثیر با توجه به نوع دیپلم داوطلب و گروه آزمایشــي که شرکت 

نموده   است، تعیین مي  شود؛ لذا با توجه به موارد فوق دو حالت وجود دارد.
الف- اگر نوع دیپلم داوطلب با گروه آزمایشــي که شــرکت کرده است، طبق جدول 
ذیل  باشد، نوع دیپلم و گروه آزمایشي تطابق دارد. براي این داوطلبان سوابق تحصیلي 
دیپلــم نظام 3-3-6 به میزان حداکثر 40 درصــد )درصورتی که نمرات تمامی دروس 
اخذ شــده باشــد؛ در غیر این صورت، دروس ناموجود حذف و ضریــب مربوطه از اثر

40 درصد کسر می شود و معادل آن به اثر آزمون افزوده خواهد شد( و براساس جدول 
شماره )3( در نمره کل نهایی تأثیر مثبت دارد. 

گروه آزمايشینوع ديپلم

علوم رياضی و فنیرياضي فیزيك

علوم تجربيعلوم تجربي

علوم انساني ادبیات و علوم انساني
علوم انساني علوم و معارف اسالمی

ب - برای   داوطلبانی که   بین   ســوابق   تحصیلی آنان با گروه آزمایشــی مطابقت وجود 
ندارد، تأثیر سوابق تحصیلي بر اساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسري 
حداکثر تا میــزان 40 درصد خواهد بود. میزان تأثیر ســوابق تحصیلي دیپلم هاي غیر 
مرتبط برابر است با نسبت ســوابق تحصیلي موجود داوطلب به مواد آزمون گروه هاي 
آزمایشــي مختلف با در نظر گرفتن ضرایــب دروس در زیرگروه های مربوط. براي این 
داوطلبان، درصد تأثیر ســوابق تحصیلي دیپلم نظام آموزشــي 3-3-6  به تفكیك نوع 

دیپلم و گروه آزمایشي  بر اساس جدول شماره )3( مي باشد. 
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همان گونه که ذکر شــد، میزان تأثیر نمرات دروس دیپلم )پایه دوازدهم- ســال سوم 
آموزش متوســطه نظام )3-3-6( با تأثیر مثبت و حداکثر 40 درصد است؛ به طوری که 
اگر رشــته دیپلم داوطلب با گروه آزمایشي وي یكســان باشد میزان تأثیر دروس مؤثر 
40 درصد خواهد بود؛ اما اگر رشته دیپلم داوطلب با گروه آزمایشي وي متفاوت باشد، 
میزان تأثیر دروس مؤثر وي بر اســاس دروس مؤثر موجود محاسبه  شده و در رابطه 8 
محاسبه نمره کل به  جاي 40 درصد، W از جدول 3 جایگزین مي  شود. براي داوطلبان 
مشمولی که نمرات دروس ســوابق تحصیلي آن ها به طور کامل موجود نیست، ضرائب 

این دروس از درصد سوابق تحصیلي کسر خواهد شد. 
جدول شماره )3(: میزان تأثیر سوابق تحصیلی در نمره کل داوطلبان نظام آموزشي 3-3-6 به 

تفكیك نوع دیپلم و گروه آزمایشی

زيرگروه4زيرگروه3زيرگروه2زيرگروه1زيرگروه5زيرگروه4زيرگروه3زيرگروه2زيرگروه1زيرگروه5زيرگروه4زيرگروه3زيرگروه2زيرگروه1زيرگروه5زيرگروه4زيرگروه3زيرگروه2زيرگروه1زيرگروه3زيرگروه2زيرگروه1

40404029/0930/4033/6834/5533/6813/7824/3824/2119/3422/4811/2014/2912/7311/2011/9119/1319/1319/1340رياضي فیزيك

32/2332/833/86404040404013/7824/3824/2119/3422/4811/2014/2912/7311/2011/9119/1319/1319/1340علوم تجربي

15/1714/0615/5212/7312/4016/3215/4516/3240404040409/6010/0010/919/6010/2119/1319/1319/1340ادبیات و علوم انساني

15/1714/0615/5212/7312/4016/3215/4516/3240404040409/6010/0010/919/6010/2119/1319/1319/1340علوم و معارف اسالمي

                     گروه آزمایشي

نوع دیپلم

زبان هاي خارجيهنرعلوم انسانيعلوم تجربي علوم رياضي و فني

مثال1: فرض کنید داوطلبي در ســال 1399 دیپلم ریاضــی فیزیك  نظام 3-3-6 را اخذ 
کرده، در آزمون سراسري گروه آزمایشي علوم ریاضی و فنی شرکت نموده و وضعیت نمرات 
دروس مؤثر اخذ دیپلم او به شرح جدول ذیل است. همان گونه که مشاهده مي  شود، درس 
حسابان2 و هندسه 3 و ریاضیات گسسته، معادل درس ریاضی در آزمون سراسري است و 
چون این درس در زیرگروه 1 گروه آزمایشی ریاضی و فنی آزمون سراسري ضریب 4 دارد 
پس سه درس دیپلم حسابان2 و هندســه 3 و ریاضیات گسسته به نسبت واحدها، داراي 

ضریب خواهند بود؛ به طوری که جمع ضرایب 4 مي  شود. 
الزم به ذکر است، اســتثنائاً درس سالمت و بهداشت با اینكه درس متناسب خود را 

در دروس آزمون ندارد ولی جزو دروس موثر سوابق تحصیلی دیپلم منظور می  شود.
عنوان  دروس  اخذ عنوان دروس آزمون

ديپلم
نمرات نمره

تراز
واحد 

دروس 
ديپلم

ضرايب 
زيرگروه 1

ضرايب 
زيرگروه 2

ضرايب 
 زيرگروه 3

12/75466223/383/383/38فارسي )3(زبان و ادبیات فارسي
17/25554921/691/691/69عربي، زبان قرآن )3(زبان عربي

19/50754222/542/542/54تعلیمات ديني 3 فرهنگ و معارف اسالمي
18/50754541/691/691/69زبان خارجي )3(زبان خارجي

18769021/691/691/69سالمت و بهداشت-
18/75641931/711/711/29حسابان )2(رياضي

20889821/141/140/86هندسه )3(
18704821/141/140/86رياضیات گسسته

16/7568404332فیزيك )3(فیزيك
18/5072574233شیمي )3(شیمي

6918= نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم در زیرگروه1

نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم در زیرگروه 1 = 6918
نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم در زیرگروه 2 = 6943
نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم در زیرگروه 3 = 6922

توجه: نمرات مؤثر دروس دیپلم همانند نمرات خام آزمون، تراز مي    شود؛ ضمن اینكه 
تراز نمرات دروس دیپلم براي دیپلمه  هاي هرسال جداگانه محاسبه مي  شود.

مثال 2: فرض کنید داوطلبي که داراي دیپلم ریاضي فیزیك اســت، در گروه آزمایشي 
علوم ریاضي و فني شرکت نموده است. این داوطلب دیپلم خود را در سال 1399 اخذ 
نموده و امتحانات تمامــي دروس مؤثر اخذ دیپلم او به صورت نهایي و کشــوري بوده 

است. وضعیت علمي داوطلب در زیر گروه 1 به شرح ذیل است:

نمره کل آزمون در زیرگروه 1:    8619         
نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم در زیرگروه 1:    6918

این داوطلب مشــمول اعمال سوابق تحصیلي دیپلم اســت و نوع دیپلم ایشان با گروه 
آزمایشــي تطابق دارد؛ براي این داوطلب میزان تأثیر سوابق تحصیلي دیپلم 40 درصد 

است. بنابراین، نمره کل نهایی او در زیرگروه 1 به صورت زیر محاسبه مي شود:
نمره کل حاصل از آزمون و سابقه تحصیلي دیپلم در زیرگروه 1 )طبق رابطه 8(:

0/60 × 8619 + 0/40 × 6918  = 7938
2  نمره کل محاسبه  شده در زیرگروه 1:
نمره کل آزمون:    8619         

نمره کل آزمون و سابقه تحصیلي دیپلم:    7938

MAX )8619 ،7938( = 8619= نمره کل نهایی در زیرگروه 1
بیشــترین مقدار این 2 نمره کل، 8619 نمره کل نهایی داوطلب در زیرگروه 1 اســت. 
همان طور که مالحظه مي شــود در زیرگروه 1 داوطلب، نمرات سوابق تحصیلي دیپلم 
باعث کاهش نمره کل شده اســت بنابراین سوابق تحصيلي ديپلم براي این داوطلب 

تأثير مثبت نداشته است.
به همین ترتیب برای داوطلب فوق، نمره در زیر گروه2 محاسبه می شود:

2 نمره کل  محاسبه شده در زیرگروه 2:
نمره کل آزمون:    8544

نمره کل آزمون و سابقه تحصیلي دیپلم:    7903
MAX )8544،7903( =8544= نمره کل نهایی در زیرگروه 2

بیشــترین مقدار این 2 نمره کل، 8544 نمره کل نهایی داوطلب در زیرگروه 2 اســت. 
همان طور که مالحظه مي شــود در زیرگروه 2 داوطلب، نمرات سوابق تحصیلي دیپلم 
باعث کاهش نمره کل شده اســت بنابراین سوابق تحصيلي ديپلم براي این داوطلب 

تأثير مثبت نداشته است.
به همین ترتیب برای داوطلب فوق، نمره در زیر گروه3 محاسبه می شود:

2  نمره کل محاسبه  شده در زیرگروه 3:
نمره کل آزمون:    8348         

نمره کل آزمون و سابقه تحصیلي دیپلم:    7777
MAX )8348 ،7777( = 8348= نمره کل نهایی در زیرگروه 3

بیشــترین مقدار این 2 نمره کل، 8348 نمره کل نهایی داوطلب در زیرگروه 3 اســت. 
همان طور که مالحظه مي شــود در زیرگروه 3 داوطلب، نمرات سوابق تحصیلي دیپلم 
باعث کاهش نمره کل شده اســت بنابراین سوابق تحصيلي ديپلم براي این داوطلب 

تأثير مثبت نداشته است.

با توجه به محاسبات فوق، وضعیت نهایی داوطلب مذکور در زیر گروه های مختلف در 
جدول زیر مشخص است:

نمره كل آزمون و نمره كل آزمونزيرگروه
سابقه تحصیلي ديپلم

وضعیت تاثیر مثبت نمره كل نهايي
سوابق تحصیلي

فاقد تاثیر مثبت 1861979388619

فاقد تاثیر مثبت 2854479038544

فاقد تاثیر مثبت 3834877778348

همانطـور کـه مالحظـه شـد، داوطلـب فـوق در هـر سـه زیر گـروه فاقـد تاثیـر مثبت 
دیپلـم اسـت و نمرات هر سـه زیر گروه، همـان نمره کل آزمـون در زیر گـروه مربوطه 

ست. ا
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پرسش و پاسخ های رایج
در خصوص  انتخاب رشته
آزمون رسارسی

1-آيا اولويت كدرشته محل، شانس قبولی را افزايش 
می دهد و تقدم و تاخر نقشی در قبولی  دارد؟

خير-اولویت انتخاب کد رشته محل شانس قبولی   
در انتخاب رشته ها  را افزایش نمی دهد و تقدم و تاخر 
)اولویت بندی( در واقع بیانگر عالقه شما به رشته 
می باشد که انتظار می رود به صورت معقول و متناسب با 
ویژگی های شما انجام شود. باید توجه داشت داوطلب در 
اولین اولویتي که حداقل نمره و شرایط و ضوابط الزم را 
کسب نماید، پذیرفته مي شود و اولویت هاي انتخابي بعدي 

بررسي نمي شود. 
2-در مورد نحوه انتخاب رشته های بورسيه و دارای 
اين رشته محل ها در فرم  شرايط خاص و اولويت 

انتخاب رشته توضيح داده شود.
رشته های خاص رشته هایی هستند که در پذیرش   
مصاحبه، معاینه، آزمون  آنها شرایط خاصی از قبیل 
علمی یا عملی جداگانه ای اعمال می شود، با این تفاوت 
که داوطلبانی که رشته های خاص را انتخاب می  کنند باید 
ضوابط آن دانشگاه را مطالعه کرده و الزم است در مصاحبه 
یا معاینه و آزمون عملی دانشگاه انتخابی شرکت کرده و یا 
شرکت کنند و قبولی یا عدم قبولی آنها مستلزم نتیجه ای 
است که آن دانشگاه اعالم می کند و نتایج آنان همزمان 
با اعالم نتایج نهائي اعالم می شود. شرایط و ضوابط این 
گونه رشته ها بطور کامل در بخش پیوست ها )مندرج در 
سایت این سازمان( درج گردیده است. در صورت انتخاب 
این دسته از رشته ها بعد از رشته هاي متمرکز چنانچه در 
رشته متمرکزي قبول و معرفی شوید دیگر در رشته هاي 

مورد نظر گزینش و معرفی نخواهید شد.
3-نحوه دسترسی به كد رهگيری انتخاب رشته و 
تكميل مجدد فرم توسط داوطلبانی كه به هر دليل 
از صفحه انتخاب رشته خارج می شوند، چگونه 

است؟
در صورتی که اطالعات داوطلب به صورت کامل   
"رسید 15 رقمی"  دریافت شده باشد، سیستم یك 
به عنوان رسید دریافت انتخاب رشته به شخص ارائه 
می کند. تا زمانی که این رسید ارائه نشده، به این معنی 
می  باشد که فرایند انتخاب رشته پایان نیافته است. در 
صورتی که داوطلب به هر نحوی از صفحه انتخاب رشته 
خارج شده باشد، بایستی از ابتدا پس از ورود به صفحه 
آزمون سراسری، وارد صفحه انتخاب رشته شده و مراحل 
را از ابتدا شروع نماید. هم چنین برای دسترسی مجدد 
به کدرهگیری بایستی با شماره تلفن های گویا )021-

به  اینترنتي  به سامانه پاسخگویي  با ورود  42163( و یا 
درخواست   ،  https://request.sanjesh.org/ نشاني 
انتخاب و نوع و سال آزمون را مشخص نموده  جدید را 
انتخاب  رسيد  )دريافت  گزینه  و   )1401 )سراسري 

رشته( را انتخاب نماید.
4-ماده 90 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
مبنی بر اعمال سهميه 5 درصد برای جانبازان با 

جانبازی كمتر از 25 درصد، همسران و فرزندان آنان 
و همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه مدت 

حضور داوطلبانه در جبهه چگونه اعمال می شود؟
 در آزمون سراسري سال 1401همانند سال قبل عالوه 
از ظرفیت هر  بر سهمیه 25 درصد ایثارگران، 5 درصد 
کدرشته محل به " جانبازان زیر 25 درصد و همسر و 
فرزندان آنان" و " همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 
شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه" اختصاص دارد. در 
صورتی که سهمیه 25 درصدي ایثارگران توسط داوطلبان 
مشمول سهمیه فوق تكمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا 
ایثارگران که شرایط و  به مشمولین سهمیه 5 درصدي 
حدنصاب الزم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر باز 
ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن به داوطلبان  هم این 
بصورت آزاد)بدون توجه به سهمیه( اختصاص می یابد. 
همچنین اگر سهمیه 5 درصد ایثارگران خالی بماند، 
خالی مانده این ظرفیت به داوطلبان آزاد )بدون توجه به 
سهمیه( اختصاص می یابد. حدنصاب نمره ایثارگران )اعم 
از ایثارگران مشمول ظرفیت 25 درصدی و یا 5 درصدی( 
 70درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد 
عالوه بر این داوطلبان  محل می  باشد.  در هر کدرشته 
دارای سهمیه ایثارگران در سهمیه منطقه خود نیز همانند 

سایر داوطلبان دارای سهمیه مناطق، گزینش می شوند.
5- حداقل نمره كل نهايی داوطلبان متقاضی 
دانشگاه فرهنگيان عالوه بر داشتن شرايط معدل و 

سن، چه نمره ای است؟
 در آزمون سراسری سال  1401، کسب حداقل نمره 
کل نهایی 6500 در زیر گروه مربوط براي داوطلبان آزاد 
و نمره کل 5688  براي سهمیه ایثارگران 5 درصد و25  
درصد و نمره کل 6094 براي داوطلبان سهمیه رزمندگان 
جزو شرایط اختصاصی برای معرفی به مصاحبه کدرشته 
محل های دانشگاه فرهنگیان می باشد که این امر در 

کارنامه داوطلبان اعمال شده و قابل مشاهده است.
6- در صورتی كه داوطلب در يک گروه آزمايشی 
اصلی شركت كرده باشد آيا می تواند برای دوره های 
پذيرش براساس سوابق تحصيلی يک ثبت نام جديد 
انجام دهد و گروه آزمايشی اصلی ديگری را انتخاب 

نمايد؟ 
 داوطلبی که در آزمون سراسری سال  1401ثبت نام 
کرده حتی اگر غایب آزمون هم باشد برای انتخاب رشته 
در همان گروه یا گروه دیگر در  پذیرش کد رشته هاي 
تحصیلی صرفًا با سوابق تحصيلی )بدون آزمون( نیاز 
داوطلبان مي توانند  دهد.  انجام  مجدد  نام  ثبت  نیست 
مدرک دیپلم از کلیه گروه هاي  بدون توجه به نوع 
تحصیلي )اعم از علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم 
انساني و همچنین گروه هاي هنر و زبان هاي خارجي( و 
رشته هاي مندرج در دفترچه راهنماي پذیرش صرفاً بر 
اساس سوابق تحصیلي سال 1401 و اصالحیه هاي بعدي، 
نسبت به انتخاب کدرشته هاي مورد عالقه خود به تعداد 

حداکثر تا 150 کدرشته محل اقدام نمایند.
7- آيا كدرشته محل های براساس سوابق تحصيلی، 

دارای فرم انتخاب رشته مجزايی می باشد؟
 خیر، پذیرش در رشته محل هاي صرفاً براساس سوابق 
تحصیلي همراه با فرایند آزمون سراسري  با رعایت قوانین 
و مقررات مربوطه و با مالک معدل کتبي دیپلم برای شاخه 
و  فنی  برای شاخه های  دیپلم  و معدل کل  نظری  های 
با توجه به نوع دیپلم داوطلب  دانش  و  کار  و  ای  حرفه 
و رشته انتخابي وي انجام مي شود. الزم به توضیح است 
دفترچه راهنماي ثبت  نام و انتخاب رشته )در رشته هاي 
تحصیلی با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي 
به  در پایگاه اطالع رساني این سازمان  یكجا(  صورت  به 

همراه اطالعیه هاي اصالحي آن قرار گرفته است. 
8- چگونه می توان در مورد كيفيت دانشگاه ها 

اطالع كسب نمود؟
 واقعیت این است که منبع معتبری که بر اساس یك 
نظام جامع ارزیابی کیفیت، دانشگاه ها را دسته بندی کرده 
باشد و بواسطه آن بتوان دانشگاه ها را از لحاظ مؤلفه های 
کیفیت انتخاب کرد وجود ندارد. مبنای انتخاب دانشگاه 
و اعتبار دانشگاه است؛ بنابراین  بیشتر بر مبنای شهرت 
برای این منظور می توانید به سایت دانشگاه موردنظر 
مراجعه و اطالعات الزم را کسب نمائید. هر چند منابع 
دیگری نیز وجود دارند اما با توجه به محدودیت زمانی، 

سایت دانشگاه معتبرترین منبع در دسترس است.
9- تاثير سوابق تحصيلی برای داوطلبانی كه عنوان 
مدرك ديپلم آنان با گروه آزمايشی كه در آزمون 
شركت نموده اند، منطبق نيست با چه درصدی 

محاسبه می شود؟
برای این داوطلبان میزان تاثیر سوابق تحصیلی بر   
اساس دروس موجود سوابق تحصیلی محاسبه می شود 
و دروسی که موجود نیست از درصد سوابق تحصیلی کسر 
می شود. جدول میزان تاثیر مدرک دیپلم داوطلبانی که 
با گروه آزمایشی شرکت در آزمون آنها مطابقت ندارد در 

دفترچه شماره 2 آزمون شرح داده شده است.
10-داوطلبان عالقه مند به دوره های آموزشی 
محدوده زمانی انتخاب  غيرانتفاعی و پيام نور در 

رشته چگونه اقدام كنند؟
 داوطلبانی که عالقه مندند در دوره های غیرانتفاعی و 
پیام نور، رشته هایی را انتخاب کنند و در زمان ثبت نام 
اعالم عالقه مندی نكرده اند، می توانند در زمان انتخاب 
رشته با پرداخت هزینه مربوط، دریافت سریال و درج آن 
در فرم انتخاب رشته، کدرشته های موردنظر این دوره ها 
را وارد نمایند. الزم به توضيح است انتخاب دوره های 
غير انتفاعی و پيام نور در كد رشته محل های صرفا 
با سوابق تحصيلی ) بدون آزمون(، نيازی به خريد 
سريال عالقه مندی به رشته های غير انتفاعی و پيام 

نور ندارد.
در صورت يكسان بودن رتبه در سهميه   -11
داوطلبان مناطق 2 و 3 ، چرا رتبه كشوری متفاوتی 

به دست می آورند؟
 رتبه در سهمیه منطقه 2 ) و یا منطقه3( در هر گروه 
بین داوطلبان دارای سهمیه  آزمایشی، رتبه داوطلب در 
)و یا منطقه3( آن گروه آزمایشی را نشان   2 منطقه 
می دهد. در حالي که رتبه کشوري، رتبه داوطلب در بین 
تمامی داوطلبان آن گروه آزمایشی در کل کشور را نشان 
می دهد .با توجه به اینكه تعداد داوطلبان سهمیه مناطق 
 2و 3 متفاوت است، رتبه کشوري که بدون اعمال سهمیه 

است، متفاوت خواهد بود.
12- مدرك فارغ التحصيلی دوره های مختلف با چه 
مثال در مدرك دوره های  عنوانی صادر مي شود؟ 

شبانه ذكر می شود؟ دوره های پرديس چطور؟
تفاوت دوره روزانه و شبانه فقط در این مورد است   
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که دانشجویان شبانه می بایست هزینه تحصیل بپردازند 
و در مدرک تحصیل ایشان تفاوتی وجود ندارد و شبانه 
قید نمي شود. ولي در مدرک فارغ التحصیالن دوره های 

پردیس، عنوان پردیس قید می شود.
13- شرايط انتقال و جا به جايی دانشجو و تغيير 

رشته و دانشگاه چگونه است؟
 تغییر رشته و دانشگاه طبق آیین نامه آموزشی و آیین 
نامه میهمانی و انتقال دانشجو و البته به سختی و با توافق 

دانشگاه مبدا و مقصد قابل انجام است.
14- آيا افراد غايب در آزمون سراسری، برای 
استفاده از پذيرش در رشته های با سوابق تحصيلی 

نياز به ثبت نام دوباره دارند؟
 خير- با توجه به اینكه فرایند پذیرش در رشته های 
با آزمون و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در سال 1401 
به صورت یكجا صورت می گیرد داوطلبان غایب آزمون 
منحصرا می توانند نسبت به انتخاب رشته های صرفا با 
سوابق تحصیلی ) بدون آزمون( از هر گروه آزمایشی که 

عالقمند هستند، اقدام نمایند.
15-چرا نرم افزار انتخاب رشته مجازی در انتخاب 

رشته هاي هنر ضعيف است؟
 در انتخاب رشته مجازی، کلیه رشته هایی که دارای 
بررسی نشده و  مصاحبه يا آزمون عملی هستند 
پیشنهاد نمی شوند. به دلیل آنكه حداقل نمره قبولین 
نتیجه مصاحبه یا تاثیر نمره آزمون عملی  با توجه به 
عوامل به جز  تغییرات زیادی داشته و قبولی به سایر 
نمره آزمون مرحله اول بستگی دارد. همچنین در رشته 
آزمون عملی با توجه اینكه در گزینش  های دارای 
نهایی نمره داوطلب با ترکیب نمره کنكور و نمره آزمون 
عملی ساخته می شود و در زمان انتخاب رشته مجازی، 
نمره آزمون عملی مي باشند، لذا امكان  داوطلبان فاقد 
قبولی سال  بررسی صحیح و مقایسه با حداقل نمرات 
قبل وجود ندارد .بسیاری از رشته های پرطرفدار در گروه 
مانند نقاشی، ارتباط تصویری، طراحی  آزمایشی هنر 
پارچه و لباس، هنرهای تجسمی، ادبیات نمایش، طراحی 
صنعتی، مجسمه سازی، موسیقی ایرانی، موسیقی جهانی، 
موسیقی نظامی، کتابت و نگارگری، کارگردانی، بازیگری، 
نمایش عروسكی، طراحی صحنه، عكاسی و تربیت بدني و 

علوم ورزشي دارای آزمون عملی هستند.
16- نحوه انتخاب رشته هاي تحصيلی دانشگاه هاي 
رجايی و فرهنگيان و گزينش  تربيت دبير شهيد 

آنها چگونه است؟
 براساس مصوبه دوازدهمین و نوزدهمین جلسه شوراي 
سنجش و پذیرش دانشجو مورخ17 /1397/4و5 /98/5 
تمامی داوطلبان بومی هر استان مجاز به انتخاب کدرشته 
محل هاي مربوط به استان خود می باشند؛ اما در کدرشته 
محل هایی که اولویت براي شهر یا بخش خاصی در نظر 
)این موضوع در مقابل کدرشته محل  گرفته شده است 
نوشته شده است( ابتدا داوطلبان بومی آن شهرها یا 
بخش هایی که داراي اولویت هستند یعنی حداقل 2 شهر 
یا بخش از 4 شهر یا بخش "محل اخذ مدرک تحصیلی 
سال آخر"، "محل اخذ مدرک تحصیلی سال ما قبل آخر"، 
"محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال ماقبل آخر" و "محل 
باشد، پذیرش  تولد" رشته تعیین شده تطابق داشته 
می شوند و در صورتی که ظرفیت خالی بماند، از داوطلبان 
بومی آن استان نیز پذیرش انجام می شود. شایان ذکر 
است از پذیرفته شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر 
یا بخش مندرج در محل خدمت" پردیس محل تحصیل/ 
مخصوص یا اولویت پذیرش داوطلبان بومی /محل خدمت 

" اخذ خواهد شد.
17-سهميه پذيرش 30 درصد دانشجوي بومی از 
آموزشی، مصوبه سال  محل اصالح قانون عدالت 
 1392مجلس محترم شوراي اسالمی به كدام 

داوطلبان اختصاص دارد؟
 در رشته محل هایی که "مخصوص داوطلبان بومی 
استان خاصی" است، تمامی داوطلبانی که استان بومی 
آنها مطابق با استان رشته باشد، اجازه انتخاب آن کدرشته 

محل را دارند.
در رشته محل هایی که "مخصوص داوطلبان بومی شهر  
)بخش( خاصی است"، تمام داوطلبانی که حداقل 2 شهر 
یا بخش از 4 شهر یا بخش“ محل اخذ مدرک تحصیلی 
سال آخر “ ، ”محل اخذ مدرک تحصیلی سال ما قبل 
آخر “ ، ”محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال ماقبل آخر 
 “و“ محل تولد “ رشته تعیین شده تطابق داشته باشد 
اجازه انتخاب آن کدرشته محل را دارند. بدیهی است سایر 

داوطلبان مجاز به انتخاب این رشته محل ها نیستند.
-در رشته محل هایی که "مخصوص داوطلبان استان با 
هستند،  پذیرش داوطلبان مناطق بومی شهری  اولویت 
همه داوطلبان بومی استان مجاز به انتخاب این رشته 
محل ها می باشند اما اولویت پذیرش با داوطلبانی است 
که حداقل 2 شهر یا بخش از 4  شهر یا بخش " محل 
تحصیلی سال آخر" ،" محل اخذ مدرک  اخذ مدرک 
تحصیلی سال ما قبل آخر" ،" محل اخذ مدرک تحصیلی 
دو سال ماقبل آخر “ و “ محل تولد “ رشته تعیین شده 
تطابق داشته باشد و در صورتی که ظرفیت خالی بماند، 
از داوطلبان بومی استان نیز پذیرش انجام می شود. 
حدنصاب این رشته ها، همان حدنصاب رشته اصلی در 
دوره روزانه آن دانشگاه )رشته محل مادر( می باشد. این 
داوطلب آزاد 80 درصد گزینش آزاد و  حدنصاب برای 
برای داوطلب رزمنده و ایثارگر مطابق قوانین رزمندگان 

و ایثارگران است.
 -شایان ذکر است از تمامی پذیرفته شدگان این کد رشته 
محل ها تعهد الزم برای خدمت در شهر یا بخش محل 
خدمت مندرج در ستون“ نام مناطق محروم محل خدمت 

پس از فارغ التحصیلی” اخذ خواهد شد.
18- آيا اعالم نتايج نهايی رشته های با آزمون و 
رشته های بدون آزمون )صرفًا با سوابق تحصيلی( 

جداگانه اعالم خواهد شد؟ 
 خیر، انتخاب رشته و اعالم نتایج رشته هاي با آزمون 
و صرفاً با سوابق تحصیلي جداگانه نخواهد بود و برای هر 
داوطلب با توجه به انتخاب رشته واحد در یك فرم، یك 

نتیجه اعالم خواهد شد.
19- داوطلبان حائز شرايط برای بهره مندی از 

سهميه ويژه سيل زدگان بايد چه كار انجام دهند؟
 درصورتي که داوطلبی حائز شرایط استفاده از سهمیه 
مناطق سیل زده اي که در دفترچة راهنماي انتخاب رشته 
)مندرج در دفترچه  مشخص شده، باشد، باید گواهي 
انتخاب رشته( مبني بر اینكه در سیل دچار آسیب جاني و 
مالي شده است را از فرمانداري محل رخداد حادثه دریافت 
و در زمان انتخاب رشته اعالم کند که مشمول استفاده از 
این سهمیه مي باشد و با توجه به نتیجه کارنامة اولیه خود 
از بین رشته هاي مخصوص مناطق سیل زده )که عمدتاً 
زده هستند(، رشته هاي  سیل  در دانشگاه هاي استان 

مورد عالقه خود را در فرم انتخاب رشتة خود درج نماید.
 20-داوطلبی كه تا پايان شهريور 1401 از دبيرستان 
فارغ التحصيل نشود، در صورت قبولی در دوره های 
مختلف آموزشی رشته های با آزمون و رشته های 
بدون آزمون )صرفًا با سوابق تحصيلی(، آيا امكان 

تحصيل در رشته قبولی در دانشگاه را دارد؟
 همة پذیرفته شدگان آزمون سراسري )شامل هر دو 
روش با آزمون و بدون آزمون( باید تا پایان شهریور ماه از 
دبیرستان فارغ التحصیل شوند. فقط در صورتي که شروع 
به تحصیل رشته قبولي آنها از بهمن ماه باشد دریافت 
نیز  مدرک فارغ التحصیل دبیرستان تا1401/11/30 

بالمانع خواهد بود.

21- آيا داوطلبان فارغ التحصيل كار و دانش يا فنی 
و حرفه ای هم می توانند از رشته های صرفاً با سوابق 

تحصيلی )بدون آزمون( هم انتخاب رشته نمايند؟
التحصیالن دیپلم شاخه فني و حرفه اي و  فارغ    
کاردانش نظام جدید )6 -3 -3( مجاز به ثبت نام در رشته 
هاي صرفاً با سوابق تحصیلي یا آزمون سراسری هستند. 
اما دارندگان دیپلم فني و حرفه اي و کاردانش نظام ترمی 
واحدی / سالی واحدی )سه ساله( باید مدرک پیش 
دانشگاهي و یا کارداني داشته باشند تا بتوانند متقاضی 

این دوره ها شوند.
22 - آيا برای داوطلبان فارغ التحصيل كار دانش 
و فنی و حرفه ای نيز تأثير مثبت سوابق تحصيلی 

اعمال می شود؟
 تاثیر سوابق تحصیلي صرفاً شامل دانش آموزان شاخه 
تحصیلي نظري بوده و شامل فني و حرفه اي و کاردانش 

نمي شود.
23- شرايط و ضوابط تغيير رشته برای داوطلبان 

دارای سهميه ايثارگران به چه صورت می باشد؟
  این دسته از داوطلبان براي اطالع از شرایط و ضوابط 
رشته به اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر  تغییر 

سازمان امور دانشجویان وزارت علوم مراجعه کنند.
24-در انتخاب رشته كدام يک از اعداد موجود در 

كارنامه اهميت بيشتری در انتخاب رشته دارد؟ 
 در بین نمره های درج شده در کارنامه داوطلب: رتبه 
در سهمیه و نمره کل نهایی در هر زیرگروه دارای اهمیت 

در انتخاب رشته می باشند.
25-سوابق تحصيلی چگونه در نمره نهايی حساب 
تاثير  فاقد  داوطلبان  بعضی  برای  چرا  و  می شود 

است؟ 
بر اساس مصوبه بیست و هشتمین جلسه شوراي   
سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1400/10/20 میزان 
تأثیر سوابق تحصیلي در آزمون سراسري سال 1401 
به  آن ها  پذیرش  که  رشته محل هایي  در  پذیرش  براي 
روش با آزمون انجام مي شود، حداکثر 40 درصد و با 
این  تاثیرمثبت  از  منظور  تاثیرمثبت اعمال مي شود. 
نمره کل  افزایش  باعث  تحصیلي  سوابق  اگر  که  است 
بهبود  موجب  عبارتی  به  یا  و  زیرگروه شود  هر  آزمون 
وضعیت داوطلب شود در آن زیرگروه اعمال خواهد شد 
و اگر باعث کاهش نمره کل آزمون هر زیرگروه شود )اثر 
و  نمي شود  اعمال  زیرگروه  آن  در  باشد(  داشته  منفي 
نمره کل نهایي  به عنوان  زیرگروه  آن  در  آزمون  نمره کل 

نظر گرفته مي شود.
26-آيا امكان جابجايی رشته قبولی بعد از انتخاب 

رشته و اعالم نتايج از سوی داوطلب وجود دارد؟
 خیر، به هیچ وجه میسر نمی باشد لذا متقاضیان الزم 

است در انتخاب رشته دقت کنند.
27-كارنامه نهايی برای داوطلبان چه تاريخی 

منتشر می شود؟
 کارنامه نهایی برای داوطلبان در هفته اول مهرماه در 

درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش منتشر می شود
28- در صورت فراموشی يا گم كردن شماره 
داوطلبی، شماره پرونده يا كد 15 رقمی چه اقدامی 

بايد كرد؟
بایسـتی  فـوق  اطالعـات  دریافـت  جهـت  داوطلـب   
نشـاني بـه  اینترنتـي  پاسـخگویي  بـه سـامانه  ورود  بـا 
درخواست   ،https://request.sanjesh.org/
جدید را انتخاب و نوع و سال آزمون را مشخص نموده 
داوطلبی،  شماره  دریافت  گزینه  و   )1401 )سراسري 
دقت  باید  نماید.  انتخاب  را  پیگیري  کد  پرونده،  شماره 
داشت اطالعات شناسایي ثبت شده در سامانه پاسخگویي 
بایستي با اطالعات ثبت نامي داوطلب در آزمون سراسري 

به طور کامل مطابقت داشته باشد.

http://www.tizland.ir
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خوشبختانه باتوجه به ظرفیت خوب دانشگاه هاي کشور 
بي گمان، هر داوطلب به نسبت تالشي که نموده، نتیجه 

مناسبي نیز خواهد گرفت. 
سنجش  سازمان  طریق  از  اولیه  نتایج  که  این  از  بعد 
به  توجه  با  و  کامل  آرامش  با  اعالم شد،  آموزش کشور 
دفترچه  کامل  مطالعه  با  رشته   انتخاب  زمانی  محدوده 
را  خود  رتبه  و  ها  توانمندي  عالیق،   ، استعداد  راهنما، 
براي تعیین رشته و دانشگاه مناسب در نظر داشته باشید 
موجود  رشته  انتخاب  شبیه ساز  سامانه  از  استفاده  با  و 
در سایت رسمي سازمان سنجش آموزش کشور، اقدام به 
انتخاب رشته فرضي ) مجازی( نموده و سپس با مشاوره 
عالقه  مورد  هاي  رشته  مطمئن،  و  آگاه  افراد  و  خانواده 
خود را روي کاغذ بیاورید و با پاالیش هاي تخصصي و در 
نظرگرفتن ظرفیت دانشگاه ها، رشته هاي نهایي خود را 
انتخاب و قبل از روزهاي پایاني انتخاب رشته در سامانه 

اصلی انتخاب رشته سازمان سنجش ثبت نمایید.  
الزاما  انتخاب رشته  باشید که  نكته توجه داشته  این  به 
نیازي به پرداخت مبالغي هنگفت و سرسام آور ندارد و 
افراد آگاه و دلسوز براي ارایه مشاوره هاي مرتبط وجهي 
دریافت نمي کنند، چرا که این کار با توجه به سوابق و 
تجربیات موجود، کار سختي نیست و خود داوطلب نیز با 
مشورت خانواده و افراد مطلع و استفاده از راهنمایی های 
 . آمد  برخواهد  آن  عهده  از  راحتي  به  سنجش  سازمان 
در روزهاي اعالم نتایج آزمون سراسري و انتخاب رشته، 
تبلیغات مختلفي را از رسانه ها و به ویژه فضاي مجازي 
مشاهده خواهید کرد که ادعاي قبولي تضمیني با انتخاب 
رشته تخصصي و... را دارند ، در حالي که آن ها نه تنها از 
عالیق و استعداد، شما اطالع دقیقی ندارند، بلكه اطالعات 

دقیق و معتبری از نتایج آزمون شما و سایر افراد همتا در 
گروه آزمایشی مورد رقابت شما را نیز ندارند . ضمن اینكه 
نظام انتخاب رشته سازمان سنجش نیز کامال  تخصصي و 
با استفاده از ابرکامپیوترهاي مستقر انجام مي شود و تنها 
نتایج آزمون، نمرات و  این کامپیوترها،  موارد مورد نظر 
ضرایب آن است، بنابر این با اعتماد کامل به این سامانه 
و با درنظر داشتن نكات حفاظتي الزم از جمله موارد زیر، 

اقدام به انتخاب رشته نمایید: 
1- نام كاربري و رمز عبورتان را به هيچ عنوان در 
اختيار ديگري قرار ندهيد و در صورت اخذ مشاوره 
نيز، ثبت نهايي كدرشته محل ها در سامانه توسط 
خودتان انجام پذيرد. موارد مختلفي از سوءاستفاده 
از اين اطالعات توسط دوستان، آشنايان، نزديكان، 
مشاوران، دفاتر خدمات كامپيوتري و... در سال هاي 

اخير گزارش شده است.
 2- از پرداخت هرگونه وجه  غير متعارف به عنوان 
پرهيز  تخصصي  مشاوره  يا  رشته  انتخاب  هزينه 
دريافت  از  گزارش هايي  اخير  سال هاي  در  نماييد. 
مبالغي هنگفت از برخي داوطلبان براي مشاوره و 

انتخاب رشته واصل شده است.
3- در صورت مشاهده هرگونه ادعاي غير متعارف 
فروش  رشته،  انتخاب  براي  اغواگرانه  تبليغات  يا 
در  تضميني  قبولي  ويا  ها  دانشگاه  در  صندلي 
مجوز،  دقيق  بررسي  ضمن  خاص،  رشته هاي 
و  توانمندي ها  مدارك،  سوابق،   تلفن،  آدرس، 
اعتبار اين موسسات و افراد، مراتب را به اداره كل 
حراست و حفاظت آزمون سازمان سنجش آموزش 
پست  و   02636182260 تلفن  شماره  با  كشور 

 Hefazatazmon@sanjesh.org  الكترونيكي 
اطالع رساني نماييد تا در اسرع وقت فعاليت آن ها 
بررسي و اقدامات الزم براي هرگونه سوء استفاده از 

داوطلبان و خانواده هاي آنان انجام پذيرد. 
4- فريب كانال هاي مدعي فروش صندلي و قبولي 
با  و  نخوريد  را  و...  برتر  دانشگاه هاي  در  تضميني 
بهره گيري  و  خود  نمرات  و  توانمندي ها  بر  تكيه 
متعال،  بر خداوند  توكل  و  افراد دلسوز  از مشاوره 
در  اطالعات  دقيق  ثبت  و  رشته  انتخاب  به  اقدام 
شما  حقوق  حفظ  باشيد  مطمئن  و  نماييد  سامانه 
سازمان  اصلي  اولويت هاي  جزو  خانواده هايتان،  و 
حراست  كل  اداره  و  است  كشور  آموزش  سنجش 
اين سازمان، براي صيانت از اين حقوق، با همكاري 
گرانقدر  سرمايه هاي  شمـا  صـميمانه  مشاركت  و 
نخواهد  دريغ  كوششي  هيچ  از  عزيزمان،  كشور 

كرد. 
داوطلبان و خانواده هاي محترم باید توجه داشته باشند 
تخصصي  تمایز  براي  آزموني  سراسري،  آزمون  که 
تحصیلي متقاضیان ورود به آموزش عالی است که آینده 
کشور را رقم خواهد زد و الزم است به هر خبر و اقدامي 
با این آزمون حساسیت داشته و عالوه بر ایفاي  مرتبط 
مسئولیت هاي اجتماعي خویش، زمینه را براي کشف و 
با  نزدیك  هاي  همكاري  با  و  کنند  مهیا  نخبگان  رشد 
اداره کل حراست سازمان سنجش آموزش کشور، مانع از 
فریب داوطلبان توسط برخي افراد سودجو و معاند شده 
و از اتالف سرمایه هاي علمي کشور پیشگیري نمایند . بر 
این اساس پذیرای اطالعات و گزارش های شما در این 

زمینه هستیم.

در حال و هوای انتخاب رشته مواظب خودتان باشید
توصیه هایی برای جلوگیری ازسوء استفاده در ایام انتخاب رشته 
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