به نام خدا
اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص اعالم اسامي پذيرفتهشدگان نهايي رشتههاي مختلف تحصيلي دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالي در مرحله پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي سراسري سال ( 1399رشتههاي بدون آزمون)

به اطالع متقاضیان پذيرفته شده در رشتههاي تحصیلي دورههاي روزانه ،نوبت دوم (شبانه) ،مجازي ،دانشگاه پیامنور ،پرديس
خودگردان و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي در مرحله پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي سراسري سال  1399ميرساند
كه همه پذيرفتهشدگان ميبايست با در دست داشتن مدارك الزم مندرج در بند «ب» اين اطالعیه و مطابق جدول برنامه زماني ذيل به
دانشگاه و يا موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند.
پذيرفتهشدگان براي اطالع از نحوه ثبتنام ،تاريخ ثبتنام و مدارك الزم ،عالوه بر مدارك مندرج در اين اطالعیه ضرورت دارد ابتدا
در تاریخ  99/7/27به درگاه اطالعرساني دانشگاه و یا موسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمايند .بديهي است در
صورتي كه دانشگاه يا موسسه محل قبولي برنامه زماني مشخصي را براي ثبتنام در سايت خود درج ننموده باشد ،پذيرفتهشدگان اين
قبیل مؤسسات الزم است مطابق روزهاي تعیین شده طبق جدول زير براي ثبتنام به محل قبولي مراجعه نمايند .عدم مراجعه به موقع
پذيرفتهشدگان براي ثبتنام به منزله انصراف قطعي از تحصیل آنها تلقي خواهد شد.
جدول برنامه زماني ثبتنام از پذيرفتهشدگان براي آندسته از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه برنامهزماني براي ثبتنام در سايت اينترنتي خود اعالم ننمودهاند

روز و تاریخ ثبتنام

ترتيب حرف اول نام خانوادگي

چهارشنبه مورخ 99/7/30
شنبه مورخ 99/8/3
يکشنبه مورخ 99/8/5

الف – ب – پ – ت – ث –ج – چ -ح – خ -د
ذ– ر – ز -ژ – س ش – ص -ض – ط – ظ -ع – غ
ف – ق – ك گ – ل – م – ن – و  -هـ  -ي

الف ) توضيحات كلي جهت اطالع همه متقاضيان:

 -1متقاضیاني كه در رديف پذيرفتهشدگان رشتههاي تحصیلي پذيرش صرف ًا براساس سوابق تحصیلي قرار گرفتهاند ،چنانچه در رديف
پذيرفتهشدگان رشتههاي تحصیلي پذيرش با آزمون دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه متعاقب ًا اعالم ميشود نیز قرار بگیرند ،منحصر ًا
ميتوانند در يکي از كدرشتهمحلهاي قبولي ثبتنام نمايند ،به عبارتي مجاز به ثبتنام در هر دو محل قبولي نميباشند .در غیر اين صورت
مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد .بديهي است ثبتنام در يکي از كدرشتهمحلها به منزله انصراف از كدرشتهمحل ديگر ميباشد.
 -2نتايج مربوط به دانشگاه آزاد اسالمي متعاقب ًا از طريق سايت آن دانشگاه اعالم خواهد شد .متقاضیاني كه هم در رديف پذيرفتهشدگان
يکي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و هم در رديف پذيرفتهشدگان دانشگاه آزاد اسالمي قرار ميگیرند توجه داشته باشند كه
منحصراً ميتوانند در يکي از كدرشتهمحلهاي قبولي ثبتنام نمايند .به عبارتي مجاز به ثبتنام در هر دو محل قبولي نميباشند در غیر
اين صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.
 -3براساس مصوبه بیست و سومین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  ،1399/4/24متقاضیاني كه در اين مرحله از پذيرش
در رديف قبولین نهايي قرارگیرند ،چنانچه پس از اعالم نتايج رشتههاي با آزمون ،تمايل به تحصیل در رشتههاي با آزمون را داشتند،
تمامي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غیردولتي و دانشگاه آزاد اسالمي موظف به همکاري با داوطلب و عودت مدارك و
شهريه اخذ شده ميباشند.
 -4پذيرفتهشدگان ميبايست حداكثر تا تاريخ  99/06/31داراي مدرك ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه ،پیشدانشگاهي نظام آموزشي
سالي واحدي يا ترمي واحدي ،ديپلم نظام آموزشي جديد (نظام آموزشي  )6-3-3و يا مدرك كارداني (فوق ديپلم) باشند .بديهي است
در غیر اينصورت مجاز به ثبتنام نخواهند بود .ضمناً در صورت قبولي در رشته هايي كه پذيرش آنان از نیمسال دوم سال تحصیلي
 1399-1400آغاز مي گردد به شرط دريافت مدرك تحصیلي ديپلم نظام آموزشي جديد  6-3-3و يا پیشدانشگاهي و يا مدرك كارداني
تا تاريخ  ،99/11/30ثبتنام و ادامه تحصیل آنان بالمانع ميباشد.
 -5پذيرفتهشدگان دوره روزانه خواه در رشته قبولي ثبت نام نمايند و يا ننمايند حتي با دادن انصراف قطعي از تحصیل مجاز به ثبتنام
و شركت در آزمون سراسري سال  1400به منظور انتخاب رشتههاي دوره روزانه نخواهند بود.
 -6پذيرفتهشدگان ميبايست در زمان مقرر براي ثبتنام به مؤسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند .عدم ثبتنام در زمان مقرر به منزله
انصراف قطعي از تحصیل آنان تلقي خواهد شد.
ب) مدارك مورد نياز براي ثبتنام از پذيرفته شدگان:
هر يك از پذيرفتهشدگان كدرشتههاي امتحاني (پذيرش بدون آزمون) ميبايست حسب مورد مطابق جدول ذيل ،مدارك الزم را براي ثبتنام در
مؤسسه آموزش عالي محل قبولي تهیه و تحويل نمايند.

1صفحه

رديف

مورد (ديپلم يا مدرك

نوع مدرك

تحصيلي)

1-1
نظام قديم آموزش
متوسطه

1-2

توضيح و موارد بررسي

 -اصل يا گواهي مدرك تحصیلي دوره چهار ساله يا دوره شش

 -بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم ،سال ما قبل و دو سال

ساله دبیرستان و يا هنرستان با مهر و امضاي مدير دبیرستان و

ماقبل ديپلم ميبايست با سه سال تحصیل مندرج در لیست

يا هنرستتتان با درج نوع ديپلم ،بخش و شتتهرستتتان محل اخذ

يکسان باشد.

ديپلم.

 -تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشتههاي تحصیلي نیمسال

 -گواهي تحصتتیلي ستتال ماقبل و  2ستتال ماقبل ديپلم با درج

اول بايد حداكثر تا پايان  99/6/31و براي رشتههاي تحصیلي

بخش و شتتتهرستتتتان محل تحصتتتیل با مهر و امضتتتاي مدير

پذيرش براي نیمستتتال دوم بايد حداكثر تا تاريخ 99/11/30

دبیرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان سال ماقبل و

باشد در غیر اينصورت قبولي فرد "لغو" خواهد شد.

 2سال قبل از ديپلم.

 عنوان ديپلم ارائه شتتتده با عنوان ديپلم م ندرج در فا يلاطالعات يکسان باشد.

 اصتتتل مدرك يا گواهي پايان دوره پیشدانشتتتگاهي با مهر وامضاي مدير مركز پیشدانشگاهي با درج رشته تحصیلي ،بخش

2-1

و شهرستان محل اخذ مدرك پیشدانشگاهي.
2-2

نظام آموزشي سالي

 -اصتتل مدرك يا گواهي ديپلم متوستتطه نظام آموزشتتي ترمي

واحدي يا ترمي واحدي

واحدي  /ستتالي واحدي با مهر و امضتتاي مدير دبیرستتتان و يا
هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك.
 اصتتل مدرك و يا گواهي ستتال ما قبل ديپلم با مهر و امضتتايمدير دبیر ستان و يا هنر ستان با درج بخش و شهر ستان محل

2-3

اخذ مدرك.
3-1

 اصتتتل مدرك يا گواهي موقت پايان تحصتتتیالت دوره دوممتوستتتطه با مهر و امضتتتاي مدير دبیرستتتتان با درج بخش و
نظام آموزشي جديد

3-2

()3-3-6

شهرستان محل اخذ مدرك.

 تاريخ اخذ دوره پیشدانشتتتگاهي در هر يك از رشتتتتههايتح صیلي نیم سال اول بايد حداكثر تا پايان  99/6/31و براي
رشتههاي تحصیلي پذيرش براي نیمسال دوم بايد حداكثر تا
تاريخ  99/11/30باشتتد در غیر اينصتتورت قبولي فرد "لغو"
خواهد شد.
 بخش و شهرستان محل اخذ مدرك دوره پیشدانشگاهي،اخذ ديپلم و سال ماقبل از ديپلم ميبايست با سه سال
تحصیل مندرج در لیست يکسان باشد.
 تاريخ اخذ مدرك تحصتتتیلي پايه دوازدهم در هر يك ازرشتتتههاي تحصتتیلي براي نیمستتال اول بايد حداكثر تا پايان
 99/6/31و براي رشتههاي تحصیلي پذيرش در نیمسال دوم
بايد حداكثر تا تاريخ  99/11/30باشد در غیر اينصورت قبولي

 فرم ( 602گزارش كلي ستتتوابق تحصتتتیلي پايه هاي دهم تادوازدهم) قابل دريافت از دبیرستتتتان محل تحصتتتیل با مهر و
امضاي مدير دبیرستان.

فرد "لغو" خواهد شد.
 بخش و شهرستان محل اخذ مدرك تحصیلي پايههاي دهمتا دوازدهم ،ميباي ست با سه سال تح صیل مندرج در لی ست
يکسان باشد.

دان شجويان اخراجي آموز شي و يا دان شجوي ان صرافيدوره روزانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي حداكثر

دانشجويان :اخراجي

4

آموزشي و يا انصرافي
دانشگاهها و مؤسسات

تا تاريخ  1399/5/31الزم ا ست فرم ان صراف از تح صیل
و گواهي تسويه حساب كامل تأيید شده دانشگاه و اداره

 -اصل فرم انصراف از تحصیل

كل امور دانشتتجويان داخل ارائه نمايند( .فرم شتتماره 2

آموزش عالي

– ص  265دفترچه راهنماي ثبتنام ر شتههاي تح صیلي با

سوابق تحصیلي منتشر شده در تاريخ )1399/5/1
دارندگان مدرك

5

معادلكارداني

 -اصل مدرك و يا گواهي دانشآموختگي در دورهي معادل.

دارندگان مدرك كارداني

6

دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي

 اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم).7

دارندگان مدرك كارداني
گروه آموزشي پزشكي

2صفحه

 در خصتتوص دارندگان مدرك معادل مفاد بخشتتنامه شتتماره 2/77633مورخ  92/5/28م عاو نت آموزشتتتي وزارت متبوع
مالك عمل بوده و بررستتيهاي الزم ميبايستتت براستتاس اين
بخشتتنامه صتتورت گیرد .ضتتمناً قبولي پذيرفتهشتتدگان داراي
مدرك معادل كه مشمول مفاد بخشنامه مذكور نميباشند ،لغو
خواهد شد.
 تاريخ اخذ مدرك كارداني براي رشتههاي تحصیلي نیمسالاول بايد حداكثر تا پايان  99/6/31و براي رشتههاي تحصیلي
پذيرش براي نیم سال دوم بايد حداكثر تا تاريخ  99/11/30و
م شخص بودن و ضعیت نظام وظیفه براي آقايان با شد در غیر
اينصورت قبولي فرد "لغو" خواهد شد.
 پايان طرح نیروي ان ساني تاريخ ( 99/6/31فارغالتح صیالنر شتههاي گروه آموزش پز شکي) پذيرفته شدگان ر شتههاي
تحصتتتیلي نیمستتتال اول و يا  99/11/30براي رشتتتتههاي
تحصیلي پذيرش براي نیمسال دوم باشد.

رديف

مورد (ديپلم يا مدرك
تحصيلي)

8

دارندگان مدرك كارداني
پيوسته

نوع مدرك

 ا صل و يا گواهي مدرك كارداني پیو سته آموز شکدههاي فنيو حرفهاي ،دانشتتگاه جامع علمي –كاربردي و يا دانشتتگاه آزاد
اسالمي.
 اصل يا گواهي تحصیلي سال اول ،دوم و سوم دبیرستان و ياهنرستان با مهر و امضاي مدير دبیرستان و يا هنرستان با درج
بخش و شهرستان محل اخذ مدرك.
 مدرك كارداني پیوستتتته بدون شتتترط معدل به جاي مدركپیشدانشتتتگاهيبراي پذيرفتهشتتتدگان مالك عمل و قابلقبول
ميباشد.
ارائه موافقت نامه رستتتمي و بدون قید و شتتترط مديريت حوزه
هاي علمیه و يا مركز مديريت حوزه علمیه خراسان يا اصفهان.

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

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

9

10

كارمندان دولت

 -اصل حکم مرخصي ساالنه ياموافقترسميوبدون قیدوشرط.

11

گواهي اشتغال

 تصوير حکم كارگزيني براي كاركنان رسمي ،پیماني ،شاغلینو بازنشتتتستتتتگان وزارتخانه هاي علوم ،تحقیقات و ف ناوري و
بهدا شت ،درمان و آموزش پز شکي و ساير مؤ س سات آموز شي
تابعه وزارتخانههاي مذكور.

12

سهميه مناطق محروم

13

 با قید تاريخ اخذ مدرك كارداني براي رشتتتههاي تحصتتیلينیمستتال اول بايد حداكثر تا پايان  99/6/31و براي رشتتتههاي
تحصتتتیلي پذيرش در نیمستتتال دوم با يد حداكثر تا تاريخ
 99/11/30باشد در غیر اينصورت قبولي فرد "لغو" خواهد شد.
 شرط معدل براي ثبتنام مالك نميباشد. بخش و شتتهرستتتان محل اخذ ستتال تحصتتیلي اول ،دوم وسوم ميبايست با سهسال ذكر شده در لیست يکسان باشد.
 ديپلمههاي فني مشمول سوابق نميشوند. براستتاس مصتتوبه جلستته  368مورخ  1374/11/3شتتورايانقالب فرهنگي ،دارندگان مدرك حوزه علمیه فقط در صورت
دارا بودن مدرك ديپلم يا پیش دانشگاهي مي توانند در دوره
كارشناسي پیوسته ادامه تحصیل دهند.

دارندگان مدرك حوزوي

سهميه متقاضيان مناطق

توضيح و موارد بررسي

 كدرشتههاي مندرج در جدول اصالحات اطالعیه مورخ 1399/7/1مندرج در درگاه اطالع رساني اين سازمان

 -كدرشتههاي مندرج در اطالعیه اصالحات مورخ  1399/7/1در

درگير بالياي طبيعي (سيل درگاه اطالع رساني اين سازمان
و زلزله)

 پذيرفته شده ميبايست حسب مورد و با توجه به كد قبوليبومي يکي از استان هاي :ايالم ،چهارمحال و بختیاري ،سیستان
و بلوچستان ،كردستان ،كرمانشاه ،كهگیلويه و بويراحمد،
لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در اطالعیه مورخ
 1399/7/1مندرج در درگاه اطالع رساني اين سازمان باشد.
 بومي يکي از بخشهاي شهرستانهاي ذيربط. محل اقامت و يا محل اخذ مدرك تحصیلي سال دوازدهم يايازدهم و يا دهم (نظام جديد آموزشي  )6-3-3و يا
پیشدانشگاهي يا ديپلم يا ماقبل ديپلم (نظام آموزشي سالي
واحدي يا ترمي واحدي) در يکي از بخشها و يا شهرستانهاي
ذيربط باشد.
 متقاضیان مشمول استفاده از اين سهمیه ميبايست در زمانانتخاب رشته نسبت به دريافت فرم اقامت و يا تحصیل در
شهرستان مربوط (مندرج در اطالعيه اصالحات مورخ
 )1399/7/1كه توسط فرمانداري شهرستان تايید گرديده
اقدام مينمودند .بديهي است اين فرم ميبايست در زمان
ثبتنام به دانشگاه محل قبولي تحويل گردد.

سهميه متقاضيان
شهرستانهاي جنوب استان

14

كرمان (جيرفت ،عنبرآباد،
كهنوج ،رودبار ،قلعهگنج و

 متقاضیان مشمول توضیحات مندرج در اطالعیه اصالحات مورخ 1399/7/1در درگاه اطالع رساني اين سازمان

 مالك بومي :ارائه گواهي اخذ مدرك تحصتتیلي ستته ستتالآخر و همچنین محل تولد در يکي از شتتهرها (يا بخشهاي)
مذكور

منوجان)

15

 -اصل شناسنامه به انضمام  2نسخه تصوير از تمام صفحات آن

-------------------
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 -اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصوير پشت و روي آن

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

 6 -قطعه عکس تمامرخ  3×4تهیه شده در سال جاري

--------------------
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كليه پذيرفتهشدگان

 ا صل و كپي دفترچه بیمه (در صورت دارا بودن) اعم از خدماتدرماني ،تأمین اجتماعي ،ارتش و...

3صفحه

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

رديف

مورد (ديپلم يا مدرك
تحصيلي)

نوع مدرك

توضيح و موارد بررسي

 بايد واجد شتترايط عمومي قید شتتده در دفترچه راهنماي-------------------

19

ثبتنام رشتههاي تحصیلي با سوابق تحصیلي منتشر شده در
تاريخ  1399/5/1باشند.

20

كليه پذيرفتهشدگان
(برادران)

 با توجه به يکي از بند هاي مندرج در صتتتفحات  10و 11دفترچه راهنماي ثبتنام رشتتتتههاي تحصتتتیلي با ستتتوابق
تحصیلي منتشر شده در تاريخ .1399/5/1

 -مدرك وضعیت نظام وظیفه.

توضيحات و نكاتي در خصوص رديفهاي جدول فوق:
رديف  2و :3
* با توجه به برگزاري امتحانات جبراني دوره پیشدانشگاهي (براي نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي) و يا پايه دوازدهم (براي نظام
آموزشي  )6-3-3در نیمه دوم شهريور ماه ،در صورتي كه پذيرفتهشدگان در زمان ثبتنام حسب مورد موفق به ارائه گواهي پیشدانشگاهي و يا
گواهي پايان تحصیالت دوره دوم متوسطه (نظام آموزشي  )6-3-3نگردند ،الزم است تعهدي مبني بر ارائه گواهي فراغت از تحصیل تا تاريخ
 99/7/30در دانشگاه محل قبولي بدهند .در صورت عدم ارائه گواهي مذكور تا تاريخ  99/7/30قبولي آنان لغو ميگردد.
* با توجه به بخ شنامه شماره  460/221446مورخ  91/10/18رئیس محترم مركز سنجش آموزش و پرورش همه پذيرفته شدگان ميباي ست به
همراه ت صوير گواهي پیشدان شگاهي و يا گواهي پايان تح صیالت دوره دوم متو سطه خود به «دفاتر پي شخوان خدمات دولت» مراجعه و تائیديهي
تحصتیلي (ارزش تحصتیلي) از اداره آموزش و پرورش محل تحصتیل خود را درخواستت نمايند و رستید آن را در زمان ثبتنام به دانشتگاه ارائه
دهند .همه پذيرفتهشدگان حتماً نام رشته و مؤسسه آموزش عالي محل تحصیل خود را در فرم «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» اعالم نمايند.
 رديف :4دانشجويان اخراجي آموزشي موضوع آيیننامه آموزشي و همچنین دانشجويان دوره كارشناسي كه مدرك معادل كارداني (اعم از كارداني عمومي و
يا كارداني) را اخذ نمودهاند نیز مانند مقررات مربوط به دانشجويان انصرافي پس از تسويه حساب كامل با مؤسسه ذيربط و همچنین اداره كل امور
دانشجويان داخل و صندوق رفاه دانشجويان وزارت ذيربط و در صورت نداشتن مشکل نظام وظیفه (براي برادران) هیچ محدوديتي در انتخاب رشته
نداشته و حق ثبتنام در رشته قبولي اعالم شده را دارا ميباشند .اين دسته از متقاضیان ميتوانند تمامي تعهدات مربوط را پس از اتمام تحصیالت
خود به صورت يکجا به انجام برسانند.
 رديفهاي  5الي :8 -1فارغالتحصتتیالن و يا هريك از دارندگان مدرك كارداني (فوقديپلم) دانشتتگاهها و مؤستتستتات آموزش عالي و يا كارداني پیوستتته آموزشتتکدههاي
فنيوحرفهاي ،دانشگاه جامععلمي-كاربردي و يا دانشگاه آزاداسالمي براي رشتههاي تحصیلي پذيرش براي نیمسال اول سال تحصیلي 1399-1400
كه حداكثر تا تاريخ  99/6/31و براي رشتههاي تحصیلي پذيرش براي نیمسال دوم سال تحصیلي  1399-1400كه تا تاريخ  99/11/30فارغالتحصیل
شدهاند:
الف) رشته تحصیلي آنها مورد تائید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و يا دانشگاه آزاد اسالمي باشد.
ب) رشته تحصیلي دوره كارداني آنان فاقد دوره كارشناسي ناپیوسته باشد.
ج) در مهلت تعیین شده بعد از اتمام تحصیل و قبل از اعزام به خدمت در آزمون پذيرفته شدهاند.
در صورت قبولي در رشتههاي تحصیلي گروه آزمايشي ذيربط و در مقطع باالتر از كارداني و با احتساب تعدادي از واحدهاي دوره كارداني در دوره
باالتر به نحوي كه حداكثر طول مدت تحصتتیل آنها از كارداني به مقطع باالتر  2ستتال كمتر از طول مدت تحصتتیل طبق ضتتوابط وزارت متبوع در
همان دوره تحصیلي باشد ،قبولي آنان از نظر نظام وظیفه بالمانع ميباشد .در غیر اينصورت قبوليآنان لغو ميگردد.
 -2دارندگان مدرك كارداني (فوق ديپلم دان شگاهها و مؤ س سات آموزش عالي) كه در هر يك از ر شتههاي تح صیلي نیم سال اول پذيرفته شدهاند
چنانچه در حین انجام خدمت ضتترورت (وظیفه عمومي) هستتتند با ارائه گواهي از يگان مربوط مبني بر اينکه دوران خدمت ضتترورت (وظیفه
عمومي) آنان تا تاريخ ( 99/6/31براي هر يك از رشتههاي تحصیلي نیمسال اول) و يا تا تاريخ ( 99/11/30براي هر يك از رشتههاي تحصیلي
نیمسال دوم) به پايان خواهد رسید ،مجاز به ثبتنام در رشته قبولي اعالم شده ميباشند.
 -3همه فارغالتح صیالن دورههاي كارداني (فوق ديپلم دان شگاهها و مؤ س سات آموزش عالي) ر شتههاي تح صیلي گروه آموز شي پز شکي (اعم از
خواهران و برادران) كه خدمات قانوني مقرر آنان (طرح اليحه نیروي انساني) تا تاريخ  99/6/31به پايان رسیده باشد ،مجاز به انتخاب رشتههاي
نیم سال اول و دوم بوده و فارغالتح صیالن دورههاي مذكور كه خدمات قانوني مقرر آنان تا تاريخ  99/11/30به پايان مير سد ،منح صراً مجاز به
انتخاب ر شتههاي تح صیلي داراي پذيرش براي نیم سال دوم سال تح صیلي  1399-1400بودهاند .بديهي ا ست آن د سته از دارندگان مدرك
كارداني (فوقديپلم) رشتههاي تحصیلي گروه آموزشي پزشکي كه خدمات قانوني مقرر آنان تا تاريخ  99/11/30به پايان نخواهد رسید ،مجاز به
ثبتنام در رشته قبولي (پذيرش براي نیمسال دوم سال جاري هم) نبوده و قبولي آنان لغو خواهد شد.
4صفحه

 رديف  :13سهمیه متقاضیان در مناطق درگیر بالياي طبیعي (سیل و زلزله) مندرج در جدول ذيل:جدول مناطق مشمول سهميه مناطق درگير بالياي طبيعي ( زلزله ،سيل)

ردیف

استان

شهرستان

بخش

1

آذربایجان
شرقي

سراب
میانه
هشترود

2

آذربایجان غربي

خوي

3

خراسان شمالي

مركزي ،مهربان
كندوان ،تركمانچاي
مركزي ،نظركهريزي
قطور (شهر قطور و تمامي
روستاهاي آن)
مركزي-گرمخان
مركزي-جرگالن-غالمان
مركزي-سرحد-قوشخانه

4

خوزستان

5

سمنان

بجنورد
رازوجرگالن
شیروان
مانه و
سملقان
آبادان
آغاجاري
امیديه
انديمشك
اهواز
ايذه
باغملك
باوي
بندر ماهشهر
هنديجان
بهبهان
حمیديه
خرمشهر
دزفول
دشت آزادگان
رامهرمز

6

بلوچستان

نیکشهر

ادامه
6

ادامه
سيستان و
بلوچستان

مركزي-سملقان-مانه
اروندكنار  -مركزي
جولکي  -مركزي
مركزي  -جايزان
الوار گرمسیري  -مركزي
اسماعیلیه  -غیزانیه  -مركزي
دهدز  -مركزي  -سوسن
صیدون  -مركزي  -میداود
مركزي  -ويس
بندر امام خمیني  -مركزي
مركزي  -چم خلف عیسي
تشان  -زيدون  -مركزي
گمبوعه  -مركزي
مركزي  -مینو
سردشت  -مركزي  -چغامیش
 شهیونبستان  -مركزي
مركزي  -رودزرد  -سلطان
آباد  -ابوالفارس
مركزي  -دارخوين  -خنافره
شاوور  -مركزي  -فتح المبین
شعیبیه  -مركزي  -میان آب
سويسه  -مركزي

شادگان
شوش
شوشتر
كارون
مسجد
سلیمان
اللي
رامشیر
گتوند
انديکا
هفتکل
هويزه

حتي  -مركزي
مركزي  -مشراگه
عقیلي  -مركزي
چلو – مركزي  -آبژدان
مركزي  -رغیوه
مركزي  -نیسان

میامي

كالپوش

چابهار

مركزي ،پالن(روستاي
پالن) ،دشتیاري
(روستاهاي نگور ،سند
میرثوبان و باهوكالت)

كنارك

مركزي ،زرآباد

دلگان

مركزي ،جلگه

قصرقند

مركزي ،ساربوك ،تلنگ

ايرانشهر

بزمان

سيستان و

ردیف

استان

شهرستان

7

کرمانشاه

میرجاوه
زابل
خاش
فنوج
هیرمند
نیمروز
زهك
اسالم آباد
غرب
پاوه
ثالث باباجاني
جوانرود
داالهو
روانسر
سرپل ذهاب
قصرشیرين
كرمانشاه
گیالنغرب
گنبد

آق قال

8

گلستان
تركمن

مركزي  -گلگیر  -عنبر

گمیشان

9

لرستان

خرم آباد
چگني
پلدختر
دلفان
دورود
رومشکان
ازنا
الیگودرز
بروجرد
كوهدشت
سلسله

5صفحه

بخش
مركزي( روستاهاي چاهان ،مخت،
هیچان و مهبان) ،بنت (روستاهاي
بنت ،دستگرد ،مهمدان ،زردآري،
سفیدكوه وحیدربند)
مركزي ،الديز ،ريگ ملك
مركزي ( منطقه بنجار)
مركزي ،ايرندگان ،پشتکوه
مركزي ،كتیج
مركزي ،قرقري
مركزي ،صابري
مركزي ،جزينك
مركزي ،حمیل
مركزي ،باينگان ،نوسود
مركزي ،ازگله ،زمکان
مركزي ،كالشي
مركزي ،گهواره
مركزي ،شاهو
مركزي ،قلعه شاهین
مركزي ،سومار
كوزران ،ماهیدشت
مركزي ،گوآور
مركزي (شهرگنبد)
داشلي برون(روستاهاي حاشیه
رودخانه گرگانرود)
مركزي(شهرآق قال و روستاهاي
حاشیه رودخانه گرگانرود)
وشمگیر(شهرانبارالوم و روستاهاي
حاشیه رودخانه گرگانرود)
مركزي(شهربندرتركمن)
سیجوال(روستاهاي حاشیه رودخانه
گرگانرود)
مركزي (شهر گمیش تپه و
روستاهاي حاشیه رودخانه
گرگانرود)
گلدشت (روستاهاي حاشیه رودخانه
گرگانرود)
مركزي ،زاغه ،پاپي ،بیرانوند
مركزي ،شاهیوند ،ويسیان
مركزي ،معموالن
مركزي ،خاوه ،كاكاوند
مركزي ،سیالخور
مركزي ،سوري
جابلق
مركزي ،زز و ماهرو ،ذلقي ،بربرود
شرقي ،بربرود غربي
مركزي
مركزي ،طرهان ،كوهناني ،درب
گنبد
مركزي ،فیروز آباد

ج) نحوه ارسال درخواست و يا ارتباط غيرحضوري با سازمان سنجش آموزش كشور

باتوجه به عدم پذیرش ح ضوري متقا ضيان به منظور جلوگيري از شيوع ویروس کرونا و در جهت تستتريع در بررستتي و ثبت
درخواستها به صورت الکترونیکي ،متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سوال و يا اعتراض به مندرجات كارنامه نتايج اولیه ميتوانند حداکثر
تا تار یخ  99/8/7بتته ستتتتیستتتت تم پیشتتتت خوان ختتدمتتات ا ل ک ترو ن ی کي ستتتتازمتتان ستتتت ن جش آ موزش كشتتتتور بتته
آدرس  http://darkhast.sanjesh.orgمراجعه و درخواستتت خود را به همراه مستتتندات الزم ثبت نمايند .پس از ثبت درخواستتت،
براي متقا ضي شماره نامه و كدرهگیري از طريق پیام كوتاه ار سال مي شود .متقا ضیان مي توانند پس از دريافت شماره و كد رهگیري از
طريق پیام كوتاه ،به پورتال رهگیري الکترونیکي مکاتبات به آدرس  http://rahgiri.sanjesh.orgوارد و از آخرين وضعیت درخواست
خود مطلع شوند .بديهي است به مواردي كه ازطريق ديگري ويا بعد از تاريخ  99/8/7واصل شود به هیچ وجه ترتیب اثرداده نخواهد شد.
ضمناً متقاضیان درصورت لزوم مي توانند سوال يا سواالت خود را از با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و يا در
روزها و ساعات اداري با شماره تلفن  021-42163نیز در میان بگذارند.
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