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واژه انتخاب به معنی برگزیدن چیزی یا کسی است که در 
عمل، همه افراد طی مسیر زندگی به دفعات با آن مواجه 
می شوند. یکی از آنان انتخاب رشته به عنوان اولین گام از 

مراحل پایانی آزمون سراسری )کنکور( است.
آزمون سراسری به عنوان بزرگ ترین رویداد ملی ـ علمی 
نیاز  مورد  دانشجوی  تأمین  منظور  به  ساله  همه  کشور 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور برگزار می شود. 
آزمون سراسری سال 1399 نیز در شرایط بیماری کوید 19 
با تعویق زمانی و الزام به رعایت حداکثری اصول بهداشتی و 
با در نظر گرفتن کیفیت آزمون و اطمینان خاطر داوطلبان 
برگزار شد، که انجام این مهم عالوه بر حفظ و احترام به 
تالش یکساله داوطلبان برای شرکت در این آزمون، تأمین 
متخصص  انسانی  نیروی  تأمین  آن  دنبال  به  و  دانشجو 
موردنیاز و در نهایت استمرار رشد علمی کشور  به دنبال 

دارد.
هم اکنون با اعالم نتایج اولیه این آزمون، شرکت کنندگان 
برگزیدن  به  نسبت  بایست  می  رشته  انتخاب  به  مجاز 
رشته های تحصیلی براساس آگاهی و اطالع دقیق از عالقه، 
رشته های  شغلی  آینده  درسی،  مفاد  استعدادها،  توانایی، 
انتخابی،  دانشگاه های  و  تحصیلی مدنظر، مقررات رشته ها 
به  و  کامل  آرامش  حفظ  با  آزمون،  در  شده  کسب  امتیاز 
تنوع  نمایند.  اقدام  خود  برگزیده  رشته های  بندی  اولویت 
رشته های تحصیلی که براساس رفع نیازهای زندگی جامعه 
بشری گسترش یافته است، قطعاً به طور یکسان با شرایط 
روحی، توانایی و دانش افراد مختلف مطابقت نخواهد داشت 
اطالعات  رشته  انتخاب  در  بهتر  گیری  تصمیم  برای  پس 
دقیق و آگاهی هم جانبه نیاز است که از جمله مهم ترین 
آنها شناخت درستی است که فرد از خود در طول زندگی 
و  عالقه  آرزوها، هدف ها،  شامل  که  است،  آورده  به دست 
هیچ  که  چرا  است،  کرده  از خود کسب  فرد  که  تصویری 
کسی بهتر از خود شما با شخص شما، با موقعیت خانوادگی 
شما و توانایی، امکانات و محدودیت های شما آشنا نیست و 

این خود شما هستید که می بایست براساس همان عالقه و 
هدفی که منجر به برگزیدن یک رشته دانشگاهی  شده است، 
تالش مستمر برای ارتقاء آگاهی، دانش و سطح تحصیالت 
خود داشته باشید تا منجر به شکوفایی و گسترش اثربخش و 
نقش رشته برگزیده خود  شوید و در آینده به عنوان یک فرد 
صاحب نظر در آن رشته شناخته شده و در عمل به اهداف 
خود خواهید رسید. بنابراین بهترین انتخاب رشته هنگامی 
و  از ضوابط  کامل  آگاهی  با  که خود شما  انجام می شود 
مقررات آزمون و توجه به عالقه و شرایط زندگی خود  آن را 
انتخاب نمائید و در این صورت در آینده به عنوان یک  فرد 

موفق  در آن رشته تحصیلی خواهید بود.
از  یکی  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  راستا  این  در 
رسالت های اصلی خود را آگاهی بخشی صحیح به داوطلبان 
از سوءاستفاده  این رابطه به منظور جلوگیری  می داند. در 
 .... و  کافی  و  الزم  تخصص  داشتن  بدون  که  افرادی 
غیرمنطقی و اخذ هزینه های گزاف اقدام به انتخاب رشته 
انتخاب  برای  الزم  اطالعات  سنجش  سازمان  می نمایند، 
رشته و شیوه های مختلف در اختیار داوطلبان قرار می دهد 

که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف( شفاف سازی و توضیحات کامل درخصوص شرایط و 
ضوابط دقیق آنها هر داوطلبی می تواند با آگاهی کامل به 

انتخاب رشته بپردازد.
ب( طراحی و ارائه سامانه انتخاب رشته مجازی در سایت 
داشتن  دست  در  به  توجه  با  سامانه  این  در  که  سازمان 
تمام  گرفتن  نظر  در  قبل،  سال  آزمون  کامل  اطالعات 
از  استفاده  و  آزمون سراسری سال جاری  و ضوابط  شرایط 
متخصصین آگاه سازمان، توانایی پیشنهاد یک انتخاب رشته 
قوی و منطبق بر واقعیات را براساس شانس قبولی داوطلبان 

ارائه می نماید.
ـ  علمی  تجربه  و  آن  ویژگی های  واسطه  به  سامانه  این 
عملی و قابل قبول چند سال اخیر در انتخاب رشته باعث 
اطمینان خاطر و آرامش خانواده و داوطلبان شده و به عنوان 

زمینه  این  در  کشور  در  موجود  نرم افزارهای  معتبرترین 
به  و  ارائه شده  به مطالب  عنایت  با  لذا  محسوب می شود. 
منظور جلوگیری از سوءاستفاده های مالی و ایجاد انتظار و 
آرزوهای واهی از داوطلبان و خانواده آنها، استفاده از این سامانه 
به شرکت کنندگان مجاز به انتخاب رشته، کمک می کند تا 
امتیاز  یعنی  واقعیت ها  پذیرش  و  توانایی  و  براساس عالقه 
صحیح  و  واقعی تر  رشته ها  انتخاب  داوطلب،  شده  کسب 

صورت پذیرد.
همچنین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته نیز که خود و یا 
والدین و نزدیکانشان از تجربه و دانش الزم برای راهنمایی 
در انتخاب رشته برخوردارند می توانند از طریق نشانی سایت 
سازمان سنجش آموزش کشور پس از طی فرایند مربوطه 

اقدام به انتخاب رشته مجازی نمایند. 
و  رشته  انتخاب  به  مجاز  شرکت کنندگان  است  انتظار 
خانواده های ایشان به موضوع انتخاب رشته نگاه واقع بینانه  
داشته باشند و با توجه به مطالب ارائه شده در این ویژه نامه 
حداکثر استفاده را بنمایند و از مراجعه به افراد و مؤسسات 
خودداری  جداً  غیرمتعارف  هزینه های  پرداخت  و  نامعتبر 
نوع  این  از  هیچ یک  که  باشند  داشته  اطمینان  و  نمایند 
وقت  اتالف  جز  به  کنند  معجزه ای  نمی توانند  مؤسسات 
ایجاد  نهایتاً  که  خانواده ها  به  گزاف  هزینه های  تحمیل  و 
مشکالت روحی و روانی در پی خواهد داشت و منجر به هدر 

رفتن سرمایه ملی کشور نیز می شود.
حاصل  که  ویژه نامه  این  در  شده  ارائه  مطالب  است  امید 
تجربه ارزشمند و تالش مجدانه و دلسوزانه همکاران گرامی 
می باشد گامی مؤثر در عمل جهت افزایش آگاهی و انتخاب 
شایسته و بایسته کلیه شرکت کنندگان، والدین و مشاوران 

متعهد قرار گیرد.
                                                                                   

مرکز تحقیقات،
ارزشیابی،اعتبار سنجی و تضمین

کیفیت آموزش عالی

»انتخاب رشته از آرزوها تا عمل«
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مقدمه
یکي از انتخاب هاي مهم زندگي هر فرد پس از پایان تحصیالت متوسطه و تصمیم به 
ادامه تحصیل در سطوح دانشگاهي، انتخاب رشته تحصیلي و دانشگاه محل تحصیل 
است. این انتخاب که  تأثیر چشمگیري در تعیین سرنوشت و آینده افراد دارد، تحت 
تأثیر عوامل مختلفي قرار مي گیرد که مي توان آنها را به دو دسته دروني و بیروني 
تقسیم نمود. عوامل دروني در کنترل فرد هستند؛ البته این به معني عدم تاثیرپذیري 
از عوامل بیروني نیست. اما عوامل بیروني تا حدودي از اختیار فرد خارج هستند و به 
صورت غیرمستقیم انتخاب او را تحت تأثیر قرار مي دهند. هر دانش آموزی از یک 
طرف با توجه به عالقه مندي، استعداد و توانایی خود و از طرف دیگر نتیجه ای که 
در آزمون سراسری کسب می کند ، الزم است در این فرایند تصمیم گیري ، مناسب 
انتخاب را با تحلیل شرایط مذکور و بر اساس آینده اي که براي خود ترسیم  ترین 
کرده، پایه ریزي کند؛ چرا که انتخاب صحیح رشته تحصیلي در آینده تحصیلي، شغلي 

و به طورکلي در زندگي افراد نقش انکار ناپذیري دارد .
اکنون با اعالم نتایج اولیه، وقت انتخاب و تصمیم گیري در خصوص آینده تحصیلي 
و به تبع آن آینده شغلي افراد مجاز به انتخاب رشته است. انتظار مي رود با مشورت 
خانواده و افراد صاحب نظر در این حوزه و تمرکز بر سئوال 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 یک انتخاب رشته درست و اصولي کدامند؟ 
به  نسبت  ؟  مناسب کدامند  دانشگاهي  و رشته  دانشگاه  از  منابع شناخت من   - ج 

انتخاب رشته ای معقول و مناسب اقدام کنید.
هدف از طرح این سئوال ها جلب توجه و تمرکز داوطلبان مجاز به انتخاب رشته و 
تبع آن فراهم  به  و  اساسي است که آزمون سراسري  این اصل  بر  آنها  خانواده هاي 
شدن زمینه ورود به دانشگاه، همه و همه وسیله اي براي رشد و شکوفایي استعدادهاي 
بالقوه دانش آموزان و جهت دهي آنها در راستاي توانمندي ها، عالیق و استعدادهایشان 
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 یک 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. از این رو پاسخگویی دقیق 
و شفاف به سواالت زیر و مطالعه دقیق توضیحات ارائه شده در ذیل این سواالت، به 

موفقیت شما در انتخاب رشته ی صحیح کمک می کند. 

سوال1:آیادربارهمنابعشناختوکسبآگاهياطالعاتالزمرادارید؟
براي شناخت و کسب  انتخاب رشته  به  کلیه داوطلبان آزمون سراسري مجاز شده 
آگاهي در خصوص انتخاب رشته نیازمند ترسیم نقشه اي هستند که ویژگي ها، روابط 
و ارتباط دروني و بیروني و عوامل مؤثر بر تغییر و تحول آن را در آینده نشان دهد. 
براي شناخت و کسب آگاهي براي پاسخ به سئواالت آغازین ، مجازشدگان مرحله اول 

منابع زیر را در اختیار دارند:
الف( معموالً یکي 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 

رشته هاي دانشگاهي و آینده شغلي آنها دارند، مي باشد. 
ب( توجه به دانش و اطالعات انباشته شده درباره ماهیت و چگونگي انتخاب رشته، 
یکي دیگر از منابع شناخت است ؛ منابع مکتوب اعم از کتب، رسانه هاي دیداري و 

شنیداري یکي از روش هاي ارائه دانش و اطالعات است.
ج( استفاده از روش  علمي ؛ روش سوم تحت عنوان روش علمي، فرایندي منظم و 

هدفمند است که دانش و اطالعات حاصل شده به روش  علمي را با نظرات و تجارب 
نهادها و افراد صاحب نظر تلفیق و معتبرترین داده و 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 . ماحصل 
این روش نحوه استفاده از داده و اطالعات قابل استفاده براي مجازشدگان به انتخاب 
رشته است که از طریق نهاد یا افراد داراي صالحیت، کتب و رسانه هاي دیداري و 

شنیداري معتبر و نیز 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:آیابا»نظامآموزشعالي«و»دانشگاه«آشنایيداریدوتمایز
بینماهیتآنبامدرسهونظامآموزشپیشازدانشگاهرامیدانید؟

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

و سرخوردگي هاي حاصل از این عدم 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 که داوطلب عالوه بر شناخت تفاوت هاي موجود بین دانشگاه 
و مدرسه، به بررسي این تفاوت ها و به تبع آن ، انتظارات از خود در محیط جدید 

آموزش عالی بپردازد. 

سوال3:آیابارشتههايتحصیليآشنایيکاملدارید؟
در این مرحله، داوطلب مي بایست نسبت به شناخت صحیح و واقع بینانه از رشته هاي 
دانشگاهي مرتبط با گروه یا گروه هاي آزمایشي آزمون سراسري که در آن شرکت کرده 
است، اقدام نماید تا ضمن کسب آگاهي الزم و اطالعات کافي در زمینه رشته هاي 
موردنظر، با آمادگي کامل و به دور از هرگونه هیجان ممکن اقدام به انتخاب رشته هاي 
مهلت  در  داوطلب  که  مي بایست  منظور  همین  به  نماید.  مقرر  موعد  در  تحصیلي 
انتخاب رشته، با یاري گرفتن از موارد زیر و جمع بندي ماحصل شناخت خود راجع 
به رشته هاي تحصیلي که از طریق به کارگیري این موارد و ... کسب مي کند، اقدام 

به انتخاب رشته نماید. 
الف –كتاب هايي كه در زمينه معرفي رشته هاي تحصيلي نگارش يافته اند 

ب- سايت اطالع رساني دانشگاه هاي كشور
پ – دانشجويان، استادان، فارغ التحصيالن يا شاغالن هر رشته

ت – اعضاي خانواده
ث – مشاوران تحصيلي و دبيران آموزش و پرورش

ج – سلسله مطالب مندرج در هفته نامه پيك سنجش

سوال4:سطحموردانتظارشمادرآزمونسراسریامسالچیست؟
پاسخ به این سوال تکلیف شما را در آزمون سراسری امسال تعیین می کند. آیا شما 
یا نه حتما  امسال به هر نحوی قصد ورود به دانشگاه و در هر رشته ای را دارید؟ 
بایستی در دانشگاه و رشته مورد عالقه خود پذیرفته شوید؟ و اگر به این مهم دست 
پیدا نکنید یکسال دیگر را صرف مطالعه جهت رسیدن به دانشگاه و رشته مورد عالقه 
خود می کنید. این تصمیم مهمی است که بایستی با مشورت با والدین و شناخت 

آیندهایروشنباانتخابیآگاهانه
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مشاور حرفه ای شما را در مسیر درست و اصولی فرایند انتخاب رشته به صورت گام به گام و با نگاه 

واقع گرایانه قرار می دهد. این فرایند دو بعد دارد: 

توانمندی های شما، ماهیت رشته های تحصیلی  استعداد و  الف- مشاوره درخصوص عالقه، 

دانشگاهی و آینده تحصیلی و شغلی آنها و سایر راه های کسب شناخت درخصوص موارد مذکور؛ 

ب- الگوریتم فنی انتخاب رشته شامل محتویات کارنامه نتایج آزمون سراسری ، سهمیه ها ، بومی 

گزینی، نمره و رتبه در زیرگروهها و ... . چنین فردی ویژگی هایی دارد که او را به عنوان فردی 

متخصص و به اصطالح حرفه ای می شناسیم:

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 حرفه و تخصص مشاوره را دارا بوده و ارتباطات 

اثربخشی با دانش آموزان و داوطلبان در طول سالیان متمادی برقرار کرده است. 

3-یادگیری مستمر و تکامل : از آخرین دانش و یافته های حوزه مشاوره و راهنمای تحصیلی 

و انتخاب رشته و تغییرات آزمون سراسری برخوردار است. 

4- تعلق، دل مشغولی و دغدغه مندی: چنین فردی با عالقه ، اشتیاق، دلبستگی و خواست 

خود این حوزه را انتخاب کرده و آماده است مناسبترین مشاوره را به داوطلبان ارائه و آنها را به آرامش 

روانی برساند. بنابراین دغدغه داوطلب را دغدغه خود می داند و به ارزشهای داوطلبان احترام می 

گذارد و از تعامل با آنها لذت می برد.

5- تعهد سازمانی و پایبندی به ارزشهای انسانی: به اصول و ارزش های آموزش و 

پرورش پایبند و متعهد است؛ به عبارت بهتر این ارزشها را ابتدا در خود درونی و نهادینه ساخته و 

برآن اساس آنچه که صالح و مصلحت نظام آموزش و پرورش و فرد است - یعنی هدایت ، مشاوره 

و جهت دهی داوطلبان متناسب با استعداد ، توان و عالقه آنها - را مبنا قرار می دهد. بنابراین به 

افراد به عنوان یک طعمه و کسب منافع مادی حداکثری در حداقل زمان از وی، نگاه  نمی کندکند.

مشاور حرفه ای متضمن آگاهی از مبانی ، اصول و نظریه های مشاوره و راهنمایی تحصیلی و 

آموزشی، منابع، کتب و نشریات معتبر این حوزه، روندهای جاری و مالحظات اخالقی مرتبط با 

آموزش و پرورش افراد است و بنابراین هر فردی نمی تواند در این جایگاه قرارگیرد. بر این اساس، 

در زمانی که به فکر انتخاب یک مشاور حرفه ای برای انتخاب رشته هستید باید همواره این اصول 

را مدنظر و از خود سوال کنید که آیا اینها را دارا هستند؟ 

پس آیا افرادی با مدارک پزشکی ، مهندسی و سایر حوزه های غیرمرتبط در این آشفته بازاری که 

هیچ گونه نظارت و مدیریتی بر آن اعمال نمی شود، به اسم مشاوره انتخاب رشته قارچ گونه در 

یک بازه زمانی ظاهر می شوند، می توانند پا جای پای یک مشاور حرفه ای قرار دهند؟ اگر چنین 

است آیا یک مشاور حرفه ای می تواند بعنوان یک پزشک، مهندس و یا سایر مشاغل فعالیت کند؟ 

تنها درصورتی این روند قابل اصالح است که شما داوطلبان گرامی با توجه به این اصول و مبانی، 

هر فرد یا موسسه ای را بعنوان مشاور انتخاب نکنید و همواره اصول مذکور را در انتخاب مشاور 

مدنظر داشته باشید.

هر ساله سازمان سنجش ، کارگاه های علمی -آموزشی انتخاب رشته را برای مشاوران مدارس 

برگزار می کند تا با آگاهی و آموزش این مشاوران در مدارس نیازهای انتخاب رشته ای داوطلبان را 

برطرف کند، هم چنین در این خصوص اطالعات بسیاری را با ارائه همین ویژه نامه انتخاب رشته، 

کتاب ها و مصاحبه ها به انجام می رساند تا خانواده ها و داوطلبان با مطالعه دقیق این اطالعات 

بهترین مشاور خود در زمینه انتخاب رشته باشند. 

مشاور حرفه ای کیست و چه ویژگی هایی دارد؟
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آشنایي با محتواي کارنامه
 نتایج علمي آزمون سراسري سال 1399

برنامه  الکترونیک و اهداف  سازمان سنجش آموزش کشور در راستای تحقق دولت 
پنجم توسعه، تمامي فعالیت های مربوط به آزمون ها را به سمت اینترنتی شدن سوق 
داده است. ازاین رو داوطلباني که در جلسه آزمون حضورداشته اند جهت مشاهده و 
آدرس  به  کشور،  آموزش  سازمان سنجش  سایت  به  میتوانند  خود  کارنامه  دریافت 
الکترونیکي http://www.sanjesh.org مراجعه نموده و به یکي از روش هاي 

زیر کارنامه خود را مالحظه کرده و از آن نسخه چاپی تهیه نمایند.
با واردکردن اطالعات شامل:

الف( شماره داوطلبي، شماره شناسنامه، سال تولد، کد امنیتي
ب( شماره پرونده، کد رهگیری، شماره شناسنامه، کد امنیتي
 ج( شماره پرونده، شماره سریال، شماره شناسنامه، کد امنیتي

تصویر زیر یک نمونه از کارنامه نتایج علمي داوطلبی که به سواالت نظام آموزشي 
3-3-6 در آزمون سراسري سال 1399 پاسخ داده را نشان مي دهد )نمرات و رتبه هاي 

مندرج در این کارنامه فرضی و غیرقابل استناد است(. این کارنامه حاوي اطالعات 
زیر است:

1- اطالعات ثبت نامي و آزموني 2- اعالم عالقه مندي بر اساس تقاضانامه 3- وضعیت 
)براي  آزمایشي  گروه هاي  از  یک  هر  مختلف  دوره  هاي  در  رشته  انتخاب  به  مجاز 
سوابق  اساس  بر  صرفاً  پذیرش  رشته محل هاي  و  آزمون  با  پذیرش  رشته محل هاي 
تحصیلي(4- مشمول بودن یا مشمول نبودن اعمال سوابق تحصیلي همراه با امکان 
مشاهده سوابق تحصیلي )براي داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلي( 5-وضعیت 
رتبه و نمره کل داوطلب در هر یک از زیرگروه ها )و در هر یک از گروه های آزمایشی( 
رتبه کل در  آزمایشی( 7-  از گروه های  )در هر یک  امتحاني  6-نمرات خام دروس 
تمامي  )شبانه(  دوم  نوبت  و  روزانه  دوره هاي  در  شده  مجاز  رتبه  آخرین  و  سهمیه 
گروه هاي آزمایشي که داوطلب در آن شرکت نموده است. در ادامه به تشریح اجزاي 

این کارنامه مي پردازیم.
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*نمرات و رتبه هاي مندرج در این کارنامه، فرضی و غیرقابل استناد است.
توجه: براي داوطلبان ایثارگر، رزمنده و خانواده شهدا، رتبه در منطقه نیز عالوه بر 

رتبه در سهمیه نهایی در کارنامه درج مي شود.

1 ـ اطالعات ثبت نامي و آزموني
از کارنامه  این قسمت  نمونه کارنامه مالحظه مي شود  اولین کادر  همان طور که در 
اطالعات ثبت نامي و آزموني داوطلب را نشان مي دهد. این اطالعات توسط خود 
داوطلب در زمان ثبت نام و یا در زمان هاي ویرایش اطالعات اظهار شده است و شامل 
شماره پرونده، نام خانوادگي و نام، جنس، شماره شناسنامه، سال تولد، دین، زبان 
خارجي، معلولیت، نوع سوال آزمون، عنوان دیپلم، کد دیپلم، سال اخذ دیپلم، کد 
دانش آموزي دیپلم، کد منطقه اخذ دیپلم، محل اخذ مدرك دیپلم »پایه دوازدهم«، 
محل اخذ مدرك سال یازدهم، محل اخذ مدرك سال دهم، محل تولد و عکس داوطلب 
ناحیه بومي و قطب بومي است.  نهایي، استان بومي،  یا سهمیه  و همچنین منطقه 
)براي داوطلبان نظام سالي واحدي یا ترمی واحدی کد دانش آموزي پیش دانشگاهي، 
عنوان پیش دانشگاهي، سال اخذ پیش دانشگاهي، محل اخذ مدرك پیش دانشگاهي 

نیز در این قسمت درج شده است(.

توجه  با  بومی  قطب  و  بومی  ناحیه  بومی،  استان  نهایي،  سهمیه  یا  منطقه  تذکر: 
بر اساس ضوابطي که در  به اطالعاتي که در زمان ثبت نام، داوطلب اعالم نموده و 
بیان  سراسري  آزمون  راهنماي  دفترچه هاي  در  همچنین  و  ارائه شده  گزارش هاي 

گردیده است، توسط اين سازمان تعیین و درج شده است.
تذکر2: داوطلبان در آزمون سراسری سال 1399 امکان انتخاب اینکه به کدام یک 
از سوالهای نظام آموزشی »نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی« یا »نظام 
به  این داوطلب  به طور مثال  بودهاند.  دارا  را  پاسخ دهند  آموزشی جدید 6-3-3« 

سواالت نظام آموزشی 3-3-6 پاسخ داده است.

2 ـ اعالم عالقه مندی بر اساس تقاضانامه
در این قسمت با توجه به اطالعاتي که داوطلب در زمان ثبت نام )یا در مراحل انجام 
ویرایش یا زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون( اعالم کرده، مشخص گردیده 
یا  بوده  پیام نور  و  انتخاب رشته هاي دوره هاي غیرانتفاعي  به  آیا عالقه مند  است که 
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خیر. همچنین وضعیت داوطلب ازنظر اینکه کارمند است، تعیین شده است. براي مثال       
انتخاب رشته هاي دوره هاي  به  میبینید، عالقه مند  را  او  کارنامه  نمونه  داوطلبي که 

غیرانتفاعي و پیام نور نیست و کارمند نمیباشد.
انتخاب  به  را  خود  عالقه مندی  که  داوطلبانی  براي  سراسري  آزمون  در  تذکر: 
رشته های غیرانتفاعی و پیام نور در تقاضانامه ثبت نام اینترنتي )و یا ویرایش بعدی( 
درج ننموده اند اما مایل به انتخاب این دوره ها هستند، تمهیداتی اندیشه شده است 
که در صورت داشتن حدنصاب علمی در زمان انتخاب رشته بتوانند این دوره ها را با 

اعالم عالقه مندی انتخاب نمایند.

3- وضعیت مجاز به انتخاب رشته در دوره های مختلف هر یک از گروه های 
آزمایشی

در این قسمت از کارنامه وضعیت مجاز به انتخاب رشته بودن داوطلب به صورت مجزا 
براي هر گروه آزمایشي که شرکت کرده و پذیرش  با آزمون  در پذیرش رشته هاي 
رشته هاي صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي در دوره هاي مختلف نمایش داده شده است. 
این وضعیت به عالقهمندي ذکرشده توسط داوطلب بستگي دارد )اعالم عالقهمندي 
بر اساس تقاضانامه(. داوطلب می تواند فقط کدرشته محل هایی را انتخاب کند که در 
کارنامه در ذیل این دوره ها کلمه مجاز درج شده باشد و یا بر اساس توضیحات کارنامه 
باشد.  امکان پذیر  دوره ها  این  در  او  رشته  انتخاب  امکان  عالقه مندی  اعالم  از  پس 
چنانچه داوطلبي کدرشته اي را از دوره اي که مجاز به انتخاب رشته نیست، انتخاب 

نماید این کدرشته محل در گزینش نهایی توسط رایانه حذف می شود.
اساس  بر  )پذيرش  آزمون  با  پذيرش  رشته هاي  در  مجازي  وضعیت  الف- 

آزمون و سوابق تحصیلي(:
داوطلب نمونه در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی شرکت نموده است و در پذیرش 
پردیس  و  مجازی  )شبانه(،  دوم  نوبت  و  روزانه  دوره های  در  آزمون  با  رشته هاي 
دانشگاه  و  تربیت معلم سابق(  )مراکز  فرهنگیان  دانشگاه  پرداز،  خودگردان و شهریه 
شهید رجایي، رشته هاي پیام نور و غیرانتفاعي و دانشگاه آزاد اسالمي )به جز 4 رشته( 
داوطلب عالقهمندی  فوق  مثال  اینکه در  به  توجه  )با  است.  انتخاب رشته  به  مجاز 
اینترنتي  ثبت نام  تقاضانامه  در  پیام نور  و  غیرانتفاعی  رشته های  انتخاب  به  را  خود 
درج ننموده است، با توجه به مجاز بودن در این دوره ها در صورت تمایل، میتواند با 
پرداخت هزینه اعالم عالقه مندی نموده و از رشته های پیام نور و غیرانتفاعی انتخاب 

رشته نماید.(
 

نكته 1: داوطلباني مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه فرهنگیان )مراکز تربیت معلم 
سابق( مي باشند که داراي حداقل نمره کل نهایی 6500 در زیرگروه مربوطه باشند و 
در صورتي مي توانند این کدرشته محل ها را انتخاب نمایند که اوالً مجاز به انتخاب این 
دوره ها بوده و ثانیاً شرایط و ضوابط رشته محل هاي مربوط که در دفترچه شماره دو 
درج شده است را داشته باشند و ثالثاً ضمن اعالم عالقه مندي در زمان انتخاب رشته 

نسبت به پرداخت هزینه مربوطه اقدام نمایند.
نكته 2: بر اساس مصوبه دوازدهمین و نوزدهمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش 
مجاز  استان  هر  بومي  داوطلبان  تمامي   1398/5/5 و   1397/4/17 مورخ  دانشجو 
در  اما  مي باشند  خود  استان  به  مربوط  فرهنگیان  کدرشته محل های  انتخاب  به 
کدرشته محل هایی که اولویت براي شهر یا بخش خاصي در نظر گرفته شده است )این 
موضوع در مقابل کدرشته محل نوشته شده است( ابتدا داوطلبان بومي آن شهر ها یا 
بخش هایي که داراي اولویت هستند )حداقل 2 شهر )یا بخش( از 4 شهر )یا بخش( 
»محل اخذ مدرك تحصیلي سال آخر دوره متوسطه«، »محل اخذ مدرك تحصیلي 
ماقبل آخر  اخذ مدرك تحصیلي دو سال  آخر دوره متوسطه«، »محل  ماقبل  سال 
دوره متوسطه«، »محل تولد« با شهر )یا بخش( رشته تعیین شده، تطابق داشته باشد( 

پذیرش مي شوند و درصورتی که ظرفیت خالي بماند )داوطلب واجد شرایط بومي شهر 
یا بخش، بر اساس دامنه پذیرش وجود نداشته باشد(، از داوطلبان بومي همان استان 
که کدرشته محل مزبور را انتخاب نموده اند، پذیرش انجام مي شود. شایان ذکر است 
از پذیرفته شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر یا بخش مندرج در محل خدمت 

ستون »تحصیل/ مخصوص داوطلبان بومي / محل خدمت« اخذ خواهد شد.

ب- وضعیت مجازي در رشته هاي پذيرش صرفًا بر اساس سوابق تحصیلي:
با توجه به فرآیند مجزای پذیرش دانشجو به شیوه »صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی« 
کلیه داوطلبان، اعم از داوطلبانی که در آزمون سراسری ثبت نام کرده و یا ثبت نام 
نکرده باشند، برای انتخاب رشته هاي با نوع پذیرش »صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي« 
مجاز محسوب شده و میتوانند براي انتخاب رشته این رشته محل  ها به سامانه ثبت نام 
و انتخاب رشته براي پذیرش دانشجو »صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي« حسب مورد 
در سایت سازمان سنجش آموزش کشور یا سایت دانشگاه آزاد اسالمی که مجزا از 
انتخاب رشته هاي پذیرش »با آزمون« است، مراجعه کرده، ثبت نام نموده و انتخاب 
بر اساس سوابق تحصیلي سال  اگر داوطلبي در رشته محل های صرفاً  نمایند.  رشته 
1399 پذیرش شده و در آزمون سراسري سال 1399 نیز شرکت کرده و قبول شود، 
به  مشغول  و  نموده  ثبت نام  خود،  انتخاب  به  کدرشته محل  یک  در  مي تواند  تنها 
تحصیل شود. به عبارت دیگر هر داوطلب فقط مجاز به تحصیل در یک کدرشته محل از 
کدرشته محل قبولي )با آزمون یا صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي( میباشد و تحصیل 
هم زمان در چند کدرشته محل )به جز داوطلبان مشمول آیین نامه های استعدادهاي 

درخشان( ممنوع است.

4- مشمول بودن یا مشمول نبودن اعمال سوابق تحصیلي همراه با امكان 
مشاهده سوابق تحصیلي

مراکز  و  دانشگاه ها  در  دانشجو  پذیرش  و  »قانون سنجش  اصالح  قانون  به  توجه  با 
بر اساس  و  اسالمي  محترم شوراي  مجلس  عالي کشور« مصوب 95/2/26  آموزش 
مصوبه بیست و یکمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1399/08/01 
در  پذیرش  براي   1399 سراسري سال  میزان تأثیر سوابق تحصیلي در آزمون 
داوطلبان  برای  انجام مي شود،  آزمون  با  روش  به  آن ها  پذیرش  که  رشته محل هایي 
مشمول اعمال سوابق تحصیلی حداکثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود 

و با تأثیر مثبت اعمال مي شود.
تحصیلي  سوابق  اعمال  »مشمول  عبارت  مربوطه،  کادر  در  داوطلبان  این  براي 
ديپلم: هستید« درج گردیده و داوطلبان با فشردن دکمه »مشاهده سوابق تحصیلي 
دیپلم«، قادر به مشاهده سوابق تحصیلی خود می باشند. این سوابق تحصیلي در زمان 
ثبت نام، زمان انجام ویرایش و زمان دریافت کارت آزمون نیز نمایش داده شده است.

مشاهده سوابق تحصيلي ديپلم مشمول اعمال سوابق 
تحصيلي ديپلم :هستيد

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

پیش دانشگاهي خود می باشند.
- براي سایر داوطلبان که مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند، عبارت »مشمول 
اعمال سوابق تحصیلی: نمي باشید« در کادر فوق درج میشود و بدیهي است که 

امکان مشاهده سوابق تحصیلي را ندارند.
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5- وضعیت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زیرگروه
در این قسمت داوطلبان می توانند میزان تاثیر سوابق تحصیلی دیپلم )برای داوطلبان 
دیپلم(،  بر  عالوه  پیش دانشگاهی  تحصیلی  سوابق  تاثیر  میزان   6-3-3 غیر  نظام 
وضعیت رتبه در سهمیه نهایی، رتبه کشوري )بدون سهمیه( و نمره کل نهایی، تأثیر 
در  داوطلب  چنانچه  کنند.  مشاهده  زیرگروه   هر  در  را  خود  تحصیلي  سوابق  مثبت 
چند گروه آزمایشي شرکت کرده باشد جدول فوق براي هر یک از گروه ها به صورت 
در  رتبه  شهدا،  خانواده  و  رزمنده  ایثارگر،  داوطلبان  براي  است.  درج شده  جداگانه 

منطقه نیز عالوه بر سایر رتبه ها در کارنامه درج مي شود.
نمره کل نهايی در هر زيرگروه: نمره کل نهایی هر داوطلب در هر زیرگروه، 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 تحصیلي باشد، سوابق 
تا  واحدی  سالی  و  ترمی واحدی  آموزشی  نظام  داوطلبان  برای  وي  دیپلم  تحصیلي 
وي  پیش دانشگاهي  تحصیلي  سوابق  و  مثبت  تأثیر  با  درصد   25 حداکثر  میزان 
اعمال سوابق  داوطلبان مشمول  برای  و  تأثیر مثبت  با  میزان حداکثر 5 درصد  تا 
تا میزان حداکثر  تحصیلي نظام آموزشی جدید 3-3-6 سوابق تحصیلي دیپلم وي 
30 درصد با تاثیر مثبت در محاسبه نمره کل نهایی آن ها لحاظ مي شود. بدیهي است 
دو  هر  مشمول  واحدی  سالی  و  ترمی واحدی  آموزشی  نظام  داوطلبان  درصورتی که 
سابقه تحصیلي باشند، دروس سوابق تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي، هر دو اعمال 

خواهد شد.

تأثیر مثبت سوابق تحصیلي در هر زیرگروه:
تأثیر مثبت سوابق تحصیلي بدين 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 زيرگروه 
شود )اثر منفي داشته باشد( در آن زيرگروه اعمال نمي شود و نمره کل آزمون 

در آن زیرگروه به عنوان نمره کل نهایي نظر گرفته مي شود.
آموزشی  نظام  ديپلمه  داوطلبان  براي  تحصیلي  سوابق  مثبت  تأثیر  الف- 

جديد 6-3-3
برای داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی در نظام آموزشي جديد 3-3-6 در 

آزمون سراسری سال 1399، دو نمره کل برای هر زیرگروه محاسبه می شود:
1- فقط آزمون 2- آزمون و سوابق تحصیلي دیپلم 6-3-3

 سپس از بین این دو نمره ، بیشترین نمره محاسبه شده به عنوان نمره کل نهایی در هر 
زیر گروه لحاظ می  شود که این موضوع به نفع داوطلب است. بدیهي است حالت هاي 

مختلفي ممکن است براي یک داوطلب روي دهد که به صورت زیر است:
نظام جدید  آموزش متوسطه  )پایه دوازدهم- سال سوم  1- سوابق تحصیلي دیپلم 

3-3-6( در هیچ یک از زیرگروه ها تأثیر مثبت نداشته باشد.
نظام جدید  آموزش متوسطه  )پایه دوازدهم- سال سوم  2- سوابق تحصیلي دیپلم 
3-3-6( در یک یا چند زیرگروه تأثیر مثبت داشته باشد و در سایر زیرگروه ها فاقد 

تأثیر مثبت باشد.

آزمایشي  زیرگروههاي گروه  تمامي  نمونه، سوابق تحصیلي دیپلم در  براي داوطلب 
علوم ریاضی و فنی، فاقد تأثیر مثبت بوده است )در صورت اعمال این سوابق، نمره 

نهایی داوطلب کاهش مي یابد(.

آموزشی  نظام  دیپلمه  داوطلبان  براي  تحصیلي  سوابق  مثبت  تأثیر  ب- 
ترمی واحدی و سالی واحدی

پیش دانشگاهی  و  دیپلم  مدرك  که  تحصیلی  اعمال سوابق  داوطلبان مشمول  برای 

آزمون  در  اند،  نموده  اخذ  ترمی واحدی  یا  واحدی  سالی  نظام  در  را  خود 
می شود: محاسبه  زیرگروه  هر  برای  نمره کل  چهار   ،1399 سال   سراسری 
آزمون و سوابق تحصیلی  آزمون و سوابق تحصیلی دیپلم 3-  آزمون 2-   1- فقط 

پیش دانشگاهی 4- آزمون و سوابق تحصیلی دیپلم و تحصیلی پیش دانشگاهی
سپس از بین این چهار نمره، بیشترین نمره محاسبه شده به عنوان نمره کل نهایی در هر 
زیر گروه لحاظ می  شود که این موضوع به نفع داوطلب است. بدیهي است حالت هاي 

مختلفي ممکن است براي یک داوطلب روي دهد که به صورت زیر است:
مثبت  تأثیر  زیرگروه ها  از  هیچ یک  در  پیش دانشگاهي  و  دیپلم  تحصیلي  1- سوابق 

نداشته باشد.
 1- سوابق تحصیلي دیپلم در یک یا چند زیرگروه تأثیر مثبت داشته باشد و در سایر 

زیرگروه ها فاقد تأثیر مثبت باشد.
2- سوابق تحصیلي پیش دانشگاهي در یک یا چند زیرگروه تأثیر مثبت داشته باشد 

و در سایر زیرگروه ها فاقد تأثیر مثبت باشد.
3- سوابق تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي به طور هم زمان )توأماً( در یک یا چند 

زیرگروه تأثیر مثبت داشته باشد و در سایر زیرگروه ها فاقد تأثیر مثبت باشد.

ویژه نامه  همین  دیگر  گزارش های  در  سراسري  آزمون  نمره کل نهایی  محاسبه  نحوه 
به تفصیل بیان شده و با توجه به نمره کل آزمون، نمره سوابق تحصیلي و ضریب تأثیر 

سوابق تحصیلي محاسبه مي شود.
نمره کل نهايی  کدرشته محل  هر  در  داوطلب  گزینش  نهایي  مالك  مهم:  تذکر 
جنس،  بومی گزینی،  )سهمیه بندی،  شرایط  و  ضوابط  سایر  و  مربوطه  زيرگروه 

توضیحات هر کدرشته محل و ...( است.
رتبه در سهمیه در هر زيرگروه: بعد از محاسبه نمره کل نهایی داوطلبان در هریک 
از زیرگروه ها، این نمره ها براي همه داوطلباني که گروه آزمایشي و سهمیه یکسان 
دارند، در هر زیرگروه، به ترتیب نزولي مرتب میشوند و سپس رتبه در سهمیه هر 
داوطلب در هر یک از زیرگروه هاي گروه آزمایشي مربوط تعیین مي شود. براي مثال 
تعداد داوطلبان سهمیه منطقه یک گروه علوم ریاضی و فنی در کارنامه نمونه 43946 
نفر بوده که نمره کل نهایی آن ها در هر زیرگروه به صورت نزولي مرتب شده و به هر 
داوطلب رتبه اختصاص داده شده است. داوطلب نمونه داراي سهمیه منطقه یک است 
)در جدول اطالعات ثبت نامي و آزموني سهمیه داوطلب مشخص شده است( و در 
گروه  علوم ریاضی و فنی شرکت نموده و در زیرگروه یک گروه فوق با نمره کل نهایی 
تعداد داوطلب داراي رتبه 6783 در سهمیه منطقه یک شده  این  7604 در میان 
خواهند  یکسانی  رتبه  عماًل  باشند،  داشته  برابر  نمره کل نهایی  داوطلبانی  اگر  است. 

داشت.
تعیین رتبه کشوري در هر زيرگروه: نمره کل نهایی داوطلبان هر گروه آزمایشي 
در هر زیرگروه بدون در نظر گرفتن سهمیه به ترتیب نزولی مرتب شده و رتبه دهی 
می شود. براي مثال، نمره کل نهایی زیرگروه دو تعداد 135454 نفر از داوطلبان گروه 
علوم ریاضی و فنی به صورت نزولي مرتب شده و به هر داوطلب رتبه داده مي شود. 
داوطلب نمونه در زیرگروه دو، گروه علوم ریاضی و فنی با نمره کل نهایی 7551 رتبه 
علوم  گروه  در  جلسه  در  حاضر  داوطلبان  تمامي  بین  در  را  کشور  کل  در   12899

ریاضی و فنی کسب نموده است.
باید توجه داشت که به تعداد زیرگروه هاي موجود در هر گروه آزمایشي، هر داوطلب 
داراي نمره کل نهایی، رتبه در سهمیه و رتبه کشوري است. براي مثال با توجه به اینکه 
گروه علوم ریاضی و فنی داراي 3 زیرگروه است هر داوطلب در این گروه، داراي 3 
رتبه در سهمیه، 3 رتبه کشوري و 3 نمره کل نهایی است و داوطلب نمونه بین 43946 
نفر داوطلب داراي سهمیه منطقه یک در زیرگروه یک، رتبه 6783 را در سهمیه اخذ 

نموده درحالی که در زیرگروه سه، رتبه 6927 را در سهمیه کسب نموده است.
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داوطلب با دانستن رتبه کشوری در هر زیرگروه متوجه میشود که چه جایگاهي در 
بین داوطلبان کل کشور در گروه آزمایشي مربوطه دارد.

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

زیرگروه یک توجه نماید. اگر این داوطلب بخواهد رشته مهندسی
  شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر را انتخاب نماید، با توجه به این که رشته مهندسی 
شیمی در زیرگروه دو قرار دارد، بایستی به رتبه و نمره خود در زیرگروه دو توجه کند

6- نمرات خام
نمره خام به روش زیر محاسبه میشود:

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

درصد بیان میشود، در 100 ضرب میشود(
و  به صورت حدسي  ها  گزینه  به  پاسخ  از  به منظور جلوگیري  فرمول،  این  اساس  بر 

تصادفي، به ازاي هر سؤال غلط، یک سوم از ارزش سؤاالت صحیح کسر مي شود.
نمره هم ترازي دروس تخصصي گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربی و 
علوم انساني در ذیل هر نمره درس درج شده است که نمرات هم ترازي، مالك عمل 

براي محاسبه نمرات کل نهایي هر داوطلب در هر زیرگروه میباشد.

7- رتبه کل در سهمیه و رتبه کل کشوري
براي تعیین رتبه کل داوطلب در سهمیه در گروه آزمایشي مربوطه، به نمرات کل 
نهایي او در زیرگروههاي مختلف آن گروه توجه کرده و بیشترین نمره کل، به عنوان 
ماکزیمم نمره کل زیرگروه ها تعیین میشود. به طور مثال داوطلب نمونه در گروه علوم 
ریاضی و فنی بیشترین نمره را در زیرگروه یک با نمره 7604 کسب نموده است. این 
نمره به عنوان ماکزیمم نمره کل وي اعالم می شود و سپس این نمرات براي تمامي 
داوطلبان هر گروه با سهمیه یکسان به صورت نزولي مرتب میشوند و رتبه کل داوطلب 
در سهمیه تعیین میشود. همچنین ماکزیمم نمره کل زیرگروه های کلیه داوطلبان در 

هر گروه آزمایشي در سطح کشور بدون در نظر گرفتن سهمیه، به صورت نزولي مرتب 
مي شوند و سپس رتبه کشوري هر داوطلب )رتبه در کشور( در آن گروه آزمایشي 
تعیین مي شود. به طور مثال، داوطلب نمونه با نمره کل 7604، رتبه کل 6936 را در 
سهمیه منطقه یک و رتبه 12849 را در کشور کسب نموده است. براي اینکه داوطلب 
بتواند وضعیت خود را در مقایسه با سایر داوطلبان ارزیابي نماید، آخرین رتبه مجاز 
در سهمیه )دوره هاي روزانه و نوبت دوم( در این قسمت ارائه مي شود که در کارنامه 
نمونه 42656 است. به عبارت دیگر در گروه آزمایشي علوم ریاضی و فنی در سهمیه 
نوبت دوم  و  روزانه  انتخاب رشته هاي دوره  به  نفر مجاز  تعداد 42656  منطقه یک 

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

یک نسبت به او از وضعیت بهتري برخوردار بوده است.
تذکر: داوطلبانی که در چند گروه آزمایشی شرکت نموده اند، وضعیت علمی آنان در 

هر گروه به طور جداگانه در کارنامه آمده است.
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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.
و  منطقه اي  داوطلبان  آزاد،  داوطلبان  کلي  گروه  سه  به  داوطلبان   1361 سال  در 
داوطلبان نهادها تقسیم می شدند. داوطلبان آزاد، به افرادی اطالق می شد که دیپلم 
خود را از استان تهران یا یکي از شهرهاي تبریز، ارومیه، رشت، ساري، مشهد، کرمان، 
بودند.  کرده  اخذ  شیراز  و  همدان  کرمانشاه،  اصفهان،  اراك،  یزد،  سمنان،  زنجان، 
داوطلبان منطقه اي نیز شامل افرادي بودند که جزو منطقه آزاد نبودند؛ البته این 
داوطلبان در صورت تمایل مي توانستند از سهمیه آزاد استفاده کنند. سهمیه هریک 
از گروه هاي فوق الذکر حدوداً معادل یک سوم کل ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالي 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 
تا سال 1392 سهمیه ها بدون تغییر باقی ماند. در سال 1393 با توجه به اجراي 
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 
47 قانون »الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت )2(« در 
مورخ  مصوب  ایثارگران  به  خدمات رسانی  جامع  قانون   70 ماده  اصالحیه  خصوص 
1393/12/4 مجلس محترم شوراي اسالمي، سهمیه ایثارگران از 20 درصد به 25 
درصد افزایش یافت. همچنین قانون اصالح بند )3( ماده واحده قانون برقراري عدالت 
آموزشي در پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی 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 
آنان«،  فرزندان   و  همسر  و  »آزادگان   فرزندان  شهدا«،  و  »همسر  شامل  ایثارگر 
»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 )1400-
1396(« مصوب 1395/12/14 مجلس محترم شوراي اسالمي، 5 درصد از ظرفیت 
هر 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.

سهمیه بندي داوطلبان در آزمون سراسري سال 1399
بر اساس مصوبات مراجع ذیصالح )شوراي عالي انقالب فرهنگي، مجلس شوراي اسالمي 
و ...( هر یک از داوطلبان در آزمون سراسري داراي سهمیه مشخصی هستند. این سهمیه 

بر اساس اطالعاتي که داوطلبان در فرم تقاضانامه ثبت نامي تکمیل کرده اند، در کارنامه 
اولیه آنان درج خواهد شد. )اطالعاتی که داوطلبان در تقاضانامه ثبت نامي درج کرده یا بعداً 

اظهار کرده اند، در زمان قبولي توسط دانشگاه قبولي، کنترل مي شود.(
سهمیه های سال جاری شامل سهمیه »منطقه یک«، »منطقه دو«، »منطقه سه«، 
»خانواده شهدا«، »ایثارگران 25 درصد«، »رزمندگان« و »ایثارگران 5 درصد« است. 
تعداد و درصد داوطلباني که در آزمون سراسري سال 1399 حاضر بوده اند به تفکیک 

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

سهمیه بندي در

 آزمون سراسري سال 1399
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سهمیه 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  داوطلبان  و  قدیم  نظام  داوطلبان  براي  متوسطه  آخر  سال  سه  تحصیل  محل 
آموزشی جدید 3-3-6 و بخش اخذ مدرك 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 27 فرم ثبت نامي خود در آزمون سراسری، سهمیه ثبت نامي 
مناطق را انتخاب نموده اند، بر اساس سه سال آخر بخش محل تحصیل داراي 
سهمیه نهایي منطقه یک، دو یا سه خواهند شد. در جداول شماره )2( و )3( بخش های 
با سهمیه منطقه یک و دو مشخص شده است و سایر مناطق که در جداول  کشور 

مذکور )شماره )2( و )3(( ارائه نگردیده  است، داراي سهمیه منطقه سه هستند.
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آخر  سال  سه  هر  تحصیل  محل  بخش  چنانچه   )3( و   )2( شماره  جداول  مطابق 
داوطلب در یک منطقه باشد، سهمیه اختصاص یافته به آن منطقه به عنوان سهمیه 

نهایي داوطلب منظور خواهد شد.
از  1: درصورتی که بخش هاي محل تحصیل سه سال آخر متوسطه داوطلبان  نکته 
مدرك  اخذ  محل  بخش  اساس  بر  داوطلب  سهمیه  باشد،  متفاوت  مناطق  سهمیه 

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

گذرانده باشد، داراي سهمیه نهایي منطقه یک خواهد شد.

نکته 2: فارغ التحصیالن کارداني پیوسته آموزشکده هاي فني و حرفه اي، بر اساس 
هاي  سهمیه  از  یکي  داراي  هنرستان،  سوم  و  دوم  اول،  سال  تحصیل  محل  بخش 

منطقه یک، دو یا سه خواهند بود.
نکته 3: داوطلباني که »حداقل 2 سال از 3 سال آخر تحصیل دوره متوسطه« یا 
از  خارج  در  را  پیش دانشگاهي(« خود  یا  دوازدهم  )سال  متوسطه  دوره  آخر  »سال 

کشور گذرانده اند، جزو سهمیه منطقه سه محسوب مي شوند.
نکته 4: کلیه داوطلبان معلول )نابینا، ناشنوا، نیمه بینا، نیمه شنوا و معلوالن جسمي 

حرکتي( جزو سهمیه منطقه سه محسوب مي شوند.

سهمیه هاي ایثارگران، رزمندگان و خانواده شهدا
الف- ايثارگران

توسعه  ششم  پنج ساله  برنامه  »قانون   90 ماده  اساس  بر  ایثارگر  داوطلبان  گزینش 
مصوب   »)1396-1400( ایران  اسالمي  جمهوري  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي، 
مورخ 1395/12/14 مجلس شوراي اسالمي، ماده 70 »قانون جامع خدمات رسانی 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 قوانین فوق:
1- بیست وپنج درصد )25%( ظرفیت هر کدرشته محل به »همسر و فرزندان  شهدا«، 
»آزادگان  و همسر و فرزندان  آنان« و »جانبازان 25% و باالتر و همسر و فرزندان 

آنان« اختصاص دارد. )سهمیه ايثارگران با 25 درصد ظرفیت(
2- پنج درصد )5%( ظرفیت هر کدرشته محل نیز به »جانبازان زیر 25% 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 ايثارگران با 5 درصد ظرفیت(
توسعه  ششم  پنج ساله  برنامه  قانون   90 ماده  الف  بند  تبصره  طبق   :1 يادآوري 
 25 سهمیه  درصورتی که  ایران،  اسالمي  جمهوري  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي، 
ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق، تکمیل نشود، خالی مانده  درصدي 
را  و حدنصاب الزم  که شرایط  ایثارگران  به مشمولین سهمیه 5 درصدي  ابتدا  آن 
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% 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% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در 

گزینش آزاد در هر کدرشته محل مي باشد.
سایر  همانند  ایثارگران  سهمیه  بر  عالوه  ایثارگران،  سهمیه  داوطلبان   :4 يادآوري 
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 

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

اطالع رساني خواهد شد.
ب- رزمندگان

رزمندگان  داوطلبانه در جبهه( جزو سهمیه  ماه حضور  )با حداقل شش  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.
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.

شایان ذکر است:
کلیه داوطلبان مشمول سهمیه ایثارگر 25 درصد ظرفیت و ایثارگر 5 درصد ظرفیت 
و رزمنده، فقط یک بار مي توانند با استفاده از سهمیه موردنظر در رشته هاي تحصیلي 
دوره روزانه آزمون سراسري پذیرفته شوند )براي داوطلبان ایثارگر از 76 به بعد و 
رزمنده از 68 به بعد( و اعم از اینکه از رشته قبولي انصراف داده و یا در رشته قبولي 
آزمون  در  را  مذکور  سهمیه  از  مجدد  استفاده  حق  باشند،  نکرده  یا  کرده  ثبت نام 

سراسري نخواهند داشت. 
همچنین این دسته از داوطلبان، در صورت پذیرفته شدن در دوره هایي به غیراز دوره 
روزانه )نوبت دوم)شبانه(، پیام نور، غیرانتفاعي، نیمه حضوری، مجازي و ...( در صورت 
انصراف از رشته قبولي مي توانند مجدداً فقط يک بار ديگر در آزمون سراسري از 

سهمیه استفاده نمایند.
آزاد  دانشگاه  تحصیلي  رشته هاي  براي  ایثارگران  سهمیه  از  مجدد  استفاده  شرایط 

اسالمي، همانند ضوابط مربوط به دوره هاي غیرروزانه در آزمون سراسري مي باشد.
سهمیه هاي ایثارگران، خانواده شهدا و رزمندگان در صورت تائید ارگان مربوطه، براي 

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

گزینش آزاد نامیده مي شود.

سایر سهمیه ها و تسهیالت
سهمیه های دیگری که در آزمون سراسری وجود دارد به شرح زیر است:

1- سهمیه مناطق محروم
1-1( بر اساس مصوبه دوازدهمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزي آزمون سراسري 
اي،  ناحیه  کدرشته های  از  یک  هر  ظرفیت  درصد   40 حدود   ،1372/1/21 مورخ 
قطبي و کشوري دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی واقع در 9 استان 
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محروم شامل استان های ایالم، بوشهر، چهارمحال و بختیاري، سیستان و بلوچستان، 
بومي  به داوطلبان  لرستان و هرمزگان  بویراحمد،  و  کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه 
از کسر  مابقي ظرفیت )60 درصد( پس  پذیرش در  و  دارد  اختصاص  استان  همان 
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.
مورخ  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي  سوم  و  سي  جلسه  مصوبه  اساس  بر   )2-1
1366/3/14 و به منظور تأمین نیروي متخصص استان هاي ایالم، بوشهر، چهارمحال 
بویراحمد،  و  کهکیلویه  کرمانشاه،  کردستان،  بلوچستان،  و  سیستان  بختیاري،  و 
لرستان و هرمزگان در رشته هاي موردنیاز برحسب نظر استانداری های این استان ها 
و به تعداد 500 نفر به نسبت شانس قبولي هر یک از استان ها در دانشگاه ها تقسیم 
است.  درج شده   ،2 شماره  راهنماي  دفترچه  در  کدرشته محل ها  این  که  شوند  مي 
بدیهي است پذیرش در این رشته ها به صورت آزاد و از بین داوطلبان بومی هر یک از 

استان های مذکور انجام  می شود.
تبصره: تغییر رشته پذیرفته شدگان این طرح ممنوع مي باشد و انتقال محل تحصیل 
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 تکمیلی و تخصصي مصوب مورخ 1392/7/10 مجلس 
محترم شوراي اسالمي، 30 درصد ظرفیت رشته هاي مقاطع دکتري عمومي شامل 
پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي از طریق جذب دانشجوي بومي با اولویت مناطق 
محروم و متناسب با نیاز استان ها پذیرش مي شود که شرایط ویژه پذیرش آن ها در 
دفترچه راهنما و در انتهاي این گزارش درج شده است. 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.
الزم به ذکر است، سهمیه هاي بومي متناسب با وضعیت نقاط محروم هر استان براي 
پزشکي  علوم  دانشگاه هاي  در  محروم  مناطق  در  خدمت  متقاضي  بومي  داوطلبان 
ایجادشده است. اکثر ظرفیت هاي پیش بینی شده به شیوه »بومي استاني« بوده که 
از  مربوط،  جداول  در  مندرج  محروم  نقاط  مطابق  داوطلب،  قبولي  محل  دانشگاه 

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،  استان خاصي«  بومي  داوطلبان  »مخصوص  که  رشته محل هایی  در   *
آن  انتخاب  اجازه  باشد،  رشته  استان  با  مطابق  آن ها  بومي  استان  که  داوطلباني 

کدرشته محل را دارند.
* در رشته محل هایی که »مخصوص داوطلبان بومي شهر )یا بخش( خاصي« است، 
اخذ  »محل  بخش(  )یا  شهر   4 از  بخش(  )یا  شهر   2 حداقل  که  داوطلباني  تمامي 
مدرك تحصیلي سال آخر«، »محل اخذ مدرك تحصیلي سال ماقبل آخر«، »محل 
اخذ مدرك 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 پزشکي زابل، زاهدان 
و  استان سیستان  بومي  ایرانشهر« هستند، همه داوطلبان  یا دانشکده علوم پزشکي 
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 مدرك تحصیلي 
سال آخر«، »محل اخذ مدرك تحصیلي سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصیلي 
)یا بخش( منطقه رشته تحت پوشش  با شهر  تولد«  ماقبل آخر« و »محل  دو سال 
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.
کدرشته محل ها تعهد الزم براي  این  پذیرفته شدگان  شایان ذکر است از تمامي   *
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.

)جیرفت،  کرمان  استان  جنوب  شهرستان هاي  داوطلبان  سهمیه   -  2
در  بشاگرد  شهرستان  و  منوجان(  و  گنج  قلعه  رودبار،  کهنوج،  عنبرآباد، 

استان هرمزگان 
بر اساس مصوبه شصتمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون سراسری مورخ 
1388/2/3 و سایر مصوبات، داوطلبان بومي شهرستان هاي مذکور که حداقل 2 شهر 
از 4 شهر »محل اخذ مدرك تحصیلي سال آخر«، »محل اخذ مدرك تحصیلي سال 
ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصیلي دو سال ماقبل آخر« و »محل تولد« آن ها 
یکي از شهرهاي فوق باشند، مي توانند 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 مي بایست 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 - سهمیه داوطلبان شهرستان ابوموسي 
در راستاي اجراي مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي مبني بر اختصاص سهمیه براي 
داوطلبان شهرستان ابوموسي در آزمون سراسري، پذیرش داوطلبان بومي ابوموسي 
در دانشگاه هرمزگان، همانند شرایط پذیرش رزمندگان است )سهمیه 40 درصدي 

ظرفیت با اعمال 75 درصد حدنصاب گزینش آزاد(
تبصره 1- سکونت مستمر داوطلب به مدت سه سال در شهرستان ابوموسي مالك 

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.
نکته: داوطلباني که حائز شرایط استفاده از این سهمیه مي باشند، باید درخواست، 
مدارك و تأییدیه فرمانداري مبني بر 3 سال سکونت مستمر در شهرستان ابوموسي 

را به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال نمایند.

4- سهمیه داوطلبان آزمون سراسري در مناطق درگیر بالیای طبیعی
بر اساس ماده 5 آیین نامه اجرایي مصوبه جلسه 817 مورخ 1398/3/7 شوراي عالي 
انقالب فرهنگي در خصوص ماده واحده تکمیل 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 مصوبه جلسه 19 مورخ 1398/5/5 و جلسه 23 مورخ 
1399/4/24 شوراي سنجش و پذیرش دانشجو، حداکثر 5 درصد مجموع ظرفیت 
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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 مدرك تحصیلي سال آخر« 
یا »محل اخذ مدرك تحصیلي سال ماقبل آخر« و یا »محل اخذ مدرك تحصیلي دو 
سال ماقبل آخر« دریکی 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.
داوطلب  که  مي گیرد  قرار  عمل  مالك  صورتي  در  اقامت  محل  بخش  یا  و  شهر   *
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. 
بالیاي  وقوع  زمان  در  و  دارند  را  آیین نامه  این  از  استفاده  شرایط  که  داوطلباني   *
طبیعي، آسیب 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. 
قبولي  زمان  در  باید  پذیرفته مي شوند،  دانشگاه  در  این سهمیه  با  داوطلباني که   *
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 شرکت در آزمون سال 

بعد را نخواهند داشت.
اختصاص  استان  همان  آسیب دیده  مناطق  در  واقع  دانشگاه هاي  در  این ظرفیت   *
استان هاي  در  واقع  دانشگاه هاي  در  استان،  آن  در  رشته  نبود  در صورت  و  مي یابد 
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 پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی کسب حدنصاب 85 درصد گزینش 

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

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.
توجه: سهمیه اختصاصي به داوطلبان مناطق درگیر بالیای طبیعی )زلزله یا سیل(  
آذربایجان غربی، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان،  آذربایجان شرقی،  استان های 
سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، گلستان و لرستان که طبق اعالم وزارت کشور جزو 
دفترچه  در  مي باشند  سیل  یا  زلزله  از  ناشي  مالي  و  جاني  دیده  آسیب  بخش هاي 
آزمایشی درج شده است.  از گروه های  انتخاب رشته سال 1399 هر یک  راهنمای 
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.

تعهدات پذیرفته شدگان سهمیه هاي مختلف
1- پذیرفته شدگان داراي سهمیه نهایي منطقه یک، خانواده شهدا، ایثارگران 25 درصد، 

ایثارگران 5 درصد و رزمنده، یک برابر مدت تحصیل تعهد خدمت دارند.
2 ـ پذیرفتهشدگان داراي سهمیه نهایي منطقه دو یا سه، دو برابر مدت تحصیل تعهد 

خدمت دارند.
تبصره 1: میزان تعهد خدمت سهمیه مناطق، فقط براي پذیرفتهشدگان 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 
برابر  یا آزاد را در کدرشته محل قبولي کسب نمایند، یک  نمره سهمیه منطقه یک 

مدت تحصیل تعهد خدمت دارند.
داوطلبان  نمونه مخصوص  )به عنوان  پذیرفته شدگان کدرشته های خاص  تبصره 3: 
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- تعهد خدمت داوطلباني که طبق قانون اصالح بند )3( ماده واحده قانون برقراري 
عدالت آموزشي در پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی و تخصصي مصوب 
مورخ 1392/7/10 مجلس محترم شوراي اسالمي، در کدرشته محل های محروم ویژه 
داوطلبان بومي استان های کشور در رشته هاي پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي و  
سایر رشته هاي تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي )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 غیرقابل خريد و جابجايي است.
ج( ارائه مدرك تحصیلي این داوطلبان پس از اتمام تعهد موردنظر انجام مي پذیرد.

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

ه( ادامه تحصیل در مقاطع آموزشي باالتر پس از گذراندن نیمي از مدت زمان تعهد، 
امکانپذیر است.

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

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.

نكات مهمي که باید دقت نمود:
نکته 1: در رشته هاي با نوع گزینش بومي استاني، ناحیه اي و قطبي، سهمیه هاي 
منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه و خانواده شهدا در کدرشته محل هایی که داوطلب، 
بومي آن کدرشته ها است اعمال مي شود. درواقع 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 اینکه 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 
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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(

به  اختصاصي  درصد  بر سهمیه 25  عالوه  سال 1398،  سراسري  آزمون  در  نکته 2: 
داوطلبان ایثارگر شامل »همسر و فرزندان  شهدا«، »آزادگان  و همسر و فرزندان  آنان« 
و »جانبازان 25% و باالتر و همسر و فرزندان آنان«، طبق ماده 90 قانون »برنامه پنج ساله 
ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوري اسالمي ایران )1400-1396(« مصوب 
1395/12/14 مجلس محترم شوراي اسالمي، 5 درصد از ظرفیت هر کدرشته محل 
آنان«  فرزندان  و  همسران  و  درصد   25 زیر  »جانبازان  شامل  ایثارگر  داوطلبان  به 
جبهه«  در  داوطلبانه  ماه حضور  با حداقل شش  رزمندگان  فرزندان  و  »همسران  و 

اختصاص داده مي شود.
نکته 3: درصورتی که سهمیه 25 درصدي ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه 
فوق، تکمیل نشود، خالی مانده آن ابتدا به مشمولین 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.
نکته 4: ظرفیت خالی مانده 5% سهمیه ایثارگران، به سایر داوطلبان به صورت آزاد 

اختصاص مي یابد.
نکته 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.

مورخ  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شوراي  جلسه  نوزدهمین  مصوبه  طبق   :6 نکته 
دکتری  رشته  سه  در  مرد  و  زن  پذیرش   1398-99 تحصیلی  سال  از   1398/5/5
عمومی شامل پزشکی، دندانپزشکی 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.
نکته 7: طبق ماده 5 آیین نامه اجرایي مصوبه جلسه 817 مورخ 1398/3/7 شوراي 
عالي انقالب فرهنگي در خصوص ماده واحده تکمیل 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 یکي از محل های اخذ مدرك تحصیلي سه سال آخر آن ها در یکی 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  مي گیرد  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 
حفظ  براي  آموزشي  نظام  هاي  موارد،  بسیاري  در  دهند.  ادامه  تحصیل  به  و   شوند 
دانش  آموختگان در همان شهر، جلوگیري از مهاجرت  هاي احتمالي و ... امتیازاتي 

براي ورود به دانشگاه در شهر محل تولد یا محل سکونت 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 مدرك دو سال آخر متوسطه آنان دریکی از این ناحیه  ها بود، بومي آن 
ناحیه محسوب مي  شدند. این شیوه بومی گزینی تا سال 1368 ادامه یافت. کاردان 
فني برق- الکترونیک 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 
قبیل مشروطي،  از  ها  دانشگاه   آموزشي  بود که مشکالت  امر  این  از  کردند، حاکي 
اخراجي و افت تحصیلي دانشجویان، در آن سال  ها از یک سو و نداشتن یا نامناسب 
بودن خوابگاه  ها و عدم دسترسي به حداقل امکانات رفاهي الزم، فشار رواني پذیرفته 
شدن در مکاني دور از محل زندگي و خانواده و اثرات رواني و اجتماعي منفي ناشي از 
آن از سوي دیگر، با یکدیگر 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 بود 
که رشته  ها به چهار دسته  رشته  هاي استاني، ناحیه  اي، قطبي و کشوري تقسیم 
دوره  آخر  سال  سه  تحصیلي  مدرك  اخذ  محل  بودن،  بومي  تعیین  مالك  و  شدند 
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:
1-کاهش مشکالت اقامتي و معیشتي دانشجویان و دانشگاه ها )نظیر مشکل کمبود 

خوابگاه، افت تحصیلي ناشي از دوري خانواده و مشکالت اقتصادي(؛

2- کاهش مهاجرت های درون کشوري؛
3- امکان قبولي بیشتر داوطلبان هر ناحیه با توجه به امتیازات در نظر گرفته شده، در 

رشته هاي واقع در منطقه بومي؛

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

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

نكات:
گذرانیده اند،  کشور  از  خارج  در  را  تحصیل  محل  آخر  سال  سه  که  داوطلباني   -1

»استان محل تولد«، استان بومي آن ها تلقي خواهد شد.
2- داوطلباني که سه سال آخر محل تحصیل را خارج از کشور گذرانیده اند و همچنین 
از کشور بوده است، استان بومي آن ها »تهران«  ایشان نیز خارج  استان محل تولد 

خواهد بود.
و  فني  آموزشکده هاي  پیوسته  کارداني  دوره های  فارغ التحصیالن  بومي  استان   -3
حرفه ای بر اساس استان سه سال آخر تحصیل دوره آموزش متوسطه )سال اول، دوم 

و سوم دبیرستان و یا هنرستان( تعیین می شود.
درصدی   5 سهمیه  و  درصدی   25 سهمیه  از  )اعم  ایثارگران  سهمیه  داوطلبان   -4
شرایط  داراي  که  کدرشته محل هایي  تمام  در  پذیرش  براي  رزمندگان  و  ایثارگران( 
آزاد  داوطلبان  ویژه  فرهنگیان  دانشگاه  )مانند محروم، مخصوص،  نمي باشند  خاصي 

و ...( در سهمیه مربوطه )25 درصد و 5 درصد ایثارگران( بومي محسوب مي شوند.
بر اساس  به استان بومي وي و  با توجه  ناحیه بومي و قطب بومي هر داوطلب   -5
جداول نواحي بومي و قطب های بومي جداول الف و ب که در ادامه می آید، تعیین 

مي شود.
6- براي رشته محل هاي خاصي که پذیرش آن ها به صورت شهري انجام مي شود، 
داوطلبي بومي شهر در نظر گرفته مي شود که حداقل 2 شهر از 4 شهر »محل اخذ 

بومی پذیری در آزمون سراسري سال 1399
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مدرك تحصیلي سال آخر تحصیلي«، »محل اخذ مدرك تحصیلي سال ماقبل آخر«،  
»محل اخذ مدرك تحصیلي دو سال ماقبل آخر«،  »محل تولد«  با شهر رشته تعیین 

شده تطابق داشته باشد.
7- براي رشته محل هاي خاصي که پذیرش آنها به صورت بخشي انجام مي شود، 
داوطلبي بومي بخش در نظر گرفته مي شود که حداقل 2 بخش از 4 بخش »محل 
اخذ مدرك تحصیلي سال آخر تحصیلي«، »محل اخذ مدرك تحصیلي سال ماقبل 
آخر«،  »محل اخذ مدرك تحصیلي دو سال ماقبل آخر«،  »محل تولد«  با بخش 

رشته تعیین شده تطابق داشته باشد.

دسته  بندي رشته  هاي تحصیلي 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.
تعیین  بومي  ناحیه  یک  مجاور  استان  چند  مجموع  از  ناحیه اي:  رشته هاي  ب( 
مي شود. رشته هایي ناحیه اي هستند که در اکثر استان ها وجود نداشته ولي در چند 
استان مجاور که به عنوان یک ناحیه تلقي مي شوند وجود دارند. دسته بندی نواحي 

بومي کشور بر اساس جدول زیر است.

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

کشور را 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 
نوع گزینش آن  اعمال نمي  شود و درنتیجه  با سایر گروه ها،  کم آن ها، در مقایسه 

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  ها  رشته   ماهیت  به  توجه  با  روزانه  دوره  در 
ارائه  بومي  قطبي  و  بومي  ناحیه  اي  بومي  استاني،  نوع  از  بومي  گزینش  مختلف 
مي  شود. همچنین چنانچه رشته  اي در تعداد معدودي از دانشگاه ها ارائه شود یا 
ظرفیت رشته متناسب با نسبت شرکت  کنندگان نباشد، گزینش بومي بر آن اعمال 
روزانه  نوع گزینش رشته  ها در دوره  است.   نوع گزینش آن کشوري  و  نمي  شود 
ابتداي  در  )دفترچه شماره 2(  آزمون سراسري  انتخاب رشته  راهنماي  دفترچه  در 
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 آنکه بداند در دوره روزانه، بومي یک 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 
است.  ارائه شده  تحصیلي  رشته هاي  عنوان جدول  تحت  سراسري،  آزمون   2 شماره 
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.
- اگر نوع گزینش بومي رشته، استاني است، داوطلب در این رشته فقط در دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالي واقع در استان بومي خود،  بومي خواهد بود.
- 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  هم قطب  استان های  و  بومي خود  استان  در  واقع  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 شد 
یعني بعد از کسر 25 درصد و 5 درصد از ظرفیت برای ایثارگران،  باقیمانده ظرفیت به 
نسبت تعداد داوطلبان هر یک از مناطق سه گانه )منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه 
کل کشور( و خانواده شهدا به ترتیب به داوطلبان داراي سهمیه منطقه یک، منطقه 

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

کدرشته محل است.
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براي روشن  تر شدن موضوع،  مثال هايی از چگونگي تأثیر گزينش بومي در 
افزايش يا کاهش شانس قبولي داوطلبان ارائه مي  شود:

مثال 1: فرض کنید داوطلبي در گروه آزمایشی علوم ریاضي و فنی، بومي استان یزد 
مهندسي  رشته  گزینش  نوع  است.  معماري  مهندسي  رشته  در  پذیرش  متقاضي  و 
یزد  و  است  یزد  داوطلب،  بومي  استان  اینکه  به  توجه  با  است.  ناحیه  اي  معماري 
طبق جدول دسته  بندي نواحي کشور، هم ناحیه با استان های اصفهان و چهارمحال 
و بختیاري است؛ این داوطلب در رشته مهندسي معماري، بومي دانشگاه های استان 
خواهد  بختیاري  چهارمحال  و  اصفهان  استان های  دانشگاه های  و  )یزد(  خود  بومي 
بود؛ ولي براي مهندسي معماري دانشگاه مازندران با توجه به اینکه استان مازندران 

هم ناحیه با استان یزد نیست، غیربومی محسوب خواهد شد.
مثال 2: فرض کنید داوطلبي در گروه آزمایشی هنر، بومي استان اصفهان است و 
متقاضي رشته صنایع دستی در دوره روزانه است. از نوع گزینش رشته مذکور کشوري 
است، لذا گزینش بومي براي این رشته اعمال نخواهد شد )البته سهمیه بندي اعمال 
دانشگاه  به  نسبت  اصفهان  هنر  دانشگاه  صنایع دستی  رشته  انتخاب  پس  مي شود(؛ 
مازندران موجب افزایش شانس قبولي داوطلب نخواهد بود و در این قبیل رشته ها 
وضعیت علمي هر یک از داوطلبان و نسبت شرکت کنندگان هر یک از سهمیه هاي 

مناطق یک، دو و سه تعیین  کننده خواهد بود.

میزان پذیرش بومي رشته ها در دوره روزانه 
رشته ها در دوره روزانه به دودسته پُرمتقاضی و کم متقاضي تقسیم مي شوند. پس از 
کسر25 درصد و 5 درصد سهمیه ایثارگران، باقیمانده ظرفیت به صورت ذیل به سایر 

داوطلبان اختصاص مي یابد:
اینکه  به  توجه  با  روزانه،  دوره  پُرمتقاضي  رشته  هاي  در  بومي  پذیرش  میزان   -1
نگاه بومي در آن ها کمتر است، تعدیل شده است. در این قبیل رشته  ها، بعد از کسر 
سهمیه 25 درصد و 5 درصد ایثارگران، حدود 60 درصد ظرفیت باقیمانده هر رشته 
انجام  آزاد  گزینش  به صورت  آن  درصد   40 حدود  و  بومي  گزینش  به صورت  محل 

می شود. این رشته ها در جدول زیر مشخص شده اند:

2- در سایر رشته هاي دوره روزانه آزمون سراسري، بعد از کسر سهمیه 25 درصد 
و 5 درصد ایثارگران، از مابقي ظرفیت میزان پذیرش بومي حدود 80 درصد است و 

گزینش حدود 20 درصد دیگر ظرفیت، به صورت آزاد انجام مي شود.

2( دوره  هاي نوبت دوم )شبانه( و نیمه حضوری
نوع گزینش بومي تمامي رشته محل هاي دوره هاي نوبت دوم )شبانه( و نیمه حضوري)در 
صورت وجود( از نوع بومي استاني است. بعد از کسر سهمیه 25 درصد و 5 درصد 

یا  دوم  نوبت  رشته هاي  ظرفیت  درصد   80 حدود  ظرفیت  باقیمانده  از  ایثارگران، 
نیمه حضوري به داوطلبان بومي هر استان تعلق خواهد گرفت و حدود 20 درصد به 

داوطلبان آزاد اختصاص مي یابد.

3( دوره های پیام نور و غیرانتفاعی
تمامي رشته محل هاي دانشگاه پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعی به صورت بومي  ناحیه اي 
گزینش مي شوند؛ بدین معنا که بعد از کسر سهمیه 25 درصد و 5 درصد ایثارگران، 
از باقیمانده ظرفیت حدود 80 درصد ظرفیت رشته محل هاي این دوره ها به داوطلبان 

بومي نواحي مربوط و بقیه به داوطلبان آزاد اختصاص دارد.
از آزمون سراسری سال  پیام نور  نوع گزینش رشته های دانشگاه   به ذکر است،  الزم 
مراکز  بررسی جدول  به  نیازی  دیگر  و  است  یافته  تغییر  ناحیه ای  بومی  به   ،1396

پذیرنده تحت پوشش هر واحد دانشگاه پیام نور نیست.

4( دوره مجازي، پردیس  خودگردان ، دوره شهریه پرداز و دانشگاه آزاد 
اسالمی

تحت  )رشته های  پرداز  شهریه  خودگردان،  پردیس   مجازي،  رشته محل هاي  تمامي 
پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( و چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، 
داروسازی، دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی که پذیرش آن ها توسط سازمان سنجش 
آموزش کشور انجام می شود، به صورت کشوري گزینش مي شوند و گزینش بومي 
در آن ها اعمال نمي شود )سهمیه بندی اعمال می شود(؛ لذا پس از کسر25 درصد و 
از  داوطلبان هر یک  تعداد  نسبت  به  باقیمانده ظرفیت  ایثارگران،  5 درصد سهمیه 
مناطق سه گانه )منطقه یک، دو و سه( کل کشور و خانواده شهدا در هر رشته محل 

اختصاص مي یابد.

5( دانشگاه فرهنگیان )ویژه داوطلبان آزاد(
بر اساس مصوبات دوازدهمین  و نوزدهمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو 
مورخ 1397/4/17 و 1398/5/5 ، تمامي داوطلبان بومي هر استان مجاز به انتخاب 
که  کدرشته  محل هایي  در  اما  مي باشند  خود  استان  به  مربوط  محل هاي  کدرشته  
اولویت براي شهر یا بخش خاصي در نظر گرفته شده است )این موضوع در مقابل 
ابتدا داوطلبان بومي آن شهر ها یا بخش هایي که  کدرشته  محل نوشته شده است( 
داراي اولویت هستند )حداقل 2 شهر )یا بخش( از 4  شهر )یا بخش( »محل اخذ 
مدرك تحصیلي سال آخر«، »محل اخذ مدرك تحصیلي سال ماقبل آخر«، »محل 
اخذ مدرك تحصیلي دو سال ماقبل آخر« و »محل تولد« با شهر )یا بخش( رشته 
تعیین شده، تطابق داشته باشد( پذیرش مي شوند و در صورتي که ظرفیت خالي بماند 
)داوطلب واجد شرایط بومي شهر یا بخش براساس دامنه پذیرش وجود نداشته باشد(، 
از داوطلبان بومي همان استان که کدرشته محل مزبور را انتخاب نموده اند، پذیرش 
انجام مي شود. شایان ذکر است از پذیرفته شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر یا 
بخش مندرج در محل خدمت ستون»محل تحصیل/ مخصوص داوطلبان بومي / محل 

خدمت« اخذ خواهد شد.

نكات مهم
1- طبق قانون اصالح بند )3( ماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذیرش 
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دانشجو در دوره  هاي تحصیالت تکمیلي و تخصصي مصوب مورخ 1392/7/10 
مجلس محترم شوراي اسالمي، در رشته  هاي پزشکي،  دندانپزشکي و داروسازي، 
برابر  تعهد خدمت سه  )داراي  به داوطلبان مناطق محروم  30 درصد ظرفیت 
طول تحصیل( اختصاص داده شده است که پذیرش این رشته ها و همچنین سایر 

رشته هاي وزارت بهداشت داراي تعهد خدمت تابع شرایط ذیل است:
است،  خاصي«  استان  بومي  داوطلبان  »مخصوص  که  رشته محل هایي  در   •
اجازه  باشد،  رشته  استان  با  مطابق  آن ها  بومي  استان  که  داوطلباني  تمامي 

انتخاب آن کدرشته  محل را دارند. 
• در رشته  محل هایي که »مخصوص داوطلبان بومي شهر )یا بخش( خاصي« 
بخش(  )یا  از 4  شهر  بخش(  )یا  که حداقل 2 شهر  داوطلباني  تمامي  است، 
»محل اخذ مدرك تحصیلي سال آخر«، »محل اخذ مدرك تحصیلي سال ماقبل 
آخر«، »محل اخذ مدرك تحصیلي دو سال ماقبل آخر« و »محل تولد« با شهر 
آن کدرشته   انتخاب  اجازه  باشد،  داشته  تطابق  تعیین شده،  رشته  بخش(  )یا 
محل را دارند. بدیهي است سایر داوطلبان مجاز به انتخاب این کدرشته  محل ها 
نیستند. باید توجه داشت که ممکن است تعدادي از داوطلبان، بومي بیش از 

یک شهر )یا بخش(  باشند.
• در رشته محل  هایي که »مخصوص داوطلبان استان سیستان و بلوچستان با 
اولویت پذیرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشکي 
زابل، زاهدان یا دانشکده علوم پزشکي ایرانشهر« هستند، همه داوطلبان بومي 
اما  مي باشند  رشته محل ها  این  انتخاب  به  مجاز  بلوچستان  و  سیستان  استان 
اولویت پذیرش با داوطلباني است که حداقل 2 شهر )یا بخش( از 4  شهر )یا 
اخذ مدرك تحصیلي  اخذ مدرك تحصیلي سال آخر«، »محل  بخش( »محل 
سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصیلي دو سال ماقبل آخر« و »محل 
تولد« با شهر )یا بخش( منطقه رشته تحت پوشش تعیین شده تطابق داشته 
باشد و در صورتي که ظرفیت خالي بماند، از داوطلبان بومي استان سیستان 
انجام  نیز پذیرش  انتخاب کرده اند،  را  بلوچستان که کدرشته محل هاي فوق  و 
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 التحصیلي« در جداول مربوطه )مندرج در دفترچه 

راهنماي انتخاب رشته( اخذ خواهد شد.
2- داوطلبان باید به وضعیت علمي خود نیز توجه داشته باشند؛ به این معنا 
آنان  قطعي  قبولي  معناي  به  بومي محسوب شوند،  اي  براي کدرشته   اگر  که 
نخواهد بود؛ مثاًل اگر داوطلبي بومي استان تهران یا یکي از استان های واقع در 
ناحیه یک باشد و رتبه کشوري باالي 20000 در زیرگروه یک گروه آزمایشی 
باشد، بومي رشته مهندسي عمران در دوره  علوم ریاضي و فنی کسب نموده 
روزانه دانشگاه های شهر تهران خواهد بود؛ ولي ازآنجاکه رقابت در رشته مذکور 
زیاد است،  شانس قبولي داوطلب در رشته مذکور در سطح تهران بسیار پایین 

خواهد بود.
3- اگر داوطلبي بومي کدرشته  اي نباشد به معناي عدم امکان قبولي براي وی 
نیست؛ بلکه به این معنا است که با داوطلبان غیربومي و در ظرفیت مربوط به 

آن ها به رقابت مي  پردازد.   
آنان  قبولي  شانس  افزایش  موجب  داوطلبان  رشته  انتخاب  در  تقدم   -4
نمي  شود؛ به عبارت دیگر اگر داوطلبي با وضعیت علمي پایین  تر، کدرشته  اي را 
در انتخاب های اولیه،  درج نماید و داوطلبي دیگر با وضعیت علمي باالتر همان 
کدرشته را در انتخاب های آخر درج نماید،  شانس قبولي داوطلب اول افزایش 
نخواهد یافت؛ بلکه کلیه داوطلبان، چه در انتخاب اول و چه در انتخاب آخر، 
دفترچه  در  که  دیگر  موارد  و  بومي  استان  سهمیه،  علمي،   وضعیت  اساس  بر 

راهنماي شماره 2 آزمون سراسري درج شده است،  گزینش خواهند شد.
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1- روش گزینش با آزمون
روش گزينش با آزمون به چند صورت انجام مي شود: 

نمره هاي  عالوة  به  سراسري  آزمون  نمره هاي  روش  این  در  متمرکز:  روش   -1-1
سوابق تحصیلي براي داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلي با تاثیر مثبت، مالك 
از داوطلباني که مشمول اعمال سوابق تحصیلي  گزینش داوطلبان است. آن دسته 

نیستند منحصراً با نمره آزمون گزینش خواهند شد.
1-2- روش متمرکز در دانشگاهها و مؤسسه های داراي شرايط خاص: در این 
روش عالوه بر امتیاز به دست آمده در آزمون سراسري، نتایج شرکت در مصاحبه، 
مانند  مي گردد؛  اعمال  نهایي  گزینش  در  نیز  عمومي  صالحیت  بررسي  و  معاینه 
رشته هاي مربوط به پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شاهد، غیرانتفاعي رفاه، 
دانشگاه علوم قضایي، دانشگاه صدا و سیما، دانشگاه شهید مطهری و دانشگاه علوم 
پزشکی بقیه ا... )عج ا...( که پس از انتخاب رشته اصلي داوطلبان، اسامي معرفي شدگان 
بررسي صالحیت  و  معاینه  نتایج شرکت در مصاحبه،  و  استخراج  چندبرابر ظرفیت 

عمومي آنان در گزینش نهایي اعمال مي گردد.
يادآوری: رشته تربیت بدني و علوم ورزشي در گروههاي آزمایشي ریاضي، تجربي 
و انساني و  رشته هاي تحصیلي گروه آزمایشی هنر شامل )نقاشي، ارتباط تصویري، 
کارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه و طراحي لباس، طراحي صنعتي، ادبیات 
آهنگسازي،  نگارگري،  و  کتابت  جهاني،  و  ایراني  موسیقي  مجسمه سازي،  نمایشي، 
بازیگري - کارگرداني، طراحي صحنه، نمایش عروسکي و عکاسي( در آزمون سراسري 

سال 1399 بصورت متمرکز و با شرایط خاص صورت مي پذیرد.
2- روش گزينش بدون آزمون )پذيرش بر اساس سوابق تحصیلي(

انجام  دیپلم(  کتبی  معدل  تحصیلي)  سوابق  اساس  بر  فقط  گزینش  روش،  این  در 
مي شود. سوابق تحصیلي )معدل کتبی دیپلم( شامل نمرات دروسي است که امتحانات 

آنها توسط آموزش و پرورش به صورت کتبي و نهایي کشوري برگزار شده است. 
طبق مصوبات بیست و دومین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 30 
توسط  تحصیلي  سوابق  براساس  صرفاً  رشته محل هاي  در  پذیرش   ،1398 آ ذرماه 
با  از رشته محل هاي  به  صورت جدا  پذیرنده در سال 1399  و مؤسسات  دانشگاه ها 
مربوطه  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  )کنکور(  سراسری  آزمون  از  مستقل  و  آزمون 
انتخابي وي  و رشته  داوطلب  دیپلم  نوع  به  توجه  با  دیپلم  با مالك معدل کتبي  و 

انجام مي شود. داوطلبان متقاضي مي توانند با مراجعه به سامانه پذیرش دانشجو صرفاً 
 1399/5/5 تاریخ  از  که   - سازمان  این  سایت  در  مندرج  تحصیلي  سوابق  براساس 
مطالعه  با  داشت-  خواهد  وجود  نام  ثبت  مهلت   99/7/7 تاریخ  تا  و  گردیده  فعال 
دقیق دفترچه راهنماي مربوط نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند. الزم به 
توضیح است دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته در رشته هاي پذیرش صرفاً بر 
اساس سوابق تحصیلي از تاریخ 1399/5/5 در پایگاه اطالع رساني این سازمان بهمراه 
اطالعیه هاي اصالحي آن قرار گرفته است. لذا کدرشته محل هاي مربوط به پذیرش بر 
اساس سوابق تحصیلي در دفترچه راهنماي شماره 2 آزمون سراسری که در 99/6/31 

منتشر مي شود، درج نخواهد شد.
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 بیست و دومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ 
و  دندانپزشکی  داروسازی،  پزشکی،  پرمتقاضی  رشته   4 در  پذیرش   1398/09/30
با پذیرش دوره های  به صورت متمرکز و همزمان  آزاد اسالمی  دانشگاه  دامپزشکی 
روزانه، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه های دولتی با انتخاب رشته متمرکز 

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

3- چهار عامل تعیین کننده در پذیرش داوطلبان شامل: 1( نمره کل اکتسابي در هر 
یک از زیرگروهها، 2( سوابق تحصیلي )معدل کتبی دیپلم رشته های پذیرش با سوابق 
تحصیلی( 3( استان بومي و 4( سهمیه داوطلب، اثر تعیین کننده اي دارند، که باید 

مورد توجه قرار گیرند.
4- کارنامه نتایج اولیة آزمون، وضعیت علمي و رتبة شما را در بین شرکت کنندگان 
گروه آزمایشي و سهمیة )مربوط به شما را( نشان 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 رشته هاي دوره روزانه با توجه به ماهیت رشته و دانشگاههاي پذیرنده 
نوع  به  توجه  با  بنابراین   . است  کشوري(  قطبي-  ناحیه اي-  )استاني-  بومي  نوع  از 

مهمترین ضوابط و نكات مورد توجه 
در انتخاب رشته آزمون سراسری 1399

کلیات
گزينش داوطلبان براي ورود به دانشگاه، به دو روش با آزمون و بدون آزمون )پذيرش بر اساس سوابق 
تحصیلي( انجام مي شود. توضیحات کامل اين دو روش گزينش در دفترچه هاي راهنماي ثبت نام و انتخاب 
رشته به تفکیک ارائه شده است؛ با اين حال براي اطالع داوطلبان عزيز، در اينجا خالصه اي از دو روش 

گزينش با آزمون و بدون آزمون، و نکته هاي مهم دربارة انتخاب رشته ارائه مي شود.
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گزینش رشته و استان بومي، شانس قبولي بیشتر مي شود. 
1- نوع گزینش رشته هاي دوره شبانه از نوع بومي استاني است. بنابراین در انتخاب 

رشته هاي شبانه شانس قبولي در استان بومي بیشتر است.
است.  ناحیه اي  بومي  نوع  از  غیرانتفاعي  مؤسسه هاي  رشته هاي  گزینش  نوع   -2
بنابراین در انتخاب این نوع رشته ها، شانس قبولي در استان هاي واقع در ناحیه مربوط 

بیشتر است.
3- نوع گزینش در رشته هاي دوره هاي نیمه حضوري از نوع بومي استاني است.

نوع  از  خودگردان  پردیس هاي  و  مجازي  دوره هاي  رشته هاي  در  گزینش  نوع   -4
گزينش کشوري است. بنابراین گزینش بومي در اینگونه رشته ها صورت نمي گیرد.
1- نوع گزینش رشته هاي مربوط به دانشگاه پیام نور از نوع بومي ناحیه ای است. 

11-1- نوع گزینش رشته های مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی )پزشکی، داروسازی، 
دندانپزشکی و دامپزشکی( از نوع گزینش کشوری است.

1- توجه داشته باشید که براي انتخاب هر مجموعه از رشته ها، 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.   
2- در صورت عالقه به انتخاب رشته هاي خاص یا بورسیه، حتماً شرایط و ضوابط این 
انتهاي دفترچه شماره 2( مطالعه کنید و در صورت داشتن شرایط  رشته ها را )در 

الزم، این رشته ها را انتخاب نمائید.
3- اگر در بیشتر از یک گروه آزمایشي شرکت کرده اید و در همة آنها نیز مجاز به 
در  انتخاب   150 با  )اینترنتي(  رشته  انتخاب  فرم  یک  فقط  شده اید،  رشته   انتخاب 

اختیار شما قرار مي گیرد. بنابراین در اولویت بندی کدهای انتخابی دقت کنید.
4- در انتخاب رشته به جز اطالعات دفترچه راهنماي انتخاب رشته )دفترچه شماره 
پیک  نامة  و هفته  در سایت سازمان سنجش  را که  تکمیلي  اطالعیه هاي  2( حتماً 
سنجش اعالم مي شود، پیگیري و مطالعه کنید. در بعضي از این اطالعیه ها فرصت هاي 

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

نمایید.
عنوان  و  کد  پرینت،  گرفتن  با  حتماً  مي کنید،  رشته  انتخاب  کافي نت  در  اگر   -6
آمار  نمائید.  کنترل  را  خود  رشتة  انتخاب  فرم  اطالعات  دیگر  و  انتخابي  رشته هاي 
سازمان سنجش نشان مي دهد، بیشترین اشتباهات انتخاب رشته، که معموالً بعد از 
اعالم نتایج نهایي و قبولي افراد مشخص مي گردد، مربوط به داوطلباني بوده است که 
انتخاب رشتة خود را به کافي نت ها یا به آشنایان خود واگذار نموده اند و خودشان در 
ثبت یا کنترل نهایي دخالتي نداشته اند )این مسئله مشکالت زیادي را براي داوطلبان 

و خانواده هاي آنها به همراه خواهد داشت(.
7- در اولویت بندي رشته ها، به مقطع رشته هاي انتخابي خود )دکتري، کارشناسي 

ارشد، کارشناسي و کارداني( توجه کنید. 
8- در انتخاب رشته ها، به دانشگاه و شهر محل تحصیل هر رشته 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 امکان پذیر نیست. 
9- در انتخاب شهر محل تحصیل و دانشگاه مورد نظر، به امکانات خوابگاهي، فاصله 
از شهر محل سکونت، موقعیت جغرافیایي و شرایط آب و هوایي محل تحصیل توجه 

کنید )داوطلبان خانم به این موضوع بیشتر توجه نمایند(. 
محل  استان  یا  شهرستان  در  که  دانشگاه هایي  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  در   -1

اقامتي،  و  پیش، شرایط خانوادگي، هزینه هاي تحصیل  از  نیست، حتماً  اقامت شما 
محدودیت هاي شخصي و خانوادگي را مدنظر قرار دهید.

تنها  نمایید که هزینه تحصیلي  توجه  انتخابي خود،  اولویت بندي رشته هاي  1- در 
در رشته هاي دوره هاي روزانة دانشگاههاي دولتي رایگان مي باشد و براي تحصیل در 

دوره هاي دیگر تحصیلي باید هزینه بپردازید. 
2- معموالً رشته هاي روزانه )به دلیل رایگان بودن( به رشته هاي غیر روزانه ترجیح 
داده مي شوند. در صورتي که آگاهانه ترتیب دیگري را در نظر دارید، در اولویت  بندي 
رشته هاي غیر روزانه )شبانه - پیام نور- دانشگاه آزاد-غیرانتفاعي- مجازي- پردیس 

خودگردان( در بین رشته هاي روزانه دقت کافي نمایید.
3- معموالً رشته هاي مقاطع باالتر، به رشته هاي مقاطع پایین تر ترجیح داده مي شوند. 
در صورتي که آگاهانه ترتیب دیگري را در نظر دارید، در اولویت بندي رشته هاي مقطع 

کارداني در بین رشته هاي مهندسي و کارشناسي دقت کافي نمایید.
انتقال پذیرفته شدگان دانشگاه  4- براساس ضوابط دانشگاه پیام نور، تغییر رشته و 

پیام نور به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ممنوع است. 
25 -1- براساس ضوابط تغییر رشته و انتقال پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد به سایر 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ممنوع است.
دوم  نوبت  دوره هاي  از  انتقال  یا  رشته  تغییر  عالي،  آموزش  مقررات  براساس   -5
)شبانه(، پیام نور، مجازي، نیمه حضوري و مؤسسات غیرانتفاعي به دوره هاي روزانه 

ممنوع است. 
)بورسیه ها،  خاص  شرایط  داراي  تحصیلي  رشته هاي  از  انتقال  و  رشته  تغییر   -6
رشته هاي تحصیلي مناطق محروم، رشته های تحصیلی پردیسهای دانشگاه فرهنگیان 
یا  رشته ها  به  دارند،  خاصي  تعهدات  آنها  پذیرفته شدگان  که  مشابه(  رشته هاي  و 

مؤسسات دیگر امکان پذیر نیست. 
7- در صورت قبولي در رشته هاي دوره روزانه، چنانچه نتوانید و یا نخواهید در آن 
رشته ثبت نام یا تحصیل نمائید، به مدت یک سال از انتخاب مجدد رشته های دوره 
روزانه سال بعد در آزمون سراسري محروم مي شوید. بنابراین در انتخاب رشته ها دقت 

نمائید. 
8- انتخاب یک رشته در اولویت اول یا آخرین اولویت، هیچ تأثیري در شانس قبولي 
شما در آن رشته ندارد. ترتیب رشته ها تنها نشان دهندة میزان عالقه مندي شما به 
آن رشته هاست. حتي اگر در ده ها رشته امتیاز قبولي داشته باشید، تنها در اولین 

رشته اي که نمره پذیرش داشته باشید، معرفي مي شوید. 
9- تکرار نمودن یک رشته تحصیلي در بین رشته هاي انتخابي، نه تنها شانس قبولي 
از  را  انتخاب رشته هاي دیگري  بلکه فرصت  افزایش نمي دهد،  را در آن رشته  شما 

شما مي گیرد. 
امکان  ویرایش،  براي  تعیین شده  مهلت  و  رشته  انتخاب  فرصت  پایان  از  بعد   -10

هیچگونه تغییر یا افزایشي در رشته هاي انتخابي نیست. 
11- شرایط و ضوابط تحصیل و تشکیل کالس ها در رشته هاي تحصیلي دوره هاي 

نیمه حضوري دانشگاه ها، مانند دانشگاه پیام نور را به دقت مطالعه نمائید.
12- در انتخاب رشته هاي تحصیلي و وارد کردن کدهاي انتخابي رشته ها، حتماً به 

ستون توضیحات و گرایش رشته مورد نظر توجه و دقت کافي صورت گیرد. 
1- در انتخاب رشته هاي تحصیلي حتماً به محل تشکیل کالس ها که در تیتر عنوان 
دانشگاه پذیرش درج مي گردد توجه نمایید )دانشگاه هایي مانند دانشگاه هاي تهران، 
صنعتي امیرکبیر، خوارزمي و الزهرا در شهرستان هاي دیگر پردیس هاي اقماري دارند 

و در صورت قبولي در پردیس ها، کالس ها در آن شهرستان ها تشکیل مي شود(. 
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1- برخي از دانشگاه ها و مؤسسه ها )مانند دانشگاه شاهد، دانشگاه شهید مطهری، 
دانشگاه علوم قضایي ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا ... )عج ا...( و بعضي دانشگاه هاي 
دانشگاه ها،  این  انتخاب  به  عالقه  صورت  در  مي باشند.  خاص  شرایط  داراي  دیگر( 

شرایط و مقررات خاص آنها را مطالعه نمایید. 
2- با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در رشته علوم ورزشي در گروه هاي آزمایشي 
انساني و  رشته هاي تحصیلي گروه آزمایشی هنر شامل )نقاشي،  ریاضي، تجربي و 
ارتباط تصویري، کارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه و طراحي لباس، طراحي 
صنعتي، ادبیات نمایشي، مجسمه سازي، موسیقي ایراني و جهاني، کتابت و نگارگري، 
نمایش عروسکي و عکاسي( در  بازیگري - کارگرداني، طراحي صحنه،  آهنگسازي، 
با شرایط خاص صورت مي پذیرد،  آزمون سراسري سال 1399 بصورت متمرکز و 
داوطلباني که قباًل براي شرکت در آزمون عملي این رشته ها در بازه زماني )99/5/28 
لغایت 99/6/3( اعالم عالقمندي کرده و در آزمون عملي آنها شرکت نموده اند، در 
صورت تمایل الزم است در بین 150 انتخاب خود در فرم انتخاب رشته، این رشته ها 

را در هر اولویتي که عالقه دارند، قرار دهند.
در  عملي  آزمون  برگزاري  هزینه  که  داوطلباني  براي  عملي  آزمون   :1 يادآوری 
رشته هاي فوق )بند 36( را پرداخت نموده اند به شرح ذیل برگزار شده و یا خواهد 

شد. 

داوطلباني که در آزمون عملي این رشته 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 رشته ها همزمان با اعالم نتایج نهایی آزمون سراسری و به همراه سایر 
رشته های متمرکز در موعد مقرر اعالم خواهد شد.

1- قبل از انتخاب رشته هاي تحصیلي مناطق محروم، حتماً شرایط و نحوه پذیرش 
این رشته ها )مندرج در دفترچه( را مطالعه کنید. تغییر رشته و یا انتقال از رشته هاي 

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

ایجاد نمي کند. 
3- حتماً شماره داوطلبي و شماره پرونده خود را تا پایان فرآیند اعالم نتایج نهایي 

نگهداري کنید. 
4- اطالعاتي از قبیل شماره داوطلبي، شماره پرونده و رسید 15 رقمي انتخاب رشته، 
اطالعات کاماًل شخصي بوده و مي بایست در حفظ و نگهداري آنها دقت نمود؛ چرا 
که مسؤلیت هرگونه تغییر در وضعیت رشته محلهاي انتخابي در مراحل بعدي و یا 

ویرایش در فرم انتخاب رشته مستقیماً به عهده خود داوطلب خواهد بود.
يادآوري 2: براي آگاهي از جزئیات، الزم است دفترچة راهنماي انتخاب رشته هاي 
تحصیلي )شماره2( را مطالعه نمایید. در پایان توصیه مي شود به هیچ وجه انتخاب 
رشته 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 
کمک افراد با تجربه و کساني که نسبت به شما احساس مسئولیت مي کنند، انتخاب 
رشتة خود را تکمیل نمایید. فراموش نکنید کسي که قرار است در دانشگاه تحصیل 
نماید و در آینده با تحصیالت خود زندگي کند شما هستید.                                                

توجه : با توجه به شرایط خاص حاکم بر جامعه ناشی از بیماری کرونا، داوطلبان الزم 
است در زمان انتخاب رشته ترجیحاً شهر و استان بومی خود را انتخاب نمایند و در 
فرم انتخاب رشته درج نمایند. چرا که اکثر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای 

قبولی های سال جاری از ارائه خوابگاه معذور خواهند بود.
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1-در اولویت بندی رشته های انتخابی دقت کنید.
یکی 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 کاری نمی شود انجام داد، چرا که انتخاب رشته در رقابتی مانند کنکور، کاری 
جمعی است و در سرنوشت دیگران اثر دارد. این دسته از داوطلبان، بعد از مهلت انتخاب 
رشته و 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 فکر 
میکنند. به هر حال این روش در همة تصمیم گیری ها از جمله در انتخاب رشته باعث 

دردسر برای خود و دیگران میشود و گاه پشیمانی به بار می آورد.
همان طور که می دانید قرار دادن یک 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 امکانات شخصی خود برای تحصیل در 

آنها، مرتب کنید. 
2-به ضوابط و شرایط رشته های تحصیلی توجه کنید.

از  اطالعی  بی  یا  توجهی  بی  دلیل  به  رشته،  انتخاب  در  داوطلبان  اشتباهات  از  بعضی 
مشخصات، ضوابط و مقررات رشته هاست. خیلی از رشته ها ویژگی هایی دارند و با 
وجود اینکه در دفترچة انتخاب رشته آورده شده، اما بعضی ها به آنها توجهی نمی کنند. 
بعضی دانشگاه ها خوابگاه ندارند، بعضی رشته ها در واحدی دانشگاهی، غیر از واحد 
یا  اصلی دایر است، بعضی رشته ها شرط سنی دارند، بعضی رشته ها معاینه، مصاحبه 
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 مشکالتی جدی به بار می آورد.
در  شرکت  محرومیت  باعث  تحصیلی  های  دوره  بعضی  در  قبولی   -3

کنکور سال آینده می شود.
منظور از دوره های تحصیلی روزانه، شبانه، پیام نور یا غیر دولتی بودن دوره هاست. 
از  باید دقت کنید. یکی  آنها  انتخاب  در  دارند که  مقرراتی  ها  این دوره  از  هر کدام 
درخواست هایی که به سازمان سنجش می رسد، درخواست مجوز شرکت در آزمون 
سال آینده است. در این موارد بعضی از داوطلبان، از رشته ای که قبول شده اند ناراضی اند و 
قصد دارند از رشته خود انصراف بدهند و در آزمون سال آینده شرکت کنند. اما باید 
توجه کنید که اگر کسی در رشته های روزانه قبول شود چه انصراف بدهد یا ندهد، 

حق شرکت در آزمون سال آینده را ندارد. نکتة خیلی مهم اینکه حتی اگر در رشته های 
روزانة بدون آزمون )با سوابق تحصیلی( هم پذیرفته شوید، این محرومیت برقرار است. 

البته رشته های غیر روزانه چنین محرومیتی ندارند. 
پسرها توجه کنند که اگر در رشته ای قبول شوند و قصد انصراف و شرکت در آزمون 
سال بعد را داشته باشند، با انصراف قطعی از دانشگاه، معافیت تحصیلی آنها هم باطل می شود 

و باید به سربازی بروند.
نکتة دیگر اینکه به هیچ وجه از رشته های شبانه به روزانه، و از رشته های پیام نور به 
روزانه و شبانه امکان انتقال نیست. از رشته های غیر دولتی )غیر انتفاعی( هم به هیچ دوره ای 

امکان انتقال نیست.  
4-روی تغییر رشته یا انتقالی حساب نکنید 

حجم زیادی از درخواست ها از سازمان سنجش مربوط به کسانی است که با این حساب 
انتخاب رشته کرده اند که بعداً شهر یا رشتة خود را تغییر می دهند. کمترین ضرری که 
به این دسته از داوطلبان وارد می شود تلف شدن وقت و عقب افتادن از همساالن خود 
است. پشیمانی، سرخوردگی و بی انگیزگی هم از خسارت های روحی آنهاست. این دسته از 
داوطلبان برای تغییر رشته یا دانشگاه خود ابتدا به سازمان سنجش مراجعه می کنند و تازه متوجه می 
شوند که بعد از قبولی در کنکور، دانشجو حساب می شوند و حساب و کتاب آنها با دانشگاه 
است و نه با سازمان سنجش. تغییر رشته در دانشگاه در رشته های پر طرفدار تقریباً نشدنی 
است و در مورد رشته های دیگر دست کم یک سال و حتی بیشتر، رفت و آمد نیاز دارد. 
جابجایی دانشگاه به شهرهای بزرگ بخصوص تهران تقریباً غیرممکن است و برای شهرهای 
دیگر، یکسال رفت و آمد بین دو دانشگاه الزم دارد که معموالً هم به سرانجامی نمی رسد. 
متأسفانه بعضی به اصطالح مشاوران انتخاب رشته نمی دانند با این جملة 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.  
انتخابی فردی و  به خودی خود  انتخاب رشته  این است که  اساسی  به هر حال حرف 
محسوب  فعالیتی جمعی  دانشگاه،  به  ورود  برای  رقابتی جمعی  در  اما  است،  شخصی 
می شود. دقت نکردن در این انتخاب، عالوه بر اینکه مشکالتی شخصی برای فرد به 
می  هم  آنها  و ضایع شدن حقوق  دیگران  برای  مشکالتی  ایجاد  باعث  آورد،  می  بار 
شود. انتخاب های نابجا می تواند افراد زیادی را از رسیدن به عالقة خود محروم کند، 
انصراف از یک رشته و خالی ماندن یک 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 اینکه باعث افزایش 
موفقیت فردی می شود، می تواند از خسارت ها و هدر رفت سرمایه های بزرگ ملی 

جلوگیری کند.       

شما این اشتباهات را در انتخاب رشته تكرار نكنید
مروری بر مهمترین اشتباهات داوطلبان در انتخاب رشتة سال گذشته

سال گذشته هزاران درخواست به سازمان سنجش رسیده که موضوع آنها اشتباه در انتخاب رشته بوده است. بعضی 
از داوطلبان در مرحلة انتخاب رشته، به نکاتی دقت نکردند و حاال درخواست رسیدگی و کمک از سازمان سنجش 
داشتند. گذشته از اینکه تقریبًا در بیشتر موارد درخواستی، امکان کمکی وجود ندارد، این دسته از داوطلبان با انجام این 
اشتباهات، فرصت هایی را از دست داده اند و چه بسا زحمت هایی را که برای شرکت در کنکور کشیده اند با اشتباه 
در انتخاب خود هدر داده اند. در این روزها که در حال و هوای انتخاب رشته هستیم، بعضی از مهمترین این اشتباهات 

را با هم مرور می کنیم با این امید که اطالع از این اشتباهات باعث شود شما آنها را تکرار نکنید
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تصمیم گیری خوب، انتخاب رشتة موفق

همة ما در طول زندگی با بی نهايت موقعیت هايی روبه رو هستیم که بايد تصمیم گیری کنیم. از تصمیماتی ساده مانند انتخاب نوع 
صبحانه يا انتخاب رنگ لباس، تا انتخاب های سرنوشت سازی مانند انتخاب همسر و انتخاب شغل. توانايی تصمیم گیری، همراه با رشد 
سلسة مغز و اعصاب در انسان به تدريج کامل می شود. مهارت تصمیم گیری، مهارتی است که بايد تالش کنیم آن را به خوبی ياد بگیريم 
و با تمرين زياد در آن تسلط پیدا کنیم. اما میزان اين تسلط، نسبی است و همة افراد ممکن است در تصمیم گیری های خود اشتباهاتی 
داشته باشند. انتخاب رشته يکی از تصمیم گیری های مهم زندگی، برای افرادی است که ادامة تحصیل را انتخاب می کنند. توجه به 

بعضی نکته های اساسی می تواند باعث کم شدن اشتباهات و افزايش موفقیت در اين تصمیم گیری مهم شود.

چرا نوجوانان برای تصمیم گیری به مشورت های بیشتری نیاز دارند؟
• بخشی از مغز که ناحیة اصلی کنترل تصمیم گیری است تا بیست سالگی و کمی بیشتر، در حال رشد است.	
• از آنجا که رشد این بخش از مغز در نوجوانان و افراد خیلی جوان، کامل نشده است، افراد در این سنین هنوز توانایی کاملی برای تصمیم گیری را به 	

دست نیاورده اند.
• خیلی از رفتارهای خطرناک نوجوانان و جوانان به این علت است که رشد مغز آنها کامل نشده است و ممکن است بعضی از خطرها را پیش بینی نکنند، 	

رفتارهای دیگران را به طور کامل درک نکنند و به نتیجة تصمیم ها و رفتارهای خود توجه نداشته باشند.
• کمک گرفتن )مشورت گرفتن( از دیگران در تصمیم گیری ها، برای همه الزم است، اما برای نوجوانان و جوانان به دالیل باال ضروری تر است.	

هر تصمیم گیری خوب سه جنبه دارد: اطالعات، تعهد )مسئولیت( و زمان
1- اطالعات کافی

• تا می توانید دربارة رشته ها و دانشگاه ها اطالعات جمع آوری کنید.	
• منابع اطالعات خود را محدود نکنید و از منابع و افراد مختلف اطالعات جمع آوری کنید.	
• اطالعات بیشتر باعث می شود، انتخاب های متنوع تری داشته باشید.	
• بخشی از ضروری ترین اطالعات درباره خود شماست: 	

o  .توانایی ها و عالقه های واقعی خود را بشناسید
o .هدف های خود و راه های رسیدن به آنها را مشخص کنید

2- توجه به مسئولیت های تصمیم گیری
• بخواهید یا نخواهید، هر انتخاب و تصمیم گیری برای شما مسئولیتی به دنبال دارد.	
• فراموش نکنید دست آخر این شما هستید که باید در رشته و دانشگاهی که قبول می شوید با همة خوبی ها و اشکاالتش 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 نکنید.   	

3- زمانی برای تأمل 
بعد از اینکه رشته ها و دانشگاه هایی را انتخاب کردید، زمانی را صرف بررسی انتخاب های تان کنید. 

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

• فراموش نکنید که پر طرفدار بودن یک رشته، به این معنی نیست که آن رشته برای شما هم مناسب است.  	
• توجه به بازار کار، درآمد و شهرت رشته ها الزم است، اما تصمیم گیری فقط بر اساس این مالک ها لزوماً تصمیم گیری خوبی نخواهد بود. تصمیم 	

خوب، تصمیمی است که قبل از هر چیز به احساسات درونی، عالقه ها و استعدادهای تان هم توجه کنید.       

مشاور خوب
مشاور خوب کسی است که با در نظر گرفتن روحیه، توانایی ها، عالقه ها و زمینه های تحصیلی تان، 

به شما برای یک تصمیم گیری خوب کمک کند، نه اینکه به جای شما تصمیم بگیرد.
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      نگاهي به رشته هاي علوم ریاضی و فنی

      وضعیت پذیرش در آزمون امسال )1399(

   نگاهی به وضعیت پذیرش با آزمون در گروه علوم ریاضی و فنی

در گروه علوم رياضی و فنی  192 رشتة تحصيلي وجود دارد كه در بيشتر دانشگاه ها داير است. 	•
هر رشته يك فرصت است، لطفاً به همة فرصت هايي كه در اختيار داريد به طور جدي تري فكر كنيد.	•

در آزمون امسال 135436 نفر)35 درصد زن و 65 درصد مرد( در گروه رياضی شركت كرده اند.	•
امسال در مجموع ظرفيت پذيرش در اين گروه با احتساب دانشگاه فرهنگيان و مناطق محروم 59136 نفر است.	•

سال گذشته)1398(، درصد قبولی در گروه علوم رياضی و فنی  	•
نزديك به 40 درصد بوده است.

درصد قبولی دختران در گروه علوم رياضی و فنی كم بيشتر از 	•
پسران بوده است. 

                  وضعیت پذیرش در آزمون سال گذشته)1398(

 % 40 % 38  % 43

پرطرفدارترین رشته هاي 
گروه ریاضي در سال گذشته

ظرفیت روزانه 43487 نفر 

ظرفیت غیر انتفاعی  3275  نفر ظرفیت پیام نور  944 نفر 

ظرفیت نوبت دوم )شبانه( 7663 نفر 

رشته هاي برق، الکترونیک و مخابرات
مهندسی برق

مهندسی كامپيوتر
الكترونيك  و مخابرات دريايی

كاردان فنی برق
كاردان مخابرات

رشته هاي مرتبط با مکانیک
مهندسی مكانيك

مهندسی ماشين های صنايع غذايي
مهندسی دريا

مهندسی ساخت و توليد
كاردان فنی مكانيك

كاردان فنی جوشكاری

ارتباطات و اطالعات
هنرهای چند رسانه ای

علم اطالعات و دانش شناسی

پزشکي و بهداشتي
مهندسی پزشكی

مهندسی مكانيك بيوسيستم
مهندسی بهداشت حرفه ای و 

ايمنی كار
مهندسی صنايع غذايی

رشته های مرتبط با حمل و نقل
مهندسی هوافضا

مهندسی الكترونيك هواپيمايی
مهندسی دريانوردی

مهندسی ماشين آالت دريايی
مهندسی راه آهن

مهندسی ماشين های ريلی
مهندسی حمل و نقل ريلی

مهندسی خط و سازه های ريلی
مهندسی بهربرداری راه آهن

كاردان فنی خط و ابنيه 

شیمي، نفت و مواد
مهندسی نفت

مهندسی شيمی
مهندسی پليمر

مهندسی مواد و متالوژی
مهندسی نساجی

كاردان فنی عمليات 
پتروشيمی

كاردانی پااليش گاز
كاردانی فنی معدن

علوم پايه
دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي

رياضيات و كاربردها
علوم كامپيوتر
علوم مهندسی

مهندسی اپتيك وليزر
كاردانی شيمی آزمايشگاهی

فيزيك
فيزيك مهندسی

شيمی كاربردی و محض
آمار

آمار سنجش آموزشی
كاردانی آمار

منابع طبیعي، كشاورزي و محیط زيست

مهندسی مكانيزاسيون كشاورزی

مهندسی انرژی

مهندسی معدن

علوم و مهندسی آب

كاردانی تكنولوژی ماشين های كشاورزی

علوم و مهندسی صنايع غذايی )كشاورزی(

علوم اجتماعي
روانشناسی

علوم تربيتی
مددكاری اجتماعی

باستان شناسی
برنامه ريزی اجتماعی و تعاون

تاريخ
تاريخ تمدن ملل اسالمی

علوم سياسی
مشاوره

رشته هايي مربوط به امنیت و قضايی
امنيت اطالعات
امنيت اقتصادی
امنيت بين الملل

امنيت نرم
پژوهشگری امنيت

حفاظت اطالعات
علوم فنی امنيت

ضد تروريسم
علوم قضايی

كاردانی حقوق قضايی

صنعت چوب
مهندسی صنايع چوب و 

فراورده های سلولوزی
مهندسی صنايع مبلمان

 

علوم اطالع رساني
فناوری اطالعات و ارتباطات
علم اطالعات و دانش شناسي

رشته هاي با زمینه هاي آموزشي
آموزش فيزيك
آموزش رياضی

كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسالمي وارشاد
كارداني تربيت معلم قرآن مجيد
كارداني تربيت مبلغ قرآن مجيد

آموزش ابتدايی

آموزش كودكان استثنايي
مربيگری عقيدتي

كارداني آموزش وپرورش ابتدايي
تربيت مروج سياسی

كاردانی امورفرهنگی
مترجمی زبان عربی 

علوم اسالمي 
تاريخ اسالم فقه و حقوق اسالمی

شيعه شناسی
اديان و مذهب اقتصاد اسالمی

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

فقه ومباني حقوق اسالمي
فلسفه 

اديان و عرفان
فلسفه و عرفان اسالمی 
فلسفه و كالم اسالمی 

معارف اسالمي وعلوم تربيتي
زبان و ادبيات عرب

فلسفه و حكمت اسالمی

معارف اسالمی
معارف اسالمی- تبليغ و ارتباطات

معارف اسالمی و اخالق
معارف اسالمی و اديان
معارف اسالمی و تاريخ

معارف اسالمی و علوم قرآنی
معارف اسالمی و كالم

فرهنگ و معارف اسالمی

مجموعة مديريت
مهندسي صنايع

كاردان فنی صنايع
مديريت امور بانكی

مديريت امور گمركی
مديريت بازرگانی

مديريت بيمه

مديريت بيمه اكو
مديريت دولتی

مديريت صنعتی
مديريت فرهنگي هنري

مديريت كسب وكارهاي 
كوچك

مديريت مالی

مديريت و بازرگاني دريايي
مهندسی ايمنی)ايمني صنعتي(

گردشگری
كارداني مديريت بازرگاني

كارداني گردشگری
كارداني مديريت صنعتي 

گردشگري
هتلداري

كاردانی گردشگری
كاردانی هتلداري

عمران، ساختمان و شهرسازي
مهندسی عمران

مهندسی معماری
مهندسی شهرسازی

معماری داخلی
كاردانی نقشه برداری

كاردان فنی عمران
كاردانی معماری

كاردانی شهرسازی
كاردان معماری سنتی
مهندسی نقشه برداری 

رشته هاي اقتصادي و مالي
اقتصاد

اقتصاد كشاورزی
حسابداری

كاردانی حسابداری
كاردانی اشتغال

كاردانی امور بانكی

كاردانی بيمه
كاردانی امور دولتی

كاردان امور مالی و مالياتی
كاردانی اقتصاد كار و بهره وری

كاردانی روابط كار

ورزش
آموزش تربيت بدنی

علوم ورزشی
كارداني علوم ورزشي
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      نگاهي به رشته هاي علوم تجربی

      وضعیت پذیرش در آزمون امسال )1399(

در گروه تجربي 222 رشتة تحصيلي وجود دارد كه در بيشتر دانشگاه ها داير هستند. 	•
هر رشته يك فرصت است، لطفاً به همة فرصت هايي كه در اختيار داريد به طور جدي تري فكر كنيد.	•

                  وضعیت پذیرش در آزمون سال گذشته)1399(

 % 11

پرطرفدارترین رشته هاي 
گروه تجربی در سال گذشته

   نگاهی به وضعیت پذیرش با آزمون در گروه علوم  تجربي

در آزمون امسال 506634 نفر)64 درصد زن و 36 درصد مرد( در گروه تجربی شركت كرده اند.	•
امسال در مجموع ظرفيت پذيرش در اين گروه با احتساب دانشگاه فرهنگيان و مناطق محروم  54278 نفر است.	•

ظرفیت روزانه 35861 نفر 

ظرفیت غیر انتفاعی 7433  نفر ظرفیت پیام نور  3572  نفر 

ظرفیت نوبت دوم )شبانه( 2871 نفر 

 % 11
 % 12

رشته هاي پزشکي در مقطع  دكتري
پزشكي

دندانپزشكي
داروسازي

علوم اجتماعي
روانشناسی

علوم تربيتی
برنامه ريزی اجتماعی 

و تعاون 
جامعه شناسی

علوم سياسی
مشاوره
حقوق

روابط عمومی
روزنامه نگاری

رشته هاي دامپزشکي
دامپزشكی)دكتراي عمومي(

علوم آزمايشگاهي دامپزشكي
كاردانی دامپزشكی

بهداشت
بهداشت عمومی

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمنی كار
مهندسي بهداشت محيط

بهداشت مواد غذايی
بهداشت و بازرسي گوشت

بيولوژي وكنترل ناقلين بيماريها
مددكاری اجتماعی

پیراپزشکي)لیسانس(
اتاق عمل

اعضای مصنوعی
بينايي سنجي

تكنولوژي پرتودرماني
تكنولوژي پرتوشناسي

تكنولوژي پزشكي هسته اي

هوشبري
شنوايی شناسی

علوم تغذيه
علوم آزمايشگاهی

فيزيوتراپی
كار درمانی

گفتار درمانی

علوم پايه
دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي

زمين شناسی
زيست شناسی جانوری

زيست شناسی دريا
زيست شناسي سلولي ومولكولي

زيست شناسی گياهی
ميكرو بيولوژی

زيست فناوری
اقيانوس شناسی

شيمی محض و كاربردی 
علوم و مهندسی خاک

آمار آمار و سنجش آموزشی
رياضيات و كاربردها

فيزيك

علوم اطالع رساني
فناوری اطالعات و ارتباطات

فناوری اطالعات سالمت
علم اطالعات ودانش شناسي

كتابداري درشاخه پزشكي

كاردانی بهداشت حرفه ای
كاردانی بهداشت عمومی
كاردانی بهداشت محيط

علوم و صنايع غذايی
علوم و مهندسی صنايع غذايی

كاردانی بهداشت حرفه ای)كشاورزی(
كاردانی بهداشت حرفه ای

رشته هاي مربوط به امنیت و قضايی
امنيت اطالعات       امنيت اقتصادی

امنيت بين الملل       امنيت نرم
علوم فنی امنيت       ضد تروريسم
پژوهشگری امنيت   علوم قضايی

حفاظت اطالعات

پیراپزشکي)فوق ديپلم(
كارداني تكنسين پروتزهاي 

دنداني
كارداني تكنسين سالمت دهان
كارداني فوريت هاي پزشكي

كارداني هوشبري
كارداني شيمي ازمايشگاهي
كارداني علوم آزمايشگاهي

محیط  و  كشاورزي  طبیعي،  منابع 
زيست

مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
علوم و مهندسي جنگل

وفراورده های  چوب  صنايع  مهندسي 
سلولوزی

علوم  و مهندسي شيالت

ترويج وآموزش كشاورزي پايدار
علوم  و مهندسي باغباني

مهندسي علوم دامي
مهندسي فضاي سبز

مهندسي گياه پزشكي
علوم و مهندسی محيط زيست

مهندسی طبيعت
كارداني توليد و بهربرداری از گياهان 

دارويی و معطر
كارداني تكنولوژي توليدات گياهي

كارداني تكنولوژي صنايع غذايي
كارداني تكنولوژي محيط زيست

كارداني تكنولوژي مرتع وابخيزداري
كارداني تكنولوژي موادغذايي
كارداني توليد و فراوري خرما

كارداني امور اراضی
كارداني امور زراعی و باغی

علوم اسالمي و فلسفه
تاريخ اسالم

فقه و حقوق اسالمی
شيعه شناسی

اديان و مذهب
اقتصاد اسالمی

علوم قرآن و حديث
فقه و فلسفه امامی

معارف اسالمی
فقه و حقوق حنفی
فقه و حقوق شافعی

فقه ومباني حقوق اسالمي
فلسفه و عرفان اسالمی
فلسفه و كالم اسالمی

معارف اسالمي وعلوم تربيتي
زبان و ادبيات عرب

معارف اسالمی و اديان
اديان و عرفان

فلسفه و حكمت اسالمی
معارف اسالمی تبليغ و ارتباطات

معارف اسالمی و تاريخ
معارف اسالمی و كالم

معارف اسالمی و مديريت
معارف اسالمی و اخالق

مجموعة مديريت
مديريت امور بانكی

مديريت امور گمركی
مديريت بازرگانی

مديريت بيمه
مديريت بيمه اكو

گردشگری

مديريت خدمات بهداشتي درماني
مديريت دولتی

مديريت صنعتی
مديريت فرهنگي هنري

مديريت كسب وكارهاي كوچك
مديريت مالی

مديريت و بازرگاني دريايي

هتلداري
كارداني مديريت بازرگاني

كارداني مديريت صنعتي
كارداني گردشگری

كاردانی هتلداری

ورزش
مربي گري ورزشي

مهندسي ورزش
آموزش تربيت بدنی

علوم ورزشی
كارداني علوم ورزشي

زمینه هاي آموزشي
آموزش زيست شناسی

آموزش شيمی
كارشناسي ارشدپيوسته معارف 

اسالمي و ارشاد
كارداني تربيت معلم قرآن مجيد

اموزش ابتدايی

مترجمی زبان عربی
اموزش كودكان استثنايي

 مربيگری عقيدتي
كارداني اموزش وپرورش ابتدايي

تربيت مروج سيايی
كاردانی امورفرهنگی

كاردانی تربيت مبلغ قرآن مجيد

رشته هاي اقتصادي و مالي
اقتصاد

اقتصاد كشاورزی
حسابداری

كاردانی حسابداری

كاردانی امور بانكی
كاردانی بيمه

كاردانی امور دولتی
كاردان امور مالی و مالياتی

صنعت چوب
مهندسي صنايع 

مبلمان

پرستاری و مامايی
پرستاری

مامايی

علوم انسانی 
تاريخ 

تاريخ تمدن ملل اسالمی 
جغرافيا

باستان شناسی
زبان و ادبيات فارسی

رشته های فنی و مهندسی
علوم كامپيوتر

علوم مهندسی 
علوم و مهندسی آب

فرهنگ و معارف اسالمی 
فيزيك مهندسی
معماری داخلی

مهندسی اپتيك و ليزر
مهندسی انرژی

مهندسی ايمنی صنعتی
مهندسی برق

مهندسی پزشكی
مهندسی پليمر

مهندسی خط و سازه  های 
ريلی

مهندسی راه  آهن
مهندسی ساخت و توليد

مهندسی شهرسازی
مهندسی شيمی 
مهندسی صنايع
مهندسی عمران

مهندسی كامپيوتر

مهندسی ماشين  های ريلی
مهندسی ماشين  های صنايع 

غذايی
مهندسی معدن 

مهندسی معماری
مهندسی مكانيزاسيون 

كشاورزی
مهندسی مكانيك 
مهندسی بيوسيستم 

)كشاورزی(
مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی نساجی
مهندسی نفت

مهندسی نقشه  برداری
مهندسی هوا فضا

كاردانی آمار 
كاردانی ارتباطات و فناوری 

اطالعات
كاردانی اشتغال

كاردانی اقتصاد كار و بهره 
 وری

كاردانی بهينه  سازی مصرف 

انرژی
كاردانی پااليش گاز

كاردانی تكنولوژی ماشين  های 
كشاورزی

كاردانی حقوق قضايی
كاردانی روابط كار
كاردانی شهرسازی

كاردانی فناوری اطالعات و 
ارتباطات 

كاردانی فنی برق
كاردانی فنی جوشكاری

كاردانی فنی خط و ابنيه
كاردانی فنی صنايع
كاردانی فنی عمران

كاردانی فنی عمليات 
پتروشيمی 

كاردانی فنی معدن
كاردانی فنی مكانيك

كاردانی مخابرات 
كاردانی معماری

كاردانی معماری سنتی 
كاردانی نقشه  برداری

تقريباً نيمي از شركت كنندگان آزمون سراسري سال 98 در گروه 	•
تجربي بودند.

تقريباً از هر چهار نفر يك نفر پذيرفته	•
 شده است. 

درصد قبولی دختران و پسران در گروه علوم تجربی تقريبا برابر 	•
بوده است.
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      نگاهي به رشته هاي علوم انسانی

      وضعیت پذیرش در آزمون امسال )1399(

در گروه علوم انسانی 112 رشتة تحصيلي وجود دارد كه در بيشتر دانشگاه ها داير است. 	•
هر رشته يك فرصت است، لطفاً به همة فرصت هايي كه در اختيار داريد به طور جدي تري فكر كنيد.	•

سال گذشته)1398(، درصد قبولی در گروه علوم انسانی بيش از 	•
22 درصد بوده است.

درصد قبولی دختران بيشتر از پسران  بوده است. 	•

                  وضعیت پذیرش در آزمون سال گذشته)1398(

 % 22
 % 19  % 24

پرطرفدارترین رشته هاي 
گروه انسانی در سال گذشته

   نگاهی به وضعیت پذیرش با آزمون در گروه علوم انسانی

زبان و ادبیات
زبان شناسی

زبان وادبيات تركي آذري
زبان وادبيات عربي

زبان وادبيات فارسي
زبان و ادبيات كردی

مترجمي زبان عربي
زبان و فرهنگ عربی

علوم اطالع رساني و ارتباطات
فناوری اطالعات و ارتباطات
علم اطالعات ودانش شناسي

مطالعات ارتباطي وفناوري اطالعات
معارف اسالمي -تبليغ وارتباطات

علوم اجتماعی
روانشناسی

علوم تربيتی
علوم سياسی

برنامه ريزی اجتماعي و 
تعاون

مددكاري اجتماعي
مردم شناسي

مطالعات خانواده
مشاوره

جامعه شناسی 

فلسفه، عرفان و اديان
فلسفه و حكمت اسالمی

فلسفه و عرفان اسالمی
فلسفه و كالم اسالمي

اديان و عرفان
اديان و مذاهب

شيعه شناسی
فلسفه

فرهنگ ومعارف اسالمي
معارف اسالمی و كالم
معارف اسالمی و تاريخ

معارف اسالمی و علوم تربيتی
معارف اسالمی و مديريت

علوم قرآن و حديث
فقه شافعی

معارف اسالمی
معارف اسالمی و اخالق

معارف اسالمی واديان 
معارف اسالمی و علوم قرآنی

تاريخ، باستان شناسی و جغرافیا
تاريخ اسالم

تاريخ وتمدن ملل اسالمي
ايران شناسی

باستان شناسی
جغرافيا

تاريخ

مجموعة مديريت
مديريت امور بانكی

مديريت امور گمركی
مديريت بازرگانی

مديريت بيمه
مديريت بيمه اكو

مديريت دولتی
مديريت صنعتی

مديريت فرهنگي هنري
مديريت كسب وكارهاي كوچك

مديريت مالی
مديريت و بازرگاني دريايي

هتلداري
كارداني مديريت بازرگاني

كارداني مديريت صنعتي

كارداني هتلداري
كاردانی اشتغال

كاردانی روابط كار
گردشگری 

كاردانی گردشگری

رشته هاي اقتصادي و مالي
اقتصادی

حسابداری
كاردانی حسابداری
كاردانی امور بانكی

كاردانی بيمه

كاردانی امور دولتی
كاردان امور مالی و مالياتی
كاردانی اقتصاد و بهره وری

زمینه هاي آموزشي
كارشناســي ارشد پيوسته معارف 

اسالمي و ارشاد
كارداني تربيت معلم قرآن مجيد

اموزش ابتدايی
اموزش كودكان استثنايي

تربيت مروج سياسي

كاردانی تربيت مبلغ قرآن مجيد
كارداني اموزش وپرورش ابتدايي

آموزش جغرافيا
آموزش زبان و ادبيات فارسی

آموزش كودكان استثنايی
آموزش تاريخ

آموزش علوم اجتماعی

آموزش الهيات ومعارف اسالمي
آموزش زبان و ادبيات عربی
آموزش راهنمايی و مشاوره

كاردان امور تربيتی
كاردان امور فرهنگی

مربيگری عقيدتی

فقه و حقوق اسالمی
فقه و حقوق اسالمی

فقه و حقوق امامی
فقه و حقوق حنفی

فقه و حقوق شافعی
فقه ومباني حقوق اسالمي

رشته هاي مربوط به امنیت
امنيت اطالعات
امنيت اقتصادی
امنيت بين الملل

امنيت نرم
پژوهشگری امنيت
حفاظت اطالعات

علوم فنی امنيت
ضد تروريسم

حقوق، علوم قضايي و انتظامي
حقوق

كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي
كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسالمي وحقوق

كارداني حقوق قضايي
كاردانی علوم قضايی

ارتباطات و روابط عمومی
روابط عمومی

روزنامه نگاری
علوم و ارتباطات اجتماعی

در آزمون امسال 314473 نفر)تقريباً 58 درصد زن و 42 درصد مرد( در گروه انسانی شركت كرده اند.	•
امسال در مجموع ظرفيت پذيرش در اين گروه  با احتساب دانشگاه فرهنگيان و مناطق محروم 52227  نفر است.	•

ظرفیت روزانه 24608 نفر 

ظرفیت غیر انتفاعی  3945  نفر ظرفیت پیام نور  6324  نفر 

ظرفیت نوبت دوم )شبانه( 5232 نفر 

ورزش
مربي گري ورزشي

مهندسي ورزش
آموزش تربيت بدنی

علوم ورزشی
كارداني علوم ورزشي
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      نگاهي به رشته هاي هنر

      وضعیت پذیرش در آزمون امسال )1399(

در گروه هنر بيش از 39 رشتة تحصيلي وجود دارد كه در خيلی از دانشگاه ها داير است. 	•
هر رشته يك فرصت است، لطفاً به همة فرصت هايي كه در اختيار داريد به طور جدي تري فكر كنيد.	•

سال گذشته)1398(، درصد قبولی در گروه هنر تقربيا پنج درصد 	•
بوده است.

در آزمون سراسري سال گذشته، در گروه هنر درصد قبولی خانم ها 	•
كمی بيشتر ازآقايان  بود.

                  وضعیت پذیرش در آزمون سال گذشته)1398(

% 4  % 6

پرطرفدارترین رشته هاي 
گروه هنر در سال گذشته

   نگاهی به وضعیت پذیرش با آزمون در گروه هنر

موسیقي
موسيقی نظامی

نوازندگی موسيقی ايرانی
نوازندگی موسيقی جهانی

آهنگسازی

مرمت و باستان شناسی
مرمت آثار تاريخی

مرمت بناهای تاريخی
باستان شناسی

موزه

كاردانی باستان شناسی
كاردانی حفاظت و مرمت آثار تاريخی

هنرهاي كاربردي
طراحي صنعتي

فرش
صنايع دستي
طراحي لباس

طراحي پارچه
هنرهاي صناعي

چاپ
آموزش ارتباط تصويری

سینما و تلويزيون
سينما

تلويزيون و هنرهای ديجيتالی
كاردانی انميشن

كارگردانی تلويزيون
طراحی صحنه

هنرهاي تجسمي
ارتباط تصويري

نقاشي
كتابت و نگارگری

عكاسی
مجسمه سازی

كاردانی گرافيك

هنرهاي نمايشي
نمايش عروسكی

ادبيات نمايشی
بازيگری

در آزمون امسال 80087 نفر)تقريباً 72 درصد زن و 28 درصد مرد( در گروه هنر شركت كرده اند.	•
امسال در مجموع ظرفيت پذيرش در اين گروه با احتساب ظرفيت پذيرش مناطق محروم  6024  نفر است.	•

ظرفیت روزانه 4352 نفر 

ظرفیت غیر انتفاعی  420  نفر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان  208  نفر 

ظرفیت نوبت دوم )شبانه( 950 نفر 

 % 5

هنر اسالمی
كاردانی هنر سفالگری

طراحی و ساخت طال و جواهر
كاردانی طراحی پوشاک
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      نگاهي به رشته هاي زبان

      وضعیت پذیرش در آزمون امسال )1399(

در گروه زبان 17 رشتة تحصيلي وجود دارد.	•
هر رشته يك فرصت است، لطفاً به همة فرصت هايي كه در اختيار داريد به طور جدي تري فكر كنيد.	•

سال گذشته)1398(، به دليل ظرفيت كم، درصد قبولی در گروه 	•
زبان تقريباً سه درصد بوده است.

در آزمون سراسري سال گذشته در گروه زبان درصد قبولی آقايان 	•
كمی بيشتر از خانم ها بود.

                  وضعیت پذیرش در آزمون سال گذشته)1398(

% 3/5  % 3

پرطرفدارترین رشته هاي 
گروه زبان در سال گذشته

   نگاهی به وضعیت پذیرش با آزمون در گروه زبان

در آزمون امسال 129506 نفر)تقريباً 65 درصد زن و 35 درصد مرد( در گروه زبان شركت كرده اند.	•
امسال در مجموع ظرفيت پذيرش در اين گروه با احتساب دانشگاه فرهنگيان و مناطق محروم  4184  نفر است.	•

ظرفیت روزانه 2701 نفر 

ظرفیت غیر انتفاعی  105  نفر ظرفیت پیام نور  200  نفر 

ظرفیت نوبت دوم )شبانه( 473 نفر 

 % 3

مترجمی زبان
مترجمی زبان انگليسی

مترجمی زبان آلمانی
كاردانی مترجمی زبان انگليسی

مترجمی زبان فرانسه

زبان و ادبیات خارجی
زبان و ادبيات اسپانيايی

زبان و ادبيات فرانسه
زبان و ادبيات آلمانی
زبان و ادبيات ارمنی

زبان و ادبيات انگليسی
زبان و ادبيات اردو

زبان و ادبيات ژاپنی
زبان و ادبيات تركی

 استانبولی
زبان ايتاليايی
زبان روسی
زبان چينی

آموزش زبان
آموزش زبان انگليسی

كاردانی آموزش زبان انگليسی
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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 اینکه 
بایستي پس از پنج سال )از تاریخ اجراي قانون یعني سال 1393( حداقل 85 درصد 
آزمون  در  باشد،  تحصیلي  سوابق  مبناي  بر  کشور  کل  در  دانشجو  پذیرش  ظرفیت 
سراسري سال 1399  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 اساس مصوبات شوراي سنجش و پذیرش دانشجو در آزمون سراسري سال 1399 
، پذیرش در تعدادي از کدرشته محل هاي دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالي 
غیرانتفاعي  پیام نور،  )شبانه(،  نوبت دوم  روزانه،  از  اعم  دوره هاي مختلف  در  کشور 
از  از فرایند آزمون سراسري و به صورت مجزا  با سوابق تحصیلي، خارج  ... صرفاً  و 
رشته  محل هاي با آزمون و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه با مالك معدل کتبي 
بنابراین  مي شود.  انجام  وي  انتخابي  رشته  و  داوطلب  دیپلم  نوع  به  توجه  با  دیپلم 
پذیرش دانشجو در آزمون سراسري سال 1399 به دو صورت ذیل و به صورت مجزا  

انجام خواهد شد:
1- پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلي )معدل کتبي دیپلم(

2- پذیرش بر اساس آزمون سراسري )نمرات ترکیبي حاصل از آزمون و تأثیر مثبت 
سوابق تحصیلي دیپلم و تأثیر مثبت سوابق تحصیلي پیش دانشگاهي(

1- پذیرش صرفًا با سوابق تحصیلي
طبق مصوبات شوراي سنجش و پذیرش دانشجو، پذیرش در رشته محل هاي صرفاً 
براساس سوابق تحصیلي در سال 1399، خارج از فرایند آزمون سراسري و به صورت 
مجزا از رشته  محل هاي با آزمون و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه با مالك »معدل 

کتبي دیپلم« با توجه به نوع دیپلم داوطلب و رشته انتخابي وي انجام مي شود. 
همه متقاضیان، چه داوطلباني که در جلسه آزمون سراسري سال 1399 حاضر بوده 
و مجاز به انتخاب رشته شده اند و چه داوطلبان غیرمجاز، غایب آزمون و یا افرادي 
که در آزمون فوق ثبت نام نکرده اند، می توانند متقاضی ثبت نام در این کدرشته محلها 
باشند. دفترچه راهنمای ثبت نام »پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی« از تاریخ 
1399/05/01 در سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته و سامانه 
آزمون  تحصیلي  سوابق  اساس  بر  صرفاً  دانشجو  پذیرش  رشته  انتخاب  و  ثبت نام 
سنجش  سازمان  سایت  در   1399/05/05 تاریخ  از   1399 سال  ماه  مهر  سراسري 
آموزش کشور فعال شده و تا تاریخ 1399/07/07 مهلت ثبت نام وجود دارد. مطابق 
مصوبات بیست و دومین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1398/9/30 ، براي 
قوانین و  اساس  بر  اساس سوابق تحصیلي،  بر  سال 1399 پذیرش رشته هاي صرفاً 
مقررات مصوب مراجع ذي صالح )سهمیه بندي و بومي پذیري و ...( همانند رشته هاي 
با آزمون سراسري سال 1399 توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام مي شود. به 
داوطلبان پیشنهاد می شود، جهت اطالع از آخرین اصالحات عالوه بر دفترچه پذیرش 
سازمان  سایت  در  مندرج  مرتبط  اطالعیه های  به  تحصیلي  سوابق  براساس  صرفاً 

سنجش آموزش کشور نیز مراجعه نمایند.
پذیرش در تمام کدرشته هاي تحصیلي فوق به روش متمرکز انجام مي شود. اگر رشته 

داراي شرایط خاصي باشد )مانند رشته تربیت بدنی و ...( ضوابط مربوط در دفترچه 
با  دیپلمه  داوطلبان  امتحاني  دروس  اینکه  به  نظر  رعایت شود.  باید  و  میشود  درج 
توجه به نوع دیپلم آنان )ریاضي، تجربي، انساني، فنی و حرفه ای و ....( متفاوت است، 
باشد،  متفاوت  است  آن  متقاضي  که  تحصیلی  گروه  با  داوطلب  دیپلم  نوع  چنانچه 
درصد اعمال معدل کتبي متفاوت بوده و میزان تأثیر آن، بر اساس نوع دیپلم داوطلب 
و گروه مورد تقاضا طبق جدول شماره 1 است. داوطلبان مجاز هستند بدون توجه به 
نوع مدرك دیپلم یا پیش دانشگاهي از کلیه گروه هاي 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 
1399 و اصالحیه هاي بعدي آن نسبت به انتخاب کدرشته هاي مورد عالقه خود به 
به  توجه  با  آنان  نحوه گزینش  است  بدیهي  نمایند.  اقدام  تعداد 100 کدرشته محل 
نوع مدرك دیپلم و همچنین رشته انتخابي بر اساس جدول شماره 1 صورت خواهد 

پذیرفت.

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

دولتي و کارداني امور مالي و مالیاتي گروه علوم انساني 100 مي باشد.
گزینش همانند رشته هاي با آزمون است.

برای وضوح بیشتر به مثال ذیل توجه کنید.
 اگر داوطلب داراي دیپلم ادبیات و علوم انساني باشد، مي تواند 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 تحصیلي زبان هاي خارجي،
رشته صنایع دستي از  گروه تحصیلي  هنر و رشته فقه و مباني حقوق اسالمي از گروه 

تحصیلي علوم انساني انتخاب
نماید. تأثیر معدل کتبي 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 

شیوه هاي پذیرش دانشجو 
در آزمون سراسري سال 1399
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علوم تجربي   10/278  =0/571×18 و براي سایر گروه هاي تحصیلي 18 است.

تذکر مهم: مطابق با مصوبه دومین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو 
مورخ 93/4/31 ، در مدرك تحصیلي فارغ التحصیالن این قبیل رشته ها، شیوه 
پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلي درج نمي شود و مدرك فارغ التحصیلی این گونه 

پذیرفته شدگان مشابه داوطلبان پذیرفته شده با آزمون است.

تأثیر مثبت سوابق  از آزمون و  با آزمون )نمرات حاصل  2- پذیرش 
تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهی(

عالي  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  کدرشته محل های  از  تعدادي  براي  پذیرش 
پردیس  مجازي،  نیمه حضوري،  )شبانه(،  دوم  نوبت  روزانه،  دوره هاي  در  کشور 
خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعي، شهریه پرداز و برخی از رشته های دانشگاه آزاد 
و سوابق تحصیلي;  آزمون  از  )نمره حاصل  آزمون سراسري  اساس  بر  اسالمی، 
چنانچه داوطلب مشمول اعمال سوابق تحصیلي باشد( صورت مي پذیرد. بدیهي 
است که این کدرشته محل ها را تنها داوطلباني مي توانند انتخاب نمایند که در 
رشته هاي  انتخاب  به  مجاز  و  بوده  حاضر   1399 سال  سراسري  آزمون  جلسه 
پذیرش بر اساس آزمون  شده اند. پذیرش در این قبیل کدرشته هاي تحصیلي 
نظر  در  با  پذیرش  مي شود. مالك  انجام  شرایط خاص  یا  و  متمرکز  روش  به 
گرفتن شرایط و ضوابط آزمون )ازنظر گزینش بومي، سهمیه  بندي و .. ( در این 
کدرشته محل ها نمره کل نهایي  زیرگروه  مربوط به رشته موردنظر است که این 

نمره در کارنامه نتایج علمي داوطلب درج گردیده است.
مطابق مصوبات بیست و یکمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 
98/08/01  میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلي و نحوه پذیرش به شرح ذیل 

است:
تحصیلی، حداکثر 30  تاثیر سوابق  میزان  آزمون سراسري سال 1399،  1-در 

درصد و با تاثیر مثبت اعمال مي شود به  طوري که:
الف- آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي و فیزیک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم 
و معارف اسالمي که دیپلم خود را سال 1398 و بعد از آن در نظام آموزشي 
صورت  به  آن ها  دوازدهم  پایه  دروس  امتحانات  و  نموده  اخذ   )6-3-3( جدید 
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 30 درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود 

داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود.
و  انساني  علوم  تجربي،  علوم  فیزیک،  و  ریاضي  دیپلمه هاي  از  دسته  آن  ب- 
علوم و معارف اسالمي که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد در نظام آموزشي 
سالي واحدي یا ترمي واحدي اخذ و امتحانات یک  یا چند درس آنها به صورت 
تحصیلي  اعمال سوابق  است، مشمول  برگزار شده  و کشوری  نهایي، سراسري 
بوده و سوابق تحصیلي موجود دیپلم )پایه یازدهم-سال سوم آموزش متوسطه 
موجود  تحصیلي  سوابق  نسبت  به  درصد   25 حداکثر  میزان  به  قدیم(  نظام 
و  ریاضي  پیش دانشگاهي  مدرك  داراي  داوطلبان  و  مثبت  تاثیر  با  و  داوطلب 
فیزیک، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر که مدرك دوره 
پیش دانشگاهي خود را از سال تحصیلي 91-1390 اخذ نموده اند و امتحانات یک 
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 
درصد   5 حداکثر  میزان  به  قدیم(  نظام  متوسطه  آموزش  آخر  سال  دوازدهم- 
اعمال مي شود. در  تاثیر مثبت  با  و  به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب 
مجموع میزان تاثیر سوابق تحصیلي حداکثر 30 درصد است وبه صورت تأثیر 

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

نیستند.
براي اطالع بیشتر در این خصوص به  گزارش های مربوط به روش نمره کل سازي 
در آزمون سراسري سال 1399 و آشنایي با محتواي کارنامه نتایج علمي آزمون 

سراسري در همین ویژه نامه مراجعه نمایند.

نكات مهم:
در آزمون سراسری سال 1399 گزینش در چهار رشته های پزشکی، دامپزشکی، 
دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه آزاد اسالمی توسط سازمان سنجش آموزش 
انتخاب  راهنمای  دفترچه  در  آن  کدرشته محل های  و  شود  می  انجام  کشور 
رشته )دفترچه شماره 2( درج خواهد و داوطلبان بایستی در صورت تمایل به 
تحصیل در این رشته های دانشگاه آزاد اسالمی، کدهای مربوطه را به همراه سایر 
کدرشته محل هاي انتخابي در فرم انتخاب رشته با توجه به اولویت دلخواه درج 

نمایند.
سوابق  اساس  بر  صرفاً  شیوه  به  دانشجو  پذیرش  مجزای  فرآیند  به  توجه  با 
نیز  نکرده اند،  شرکت  و  نام  ثبت  سراسری  آزمون  در  که  داوطلبانی  تحصیلی 
می توانند متقاضی پذیرش در رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی باشند.

در روش پذیرش با آزمون هر داوطلب مي تواند متقاضي یک گروه آزمایشي اصلي 
آزمایشی هنر و  انساني( و دو گروه  و علوم  و فني، علوم تجربي  ریاضی  )علوم 
زبان های خارجی باشد. بدیهي است یک داوطلب نمي تواند هم زمان متقاضي دو 
گروه آزمایشي از گروه های آزمایشي اصلي یعني گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي 
و فني، علوم تجربي و علوم انساني باشد. درهرصورت فقط امکان انتخاب 150 

کدرشته محل را دارا است. 
براساس سوابق تحصیلي، داوطلب مي تواند بدون توجه  در روش پذیرش صرفاً 
به نوع مدرك دیپلم یا پیش دانشگاهي از کلیه گروه هاي 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 1399 و اصالحیه هاي بعدي، نسبت به انتخاب کدرشته هاي مورد 

عالقه خود به تعداد 100 کدرشته محل اقدام نمایند.
داوطلباني که در آزمون سراسري سال 1399 شرکت کرده و مجاز به انتخاب 
انتخاب  فرم  در  انتخاب 150 کدرشته محل  بر  رشته شده اند، مي توانند عالوه 
صرفاً  رشته هاي  انتخاب  مجزا  سامانه  به  آزمون،  با  رشته هاي  پذیرش  رشته 
براساس سوابق تحصیلي نیز مراجعه نموده، ثبت نام کرده و 100 کدرشته محل 

از رشته هاي پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلي را انتخاب نمایند. 
اگر داوطلبي در رشته محل هاي صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي پذیرش شده و 
در آزمون سراسري سال 1399 نیز شرکت کرده و قبول شود، تنها مي تواند در 
یک کدرشته محل به انتخاب خود، ثبت نام نموده و مشغول به تحصیل شود. به 
عبارت دیگر هر داوطلب فقط مجاز به تحصیل در یک کدرشته محل مي باشد و 
تحصیل همزمان در چند کدرشته محل )به جز داوطلبان مشمول آیین نامه هاي 

استعدادهاي درخشان( ممنوع است.
انتقال و تغییر رشته از رشته محل هاي پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق 
تحصیلي به رشته محل هاي با آزمون) که پذیرش آنها با نمرات آزمون سراسري 

 صورت مي گیرد(، ممنوع است.
پذیرفته شدگان دوره روزانه )اعم از پذیرش از طریق آزمون سراسري یا پذیرش 
صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي( سال 1399، اجازه پذیرش در دوره روزانه سال 

1400 را ندارند.
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راهنماي انتخاب رشته مجازي 
آزمون سراسري سال 1399

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 
مختلف و ارزیابي علمي داوطلبان آزمون سراسري، ضمن اهمیت دادن به دغدغه 
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 1399 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 شک 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 یک، 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.
همچنین مشکل اساسي دیگري که داوطلبان با آن روبرو هستند این است که 
و  دانشگاه ها  شرایط  و  ویژگي   از  جامع  شناخت  و  درك  عدم  دلیل  به  مشاوران 
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 الویت 

باالتري در انتخاب رشته داوطلب وارد شده است، قبول شوند.
در همین راستا، در نرم افزار راهنماي انتخاب رشته مجازي، با استفاده از اطالعات 
داوطلبان سال جاري و اطالعات رشته محل هاي سال گذشته و با رعایت تمامي 
شرایط و ضوابط، رشته هایي که داوطلب در صورت انتخاب رشته در سال گذشته، 
شانس قبولي در آن ها داشت را به وي معرفي مي کند. بنابراين اگر نگوئیم نرم افزار 
مذکور، بهترين و منحصربه فردترين نرم افزار کمکي انتخاب رشته است، اما 
مي توان ادعا کرد که مناسب ترين 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.

نکات 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 اینکه ممکن 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.
2- در نرم افزار انتخاب رشته مجازي، رشته هاي تحصیلي نیمه متمرکز، بورسیه، 
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.
3- انتخاب برخي از رشته محل ها تابع شرایط و ضوابط خاصي است که از اطالعات 
داوطلب قابل استنتاج مي باشد؛ بطور مثال انتخاب رشته محل هاي دانشگاه پیام نور 
تابع اطالعات جغرافیایي داوطلب مي باشد و نرم افزار انتخاب رشته مجازي با توجه 
به اطالعات ثبتي داوطلب از قبیل محل تولد، محل اقامت، محل اخذ مدرك دیپلم 

، پیش دانشگاهي صرفاً رشته محل هاي مجاز را معرفي مي کند.
4- با توجه به اینکه براي انتخاب رشته، عوامل متعددي از جمله میزان عالقه به 
رشته و دانشگاه، در نظر داشتن نوع دوره، مقطع تحصیلي، شرایط و امکانات 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 یک راهنما که معرفي کننده رشته هایي 

است که داوطلب شانس قبولي در آنها دارد، مورد استفاده قرار گیرد.
ابزاري جهت  انتخاب رشته مجازي فقط و فقط به عنوان  5- سیستم راهنماي 
راهنمایي بیشتر داوطلب تهیه شده است و استفاده یا عدم استفاده از آن کاماًل 
اختیاري است و مالك 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.
6- ممکن است این سیستم به برخي از داوطلبان که مجاز به انتخاب رشته شده اند، 
هیچ رشته اي پیشنهاد نکند یا رشته محل هاي محدودي پیشنهاد کند؛ به این دسته 
با در نظر گرفتن دوره اي که مجاز شده اند و رشته  از داوطلبان توصیه مي شود 
محل هاي معرفي شده در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و همچنین اطالعیه هاي 

سازمان سنجش نسبت به انتخاب رشته اصلي اقدام کنند.
7- 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 1399 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 انتخاب 
رشته مجازي مربوطه مراجعه کنید و ممکن است نرم افزار به ازاي هر گروه حداکثر 
250 رشته محل به شما پیشنهاد کند. اما در نظر داشته باشید که در سیستم 
انتخاب رشته اصلي صرفاً یک فرم انتخاب رشته در اختیار هر داوطلب قرار مي گیرد 
که باید حداکثر 150 رشته محل از تمامي رشته محل هاي پیشنهادي اعم از یک یا 
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دو گروه آزمایشي را فقط در همان یک فرم براساس عالقه و الویت وارد کند.
8- صرفاً داوطلبان آزمون سراسري سال 1399 که براساس کارنامه مرحله اول مجاز 

به انتخاب رشته شده اند مي توانند از این سیستم استفاده کنند. 

روش استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مجازي:
اعالم  از  پس  ساعت   48 حداکثر  مجازي،  رشته  انتخاب  نرم  افزار  لینک 
نشاني به  سنجش  سازمان  سایت  روي  بر  علمي(  کارنامه  اول)  مرحله   نتیجه 

 www.sanjesh.org فعال 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 سریال انتخاب رشته مجازي به مبلغ 

100.000 ریال خریداري کند.
2- براي خرید سریال انتخاب رشته مجازي مي توانید از لینک »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، یک 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 

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

مربوطه نیست.
امکانات 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 250 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 ممکن 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:
2-1- نوع دوره )روزانه – نوبت دوم – پیام نور – غیرانتفاعي و ...(،

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

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

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

انتخاب رشته اصلي را دارد. 

 فرایند گزینش آزمون سراسري، فرایندي علمي و مبتني بر داده و اطالعات 
مستند و معتبر است و مشاوران انتخاب رشته در موسسات به طور احتمالي و 
در بهترین حالت براساس اطالعات تعداد محدودي از داوطلبان سال گذشته 

نسبت به مشاوره و انتخاب رشته اقدام مي کنند
 نرم افزار انتخاب رشته مجازي با استفاده از اطالعات داوطلبان سال جاري 
و اطالعات رشته محل هاي سال گذشته و با رعایت تمامي شرایط و ضوابط، 

رشته هایي که شانس قبولي در آنها بیشتر است را معرفي مي کند.
 داوطلباني که در آزمون سراسري 1399 مجاز به انتخاب رشته نشده اند یا 
در دوره هایي که پذیرش آنها براساس سوابق تحصیلي است، ثبت نام کرده اند 

امکان استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مجازي را ندارند
 استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مجازي کامالً اختیاري است و اطالعات 
این نرم افزار صرفاً جهت راهنمایي بیشتر و معرفي رشته محل هایي است که 

شانس قبولي داوطلب در آنها بیشتر است
عالیق،  براساس  باید  را  رشته  انتخاب  جهت  نهایي  تصمیم  داوطلب   

توانمندي ها و شرایط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود انتخاب کند
 حتما دفترچه راهنماي انتخاب رشته سال جاري و اطالعیه هاي مرتبط با 
انتخاب رشته که از طریق سایت سازمان سنجش منتشر مي شود را مطالعه 

کنید و براساس آنها انتخاب رشته کنید
 اگر داوطلبي در بیش از یک گروه آزمایشي مجاز به انتخاب رشته شده باشد 
باید به ازاي هر گروه آزمایشي که تمایل به استفاده از انتخاب رشته مجازي را 

دارد، کارت اعتباري خریداري نماید.
اشتباه، رشته محل هاي  راهنمایي  یا  تصور  دلیل  به  داوطلبان  از  برخي   
ضعیف  تر را قبل از رشته محل هاي بهتر وارد مي کنند که در اینصورت حتي 
اگر نمره قبولي براي هر دو رشته محل را داشته باشند ولي به دلیل وارد کردن 
رشته محل ضعیف تر قبل از رشته محل بهتر، در رشته محل ضعیف قبول 

مي شوند.
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مراحل انتخاب رشته اینترنتي
آزمون سراسري سال 1399 

چندیـــن ســـال اســـت کـــه انتخـــاب رشـــته آزمـــون سراســـري بـــه صـــورت 
ــا در  ــت انتخاب هـ ــت ثبـ ــه اهمیـ ــه بـ ــا توجـ ــرد. بـ ــام مي گیـ ــي انجـ اینترنتـ
ـــل آن  ـــاده مراح ـــه و س ـــورت خالص ـــه ص ـــه ب ـــي در ادام ـــته اینترنت ـــاب رش انتخ
ـــود را  ـــاي خ ـــکل انتخاب ه ـــدون مش ـــد ب ـــان بتوانن ـــا داوطلب ـــت ت ـــده اس ـــان ش بی

در سیســـتم انتخـــاب رشـــته آزمـــون سراســـري ســـال 1399 ثبـــت کننـــد.
1- دفترچـــه راهنمـــاي انتخـــاب رشـــته و اطالعیه هـــاي مربـــوط بـــه انتخـــاب 

ـــد: ـــه کنی ـــت مطالع ـــه دق ـــته را ب رش
- دفترچـــه راهنمـــاي انتخـــاب رشـــته بـــه صـــورت الکترونیکـــي قبـــل از آغـــاز انتخـــاب 
ـــر  ـــاني: www.sanjesh.  orgمنتش ـــه نش ـــنجش ب ـــازمان س ـــایت س ـــته در س رش
خواهـــد شـــد. داوطلـــب بـــا مراجعـــه بـــه ســـایت ســـازمان و از طریـــق لینـــک 

ـــد.  ـــره کن ـــود و ذخی ـــا را دانل ـــه راهنم ـــن دفترچ ـــد ای ـــوط مي توان مرب
ـــي از  ـــا، برخ ـــه راهنم ـــار دفترچ ـــد از انتش ـــت بع ـــن اس ـــه ممک ـــل اینک ـــه دلی - ب
کـــد رشـــته محل هـــا حـــذف، اضافـــه یـــا اصـــالح شـــوند، لـــذا ضـــرورت دارد 
کـــه داوطلبـــان، پي گیـــر اطالعیه هـــاي اصالحیـــه دفترچـــه از طریـــق ســـایت 
ـــه  ـــت مطالع ـــه دق ـــا را ب ـــوده و آنه ـــنجش ب ـــک س ـــه پی ـــه نام ـــا هفت ـــازمان ی س

ـــد. کنن
2- اطالعات مورد نیاز براي انتخاب رشته اینترنتي را آماده کنید:

2-1- بـــراي اســـتفاده از نـــرم افـــزار انتخـــاب رشـــته، ســـه شـــیوه ورود بـــه 
نرم افـــزار پیش بینـــي شـــده اســـت کـــه داوطلـــب بایســـتي از طریـــق یکـــي از 
ـــراي  ـــاز ب ـــورد نی ـــات م ـــتن اطالع ـــاده داش ـــذا آم ـــد؛ ل ـــدام کن ـــیوه ها اق ـــن ش ای

ورود الزامـــي اســـت:
شیوه اول: اطالعات سریال ثبت نام، شماره شناسنامه.

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

ـــه در  ـــواردي اســـت ک ـــزو م ـــم ج ـــوان دیپل ـــد و عن ـــم، ک ـــي دیپل ـــدل کتب 2-2- مع
ـــورت  ـــا در ص ـــود ت ـــش داده مي ش ـــب نمای ـــه داوطل ـــته ب ـــاب رش ـــان انتخ زم
ـــتن  ـــاده داش ـــذا آم ـــد؛ ل ـــح را وارد نمای ـــات صحی ـــرت، اطالع مغای
ایـــن اطالعـــات نیـــز بـــه منظـــور مقایســـه و اصـــالح، 

ـــت. ـــي اس الزام
محل هـــاي  رشـــته  کـــد   -3-2
ـــود  ـــي خ ـــده نهای ـــاب ش انتخ
نـــام  همـــراه  بـــه  را 
عنـــوان  رشـــته، 
 ، ه نشـــگا ا د
ع  نـــو

دوره )روزانـــه، نوبـــت دوم و ...(، مقطـــع تحصیلـــي )کاردانـــي، کارشناســـي، 
ـــد. ـــت کنی ـــه اي یادداش ـــم روي برگ ـــات مه ـــایر اطالع ـــد و ...( و س ـــي ارش کارشناس

يـــادآوري 1: هـــر داوطلـــب مي توانـــد حداکثـــر 150 کـــد رشـــته محـــل را در 
ـــد  ـــدادي از ک ـــت تع ـــن اس ـــي ممک ـــد؛ ول ـــت کن ـــته ثب ـــاب رش ـــزار انتخ ـــرم اف ن
ـــرایط  ـــت ش ـــدم رعای ـــل ع ـــه دلی ـــد ب ـــاب مي کنی ـــه انتخ ـــي را ک ـــته محل های رش
ـــب  ـــه داوطل ـــا ب ـــالم خط ـــا اع ـــه ب ـــود ک ـــت نش ـــزار ثب ـــرم اف ـــوي ن ـــط، از س و ضواب
اعـــالم خواهـــد شـــد؛ لـــذا توصیـــه مي شـــود کـــه رشـــته محل هـــاي بیشـــتري 

ـــد. ـــتباه کنی ـــاي اش ـــته محل ه ـــن رش ـــد جایگزی ـــا بتوانی ـــد ت ـــر بگیری را در نظ
ـــت،  ـــاب نیس ـــي 150 انتخ ـــردن تمام ـــه وارد ک ـــي ب ـــد الزام ـــر چن ـــادآوري 2: ه ي
ــن  ــر گرفتـ ــا در نظـ ــه بـ ــد کـ ــي بوده انـ ــته داوطلبانـ ــال هاي گذشـ ــا در سـ امـ
شـــرایط خـــوش بینانـــه، صرفـــاً چنـــد انتخـــاب محـــدود را در فـــرم انتخـــاب 
ـــک  ـــالف ی ـــا اخت ـــي ب ـــش علم ـــس از گزین ـــت پ ـــد و در نهای ـــته وارد کرده ان رش
یـــا دو نفـــر، جـــزو قبـــول شـــدگان در رشـــته محل هـــاي وارد شـــده، نبودنـــد.

3- وارد نرم افزار انتخاب رشته آزمون سراسري شوید:
ـــزار  ـــرم اف ـــنجش، وارد ن ـــازمان س ـــایت س ـــوط در س ـــک مرب ـــق لین 3-1- از طری

ـــوید. ـــري ش ـــون سراس ـــته آزم ـــاب رش انتخ
ـــوص  ـــي درخص ـــري، اطالعات ـــون سراس ـــته آزم ـــاب رش ـــزار انتخ ـــرم اف 3-2- در ن
ـــش  ـــته و ... نمای ـــاب رش ـــت انتخ ـــزار، مهل ـــرم اف ـــتفاده از ن ـــط اس ـــرایط و ضواب ش

ـــد از: ـــا عبارتن ـــن آنه ـــه مهمتری ـــت ک ـــده اس داده ش
3-2-1- مهلت انتخاب رشته از تاریخ 1399/7/2 تا تاریخ 1399/7/5است.

3-2-2- داوطلبـــان پـــس از ثبـــت اطالعـــات، رســـید انتخـــاب رشـــته را کـــه 
ــد. ــت مي کننـ ــت، دریافـ ــي اسـ ــددي 15 رقمـ عـ

ـــن  ـــا آخری ـــد ت ـــت کرده ان ـــود را ثب ـــته خ ـــاب رش ـــه انتخ ـــي ک 3-2-3- داوطلبان
ـــات  ـــش اطالع ـــا ویرای ـــاهده ی ـــه مش ـــبت ب ـــد نس ـــته مي توانن ـــاب رش ـــت انتخ مهل

ـــد. ـــدام کنن ـــایت اق ـــوط در س ـــاي مرب ـــق لینک ه از طری
ـــدارد  ـــود ن ـــته وج ـــاب رش ـــرم انتخ ـــل ف ـــراي تکمی ـــي ب ـــت زمان 3-2-4- محدودی
ـــر  ـــره مرورگ ـــا پنج ـــت ی ـــل اس ـــت متص ـــه اینترن ـــر ب ـــه کارب ـــي ک ـــا زمان ـــاً ت و صرف
خـــود را نبســـته اســـت، مي توانـــد نســـبت بـــه انتخـــاب رشـــته اقـــدام کنـــد 
)حتمـــاً پـــس از پایـــان انتخـــاب رشـــته بـــا کلیـــک روي دکمـــه »خـــروج« از 

ـــوید(. ـــارج ش ـــتم خ سیس
4- اطالعات ثبت نامي را مشاهده و در صورت مغایرت اصالح کنید:

ـــزار وارد  ـــرم اف ـــه ن ـــد 2-1 ب ـــده در بن ـــالم ش ـــاي اع ـــیوه ه ـــي از ش ـــق یک از طری
ـــه  ـــبت ب ـــد و نس ـــي کنی ـــود، بررس ـــش داده مي ش ـــه نمای ـــي را ک ـــوید و اطالعات ش
تأییـــد یـــا اصـــالح آنهـــا اقـــدام کنیـــد. اطالعاتـــي کـــه نمایـــش داده مي شـــود 

ـــت: ـــل اس ـــرح ذی ـــه ش ب
ـــتي  ـــودن، بایس ـــح ب ـــورت صحی ـــم: در ص ـــد دیپل ـــم و ک ـــي دیپل ـــدل کتب 4-1- مع
ـــح را در  ـــات صحی ـــورت، اطالع ـــر اینص ـــد و در غی ـــالم کنی ـــات را اع ـــت اطالع صح

ـــد. ـــوط وارد کنی ـــل مرب مح
4-2- اگـــر داوطلـــب تمایـــل بـــه انتخـــاب رشـــته هاي مؤسســـات 
ـــان داشـــته  ـــا دانشـــگاه فرهنگی ـــور ی ـــام ن ـــا دانشـــگاه پی ـــي ی غیرانتفاع
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ـــد،  ـــرده باش ـــالم نک ـــود را اع ـــدي خ ـــه من ـــام، عالق ـــت ن ـــان ثب ـــي در زم ـــد، ول باش
ـــات در  ـــردن اطالع ـــوط و وارد ک ـــدي مرب ـــه من ـــریال عالق ـــد س ـــا خری ـــد ب مي توان
ـــاب  ـــه انتخ ـــبت ب ـــود را نس ـــدي خ ـــه من ـــته، عالق ـــاب رش ـــن انتخ ـــه آغازی صفح
ــت  ــر اسـ ــه ذکـ ــد. الزم بـ ــالم کنـ ــده اعـ ــاد شـ ــگاه هاي یـ ــته هاي دانشـ رشـ
ـــريال  ـــک س ـــد ي ـــور، خري ـــام ن ـــي و پی ـــات غیرانتفاع ـــراي مؤسس ـــه ب ک
عالقـــه منـــدي کافـــي اســـت و بـــراي دانشـــگاه فرهنگیـــان نیـــز 

کارت جداگانـــه اي مـــورد نیـــاز اســـت.
ـــس  ـــش نوی ـــه در پی ـــواردي ک ـــه م ـــه ب ـــا توج ـــا را ب ـــته محل ه ـــد رش ـــات ک 5- اطالع

ـــد: ـــزار وارد کنی ـــرم اف ـــر در ن ـــه شـــرح زی ـــد ب ـــرده بودی وارد ک
ـــته  ـــوان رش ـــد، عن ـــار ک ـــته محـــل، در کن ـــد رش ـــر ک ـــردن ه ـــس از وارد ک 5-1- پ
ـــي  ـــا اطالعات ـــاً آن را ب ـــود حتم ـــه مي ش ـــه توصی ـــود ک ـــش داده مي ش ـــل نمای مح

ـــد. ـــد مقایســـه کنی ـــرده بودی ـــاده ک ـــس آم ـــش نوی ـــه صـــورت پی ـــاًل ب ـــه قب ک
ـــد  ـــه »تأیی ـــک روي دکم ـــا و کلی ـــته محل ه ـــد رش ـــردن ک ـــس از وارد ک 5-2- پ
ــرار  ــي قـ ــورد ارزیابـ ــا را مـ ــته محل هـ ــات رشـ ــزار، اطالعـ ــرم افـ ــه«، نـ و ادامـ
ــا  ــب بـ ــیت داوطلـ ــق جنسـ ــدم تطابـ ــد »عـ ــکال ماننـ ــوارد اشـ ــد و مـ مي دهـ
ـــا  ـــب ب ـــي داوطل ـــروه آزمایش ـــق گ ـــدم تطاب ـــل«، »ع ـــته مح ـــرش رش ـــس پذی جن

گـــروه آزمایشـــي رشـــته محـــل« و ... را اعـــالم مي کنـــد.
ـــل بررســـي  ـــزار قاب ـــرم اف ـــل از ســـوي ن ـــورد قب ـــوارد برخـــالف م 5-3- برخـــي از م
ـــا  ـــت آنه ـــق مي بایس ـــرایط و عالی ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــب ب ـــخص داوطل ـــت و ش نیس
ـــوارد  ـــن م ـــد. برخـــي از ای ـــري کن ـــم گی ـــا تصمی ـــد و درخصـــوص آنه را بررســـي کن
ـــته اي  ـــي، درج رش ـــته هاي انتخاب ـــر دوره در رش ـــا تغیی ـــع ی ـــر مقط ـــامل تغیی ش
ــا درج دوره  ــي یـ ــع کارشناسـ ــته هاي مقطـ ــن رشـ ــي در بیـ ــع کاردانـ در مقطـ
ـــا  ـــر دوره ی ـــزار ه ـــرم اف ـــه ن ـــه و ... هســـتند؛ البت ـــاي روزان ـــن دوره ه ـــي بی غیرانتفاع
ـــب  ـــه داوطل ـــورت ب ـــن ص ـــد و بدی ـــش مي ده ـــگ نمای ـــک رن ـــه ی ـــي را ب مقطع

ـــد. ـــک مي کن ـــا کم ـــن تغییره ـــایي ای ـــراي شناس ب
ـــه  ـــب ب ـــه داوطل ـــته ب ـــاب رش ـــید انتخ ـــراه رس ـــه هم ـــده ب ـــت ش ـــات ثب 6- اطالع

شـــرح زیـــر نمایـــش داده مي شـــود:
ـــگاه ســـازمان ســـنجش ثبـــت خواهـــد شـــد  ـــات در پای ـــد، اطالع ـــس از تأیی 6-1- پ
ـــل  ـــخه قاب ـــد و نس ـــد ش ـــادر خواه ـــي ص ـــته 15 رقم ـــاب رش ـــید انتخ و رس

ـــود. ـــش داده مي ش ـــب نمای ـــه داوطل ـــاپ ب چ
ــده  ــش داده شـ ــات نمایـ ــان، از اطالعـ ــه داوطلبـ ــود کـ ــه مي شـ 6-2- توصیـ
ـــروج« از  ـــه »خ ـــک روي دکم ـــا کلی ـــان ب ـــد و در پای ـــه کنن ـــي تهی ـــخه چاپ نس

ـــوند. ـــارج ش ـــته خ ـــاب رش ـــزار انتخ ـــرم اف ن
ـــاب  ـــرم انتخ ـــخصي و ف ـــات ش ـــه از اطالع ـــت ک ـــف اس ـــب موظ ـــادآوري: داوطل ي
ـــد.  ـــت کن ـــته محافظ ـــاب رش ـــه انتخ ـــده تأییدی ـــاپ ش ـــخه چ ـــود و نس ـــته خ رش
ـــال  ـــؤلیتي در قب ـــه مس ـــنجش، هیچگون ـــازمان س ـــه س ـــت ک ـــادآوري اس ـــه ی الزم ب
مشـــکالت ناشـــي از لـــو رفتـــن اطالعـــات داوطلـــب نخواهـــد داشـــت. برایـــن 
اســـاس تقاضـــا مي شـــود اطالعـــات شـــخصي و آزمونـــي خـــود را در اختیـــار 

ـــد. ـــرار ندهی ـــه ق ـــراد متفرق اف
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ضمن آرزوي توفیق روزافزون براي داوطلبان آزمون سراسري، در این قسمت به روش 
نمره کل سازي در آزمون سراسري و انواع نمرات از قبیل نمره خام، نمره کل حاصل از 
دروس امتحاني آزمون سراسري، نمره کل حاصل از دروس مؤثر سوابق تحصیلي دیپلم)برای 
دیپلمه های نظام سالی واحدی یا ترمي واحدي و دیپلمه های نظام جدید آموزشی )3-3-
6(، نمره کل حاصل از دروس مؤثر سوابق تحصیلي پیش دانشگاهي برای داوطلبانی که 
دارای دیپلم نظام سالی واحدی یا ترمي واحدي هستند و درنهایت نمره کل نهایی در هر 

زیرگروه که در کارنامه اولیه داوطلبان درج مي  شود، پرداخته مي  شود.
بر اساس مصوبه بیست و یکمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 
1398/8/1 میزان تأثیر سوابق تحصیلي در آزمون سراسري سال 1399 براي پذیرش در 
رشته محل هایي که پذیرش آن ها به روش با آزمون انجام مي شود، حداکثر 30 درصد و 

با تاثیرمثبت به صورت زیر اعمال مي شود:
الف( آن دسته از دیپلمه  هاي ریاضي و فیزیک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي که دیپلم خود را از سال 1398 به بعد در نظام آموزشي جدید )3- 3- 6( اخذ نموده 
و امتحانات دروس پایه دوازدهم آنها به  صورت نهایي، سراسري و کشوری برگزار شده، مشمول 
اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود دیپلم )پایه دوازدهم -سال سوم آموزش 
متوسطه نظام جدید 3- 3- 6( به میزان حداکثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود 

داوطلب و به صورت تأثیرمثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي  شود.
ب( آن دسته از دیپلمه  هاي ریاضي فیزیک، 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 دریافت نموده  اند و امتحانات یک 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 قدیم( به میزان حداکثر 25 درصد 
به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایي آنان 

لحاظ مي  شود.
ج( داوطلبان داراي مدرك پیش  دانشگاهي ریاضي فیزیک، علوم تجربي، علوم انساني، علوم 
و معارف اسالمي و هنر که مدرك دوره پیش  دانشگاهي خود را از سال تحصیلي 91 - 
1390 به بعد دریافت کرده اند و امتحانات یک 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 به میزان حداکثر 5 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.

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 رشته هایي است که پذیرش آن ها »با آزمون« 
از رشته  هاي برخي دانشگاه ها و مراکز و موسسات  است. پذیرش دانشجو در تعدادي 
آموزش عالی کشور در سال 1399»صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی« و خارج از فرایند 
آزمون سراسری انجام می شود. برای این کد رشته محل ها، مالك گزینش، معدل کتبي 
دیپلم است. ثبت نام و انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی 
به صورت مجزا از رشته های با آزمون انجام می شود و داوطلبان برای انتخاب این رشته ها 
باید به سامانه پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری مهرماه سال 
1399 مراجعه نمایند. دفترچه رشته محل هاي پذیرش صرفاً  براساس سوابق تحصیلي نیز 

به صورت مجزا از دفترچه  راهنماي انتخاب رشته هاي پذیرش با آزمون است.

انواع نمرات در آزمون سراسري
1( نمره خام 
2( نمره تراز

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

واحدی
5( نمره کل سابقه تحصیلي پیش دانشگاهي برای داوطلبان داراي دیپلم نظام سالی واحدی 

یا ترمی واحدی
6( نمره کل نهایی برای داوطلبان داراي دیپلم نظام سالي واحدي یا ترمی واحدی )حاصل از 
نمره کل آزمون، نمره کل  سابقه تحصیلي دیپلم و نمره کل سابقه تحصیلي پیش دانشگاهي( 
7( نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم برای داوطلبان داراي دیپلم نظام جدید آموزشی 6-3-3
8( نمره کل  نهایی برای داوطلبان دارای دیپلم نظام آموزشی جدید 3-6-6 )حاصل از نمره 
کل آزمون، نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم)پایه دوازدهم- سال سوم آموزش متوسطه نظام 

جدید 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، 
مرحله تصحیح پاسخنامه آغاز مي شود. هر یک از پاسخنامه ها دو بار با دقت هاي مختلف 
پردازش مي شود تا صحت قرائت پاسخنامه 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:

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

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

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

نکته 3: در آزمون سراسري، دروس امتحاني ازنظر تعداد سؤاالت متفاوت هستند؛ براي 
مثال، در گروه آزمایشي علوم ریاضي و فني، تعداد سؤاالت درس ادبیات 25 و درس ریاضي 
55 سؤال است؛ براي اینکه اثر تعداد سؤاالت از بین برده شود، عبارت مذکور تقسیم  بر 

تعداد سؤاالت شده است.
مثال: وضعیت پاسخگویي 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:

نکته 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:

روش نمره کل سازی در آزمون سراسري سال 1399

براي پذیرش در رشته  محل هاي با آزمون
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و اگر به تمام سؤاالت این درس پاسخ درست داده باشد، نمره وي عبارت است از:

توجه مهم : 
1- آزمون سراسري سال 1399 در قالب دو مجموعه سؤال به شرح ذیل تهیه شده بود:  

* یک آزمون )یک مجموعه سؤال(  براساس منابع دروس نظام  سالي واحدي یا ترمي 
واحدي یا نظام قدیم

* یک آزمون )یک مجموعه سؤال( براساس منابع دروس نظام  جدید )6-3-3(
* ضمناً از مباحث مشترك دو نظام آموزشی قدیم و جدید )3-3-6(، سؤال یکسان طرح 

شده بود.
مطابق سنوات اخیر، ابتدا نمرات خام )حقیقي( محاسبه مي شود. سپس براي محاسبه 
نمره کل، در هر یک از گروه هاي آزمایشي نمرات هر درس )نمرات همترازی( بصورت 

جداگانه تراز مي شود. 
2- در سه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني، 
نمرات خام دروس تخصصي دو نظام آموزشي ابتدا با روش هاي آماري مطابق 
با اصول سنجش و اندازه گیري، هم تراز مي شود )نمرات حاصل از  هم ترازي در 
کارنامه نتايج علمي داوطلبان ذيل نمرات خام هر درس درج شده است(، سپس 

نمرات حاصل از هم ترازي باهم براي هر دو نظام تراز مي شود. 

2- نمره تراز
به علت تفاوت در ماهیت دروس امتحاني اعم از عمومي یا اختصاصي، نمرات خام همانند 
نیستند؛ به عبارت دیگر، کسب دو نمره خام یکسان )یا کسب دو درصد یکسان( در دروس 
مختلف آزمون سراسري با یکدیگر قابل  مقایسه نیست؛ درنتیجه نمي توان با استفاده از 
نمرات خام دروس مختلف، افراد را با یکدیگر مقایسه کرد؛ لذا، بحث تبدیل نمرات خام به 
نمرات تراز مطرح مي شود که این امر با استفاده از روش هاي آماري انجام مي گیرد. براي 
تعیین نمره تراز، تمامي نمرات خام داوطلبان حاضر در جلسه در هر گروه آزمایشي و هر 
درس مورد نیاز است؛ سپس از روی نمرات هر درس به ترتیب نزولی، فراوانی نمرات و 
فراوانی تجمعی و مقادیر فراوانی تجمعی نسبی زیر سطح منحنی، نمره تراز براي هر درس 
در هر گروه به صورت مجزا محاسبه می گردد؛ بنابراین، یافتن نمره تراز دروس )اعم 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 امکان پذیر نیست. تراز 
نمرات خام آزمون هر دو نظام به صورت کلي در هر درس و گروه براساس مفاد بندهاي 1 

و 2 توجه مهم بند 1 )نمره خام( محاسبه خواهد شد.

3- نمره کل آزمون
عمومي  دروس  تراز  نمرات  وزنی  میانگین  زیرگروه،  هر  در  داوطلب  آزمون  نمره کل 
با توجه به ضریب هر درس در آن زیرگروه است؛ بدین ترتیب  و اختصاصي داوطلب 
که پس از محاسبه نمرات خام و نمرات تراز معادل آن، نوبت محاسبه نمره کل آزمون 
سراسري است. گروه هاي پنج گانه آزمایشي آزمون سراسري 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 یکسان 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.

3-1- زيرگروه ها در گروه های آزمايشی مختلف
همان طور که مي دانید، آزمون سراسري در پنج گروه آزمایشي برگزار مي شود: 1( گروه 
آزمایشي علوم ریاضی و فني، 2( گروه آزمایشي علوم تجربی، 3( گروه آزمایشي علوم 
انسانی، 4( گروه آزمایشي هنر، 5( گروه آزمایشي زبان هاي خارجي. در هر یک از این 

گروه ها، آزمون هاي عمومي و اختصاصي برگزار مي شود.
مواد آزمون عمومي و ضرایب آن براي تمامي داوطلبان آزمون سراسري در کلیه زیرگروه های 

همه گروه هاي آزمایشي یکسان 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(.

متفاوتي  ضرایب  داراي  سراسري  آزمون  تحصیلي  مختلف  رشته هاي  امتحاني  دروس 
هستند؛ به همین منظور، رشته هاي تحصیلي هر گروه آزمایشي که مواد امتحاني آن ها از 
ضریب یکساني برخوردارند در یک 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 سراسري سال 1399 پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصیلي دانشگاه صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی ایران و رشته های تحصیلی علوم ورزشي، آموزش تربیت 
بدني، نقاشي، ارتباط تصویري، آموزش ارتباط تصویري، کارداني هنرهاي تجسمي، طراحي 
پارچه، طراحي لباس، طراحي صنعتي، ادبیات نمایشي، مجسمه سازي، موسیقي ایراني، 
موسیقی جهاني، موسیقي نظامي، کتابت و نگارگري، آهنگسازي، بازیگري، طراحي صحنه، 
نمایش عروسکي و عکاسي به صورت متمرکز و با شرايط خاص صورت مي پذیرد. آزمون 
عملي و تشریحي این رشته ها در شهریورماه و مهرماه سال 1399 برگزار مي شود. ضریب 
آزمون عملي براي رشته هاي موسیقي ایراني، موسیقی جهاني و موسیقی نظامی 6 و براي 
سایر رشته ها 4 است. 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.
پس با توجه به موارد فوق، نمره کل آزمون سراسري بدین صورت محاسبه مي شود:

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

داوطلبان داراي دیپلم یا پیش دانشگاهي نظام سالي واحدي یا ترمي واحدي همانند سال 
گذشته مشمول اعمال سوابق تحصیلي مي باشند که در ادامه به آن پرداخته مي شود. براي 
داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلي که نمرات دروس سوابق تحصیلي آن ها به طور 
کامل موجود نیست، میزان تأثیر سوابق تحصیلي بر اساس دروس موجود سوابق تحصیلي 
محاسبه مي شود. بدیهي است میزان تأثیر سوابق 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 فیزیک«، »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 یک  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 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود 

داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ مي شود.
براي روشن تر شدن روش محاسبه رابطه شماره 2، به مثال زیر توجه نمایید. شایان ذکر 

است نمراتی که در مثال ها ارائه شده فرضی بوده و غیرقابل استناد است.
مثال1 : فرض کنید که داوطلبي در گروه آزمایشي علوم ریاضي و فني آزمون سراسري 
سنوات قبل شرکت کرده و نمرات خام/نمره همترازی ذیل را کسب نموده است. تراز نمرات 
محاسبه شده و در جدول زیر آورده شده است. گروه آزمایشي علوم ریاضي و فني داراي 
سه زیرگروه است؛ بنابراین، بر اساس نمرات تراز و ضرایب هر یک از زیرگروه ها، نمره کل 

داوطلب فوق در هر یک از زیرگروه ها محاسبه مي شود؛ لذا داریم:
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توجه: امکان محاسبه نمرات تراز براي داوطلبان وجود ندارد؛ لذا خود داوطلب نمي تواند 
نمره آزمون در هر زیرگروه را محاسبه نماید.

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

روش محاسبه این نمره دقیقاً  مانند نمره کل آزمون سراسري است و نمرات دروس امتحاني 
اخذ دیپلم به جای نمرات خام در این نمره کل به کار مي رود. نمرات دروس امتحاني اخذ 
دیپلم )نمرات دروسي که امتحانات آن ها به صورت نهایي، سراسري و کشوري برگزار 
شده است( نیز تراز مي شود؛ این نمرات از وزارت آموزش و پرورش اخذ و به تفکیک نظام 
آموزشي، سال اخذ مدرك و نوع دیپلم با استفاده از روش هاي آماري به صورت مجزا تراز 
مي شود. پس مي توان گفت که نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم عبارت است از میانگین وزنی 

نمرات تراز هر یک از دروس مؤثر اخذ دیپلم که طبق رابطه زیر محاسبه مي شود:

و  مي شود  معادل سازي  سراسري  آزمون  دروس  با  دیپلم  اخذ  دروس  رابطه3،  در 
نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم محاسبه مي شود و ضرایب مربوطه متناسب با ضرایب 
زیرگروه هاي آزمون سراسري است. این ضرایب در شماره 1193 مورخ 1399/6/31 

هفته نامه پیک سنجش منتشر شده است.
مثال2: فرض کنید داوطلبي داراي دیپلم ریاضي فیزیک است و سال اخذ آن 1396 بوده 
و در آزمون سراسري سال 1398 در گروه آزمایشي 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 فارسي 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 
نسبت 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 یک از زیرگروه ها به نسبت واحدها تقسیم 

مي شود.
 

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

سالي  نظام  داوطلبان  براي  پیش دانشگاهی  تحصیلي  سابقه  نمره کل   -5
واحدي یا ترمي واحدي

فیزیک«، »علوم تجربي«، »ادبیات  داوطلبان داراي مدرك پیش دانشگاهی »ریاضي و 
و علوم انساني«، »علوم و معارف اسالمي« و » هنر« که مدرك دوره پیش دانشگاهی 
خود را از سال تحصیلي 1391 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آن ها 
به صورت نهایي، سراسري و کشوری برگزارشده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده 
و سوابق 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 کشوری برگزار شده است به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود 

داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ مي شود.
روش محاسبه این نمره نیز همانند نمره کل آزمون سراسري 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 دانشگاهی )نمرات دروسي که امتحانات آن ها به صورت نهایي، سراسري 
و کشوري برگزار شده است( نیز تراز مي شود؛ این نمرات به تفکیک سال اخذ مدرك و  نوع 
پیش دانشگاهي )براي دارندگان مدرك 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 یک از دروس 

مؤثر پیش دانشگاهی و طبق رابطه زیر محاسبه مي شود:

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 معادل 
سابقه  به عنوان  آن  پیش دانشگاهی  معادل  درس  که  )ضرایبي  زيرگروه هاي  ضرايب 

تحصیلي در نظر گرفته شده باشد(. آزمون سراسري است. 
مثال3 : فرض کنید داوطلبي داراي مدرك پیش دانشگاهی ریاضي فیزیک است و سال 
اخذ آن 1397  بوده و در گروه آزمایشي علوم ریاضي و فني آزمون سراسری سال 1399 
شرکت نموده و وضعیت نمرات دروس مؤثر اخذ پیش دانشگاهی او به شرح 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 فیزیک 
پیش دانشگاهي معادل درس فیزیک آزمون است و در زیرگروه 3 داراي ضریب 2 مي شود.

    

توجه: نمرات مؤثر دروس پیش دانشگاهی همانند نمرات خام آزمون، تراز مي  شود؛ ضمن 
اینکه تراز نمرات دروس پیش دانشگاهی براي فارغ التحصیالن هرسال جداگانه محاسبه 

مي شود.



31 شهریور ماه 1399  سال بیست و پنجم ، ویژه نامه               42

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

تحصیلي پیش دانشگاهي(
تا این قسمت به نحوه محاسبه نمره کل حاصل از دروس امتحاني آزمون سراسري )نمره کل 
آزمون( و نمره کل حاصل از دروس مؤثر امتحاني اخذ دیپلم )نمره کل سابقه تحصیلي 
دیپلم( و نمره کل حاصل از دروس مؤثر امتحاني پیش دانشگاهی )نمره کل سابقه تحصیلي 
پیش دانشگاهي( پرداخته شد. در این قسمت به نحوه محاسبه نمره کلي نهایي که حاصل 

این سه نمره  است، پرداخته مي شود.
بر اساس مصوبه بیست و یکمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 
1398/8/1 میزان تأثیر سوابق تحصیلي در آزمون سراسري سال 1399 براي پذیرش در 
رشته محل هایي که پذیرش آن ها به روش با آزمون انجام مي شود، حداکثر 30 درصد و 

با تاثیرمثبت به صورت زیر اعمال مي شود:
الف(  آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي فیزیک، 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 دریافت نموده اند و امتحانات یک 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 قدیم( به میزان حداکثر 25 درصد 
به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایي آنان 

لحاظ مي شود.
ب( داوطلبان داراي مدرك پیش دانشگاهي ریاضي فیزیک، علوم تجربي، علوم انساني، علوم 
و معارف اسالمي و هنر که مدرك دوره پیش دانشگاهي خود را از سال تحصیلي 91 - 
1390 به بعد دریافت کرده اند و امتحانات یک 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 به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب 

و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود.
تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال 

خواهد شد.
پیش  و  دیپلم  مدرك  که  تحصیلی  سوابق  اعمال  مشمول  داوطلبان  برای 
در  نموده اند،  اخذ  واحدی  ترمی  یا  واحدی  سالی  نظام  در  را  خود  دانشگاهی 
می شود: محاسبه  زیرگروه  هر  برای  نمره کل  چهار   ،1399 سال  سراسری   آزمون 
 1- فقط آزمون 2- آزمون و نمره کل سوابق تحصیلی دیپلم 3- آزمون و نمره کل سوابق 
تحصیلی پیش دانشگاهی 4- آزمون و نمره کل های سوابق تحصیلی دیپلم و تحصیلی 

پیش دانشگاهی
سپس از بین این چهار نمره، بیشترین نمره محاسبه  شده به عنوان نمره کل نهایی در هر 
زیر گروه لحاظ می  شود که این موضوع به نفع داوطلب است. 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 زيرگروه شود )اثر منفي داشته باشد( در آن زيرگروه اعمال نمي شود 
و نمره کل آزمون در آن زیرگروه به عنوان نمره کل نهایي نظر گرفته مي شود. بدیهي است 

حالت هاي مختلفي ممکن است براي یک داوطلب روي دهد که به صورت زیر است:
1- سوابق تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي در هیچ یک از زیرگروه ها تأثیر مثبت نداشته 

باشد.
2- سوابق تحصیلي دیپلم در یک یا چند زیرگروه تأثیر مثبت داشته باشد و در سایر 

زیرگروه ها فاقد تأثیر مثبت باشد.
3- سوابق تحصیلي پیش دانشگاهي در یک یا چند زیرگروه تأثیر مثبت داشته باشد و در 

سایر زیرگروه ها فاقد تأثیر مثبت باشد.
4- سوابق تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي به طور هم زمان )تواماً( در یک 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 سوابق 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.

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

میزان تأثیر سابقه تحصیلي
در روابط 5، 6 و 7، میزان تأثیر سابقه تحصیلي دیپلم )X( و میزان تأثیر سابقه تحصیلي 
پیش دانشگاهی )Y( در هر زیرگروه به ترتیب حداکثر 25 درصد و 5 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 دیپلم با گروه آزمایشي تطابق دارد:
براي این داوطلبان سوابق تحصیلي دیپلم به میزان حداکثر 25 درصد )درصورتی که تمامی 
دروس در سال های مشمول اعمال سوابق تحصیلی اخذ شده باشد؛ در غیر این صورت، 
دروس خارج از این سال ها حذف و ضریب مربوطه از اثر 25 درصد کسر می شود و معادل 
آن به اثر آزمون افزوده خواهد شد( و براساس جدول شماره )1( در نمره کل نهایی تأثیر 

دارد.

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

1389، سوابق تحصیلی بر اساس نمرات سایر دروس موجود صورت می پذیرد.

ب- عدم تطابق عنوان دیپلم با گروه آزمایشي:
برای  داوطلبانی که  بین  سوابق  تحصیلی دیپلم آنان با گروه آزمایشی ثبت نامی مطابقت 
با دروس  متناسب  اساس دروس موجود  بر  دیپلم  تأثیر سوابق تحصیلي  ندارد،  وجود 
آزمون سراسري تا میزان حداکثر 25 درصد خواهد بود. میزان تأثیر سوابق تحصیلي 
دیپلم 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، درصد تأثیر سوابق تحصیلي به تفکیک نوع دیپلم و گروه آزمایشي  بر اساس 

جدول شماره )1( مي باشد. 
همان گونه که ذکر شد، میزان تأثیر نمرات دروس دیپلم با تأثیر مثبت و حداکثر 25 
درصد است؛ به طوری که اگر رشته دیپلم داوطلب با گروه آزمایشي وي یکسان باشد و 
نمرات تمامی دروس دیپلم در سال های 1384 به بعد اخذ شده باشد میزان تأثیر دروس 
مؤثر 25 درصد خواهد بود؛ اما اگر رشته دیپلم داوطلب با گروه آزمایشي وي متفاوت 
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باشد، میزان تأثیر دروس مؤثر وي بر اساس دروس مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه 
5 و رابطه 7 محاسبه نمره کل به جاي 25 درصد، X جایگزین مي شود. براي داوطلبان 
مشمولی که نمرات دروس سوابق تحصیلي آن ها به طور کامل موجود نیست یا سال اخذ 
آن ها به غیراز سال هاي 1384 به بعد است، ضرایب این دروس از درصد سوابق تحصیلي 

کسر خواهد شد.

ج- عنوان پیش دانشگاهی با گروه آزمایشي تطابق دارد:
براي این داوطلبان سوابق تحصیلي پیش دانشگاهی به میزان حداکثر 5 درصد )درصورتی که 
تمامی دروس در سال های مشمول اعمال سوابق تحصیلی اخذشده باشد؛ در غیر این 
صورت، دروس خارج از این سال ها حذف و ضریب مربوطه از اثر 5 درصد کسر می شود و 
معادل آن به اثر آزمون افزوده خواهد شد( و بر اساس جدول شماره )2( در نمره کل نهایی 

تأثیر دارد. 

د- عدم تطابق عنوان پیش دانشگاهی با گروه آزمایشي:
ثبت  آزمایشی  با گروه  آنان  برای  داوطلبانی که  بین  سوابق  تحصیلی پیش دانشگاهی 
نامی مطابقت وجود ندارد، تأثیر سوابق تحصیلي پیش دانشگاهی بر اساس دروس موجود 
متناسب با دروس آزمون سراسري تا میزان حداکثر 5 درصد خواهد بود. میزان تأثیر 
با نسبت سوابق تحصیلي  سوابق تحصیلي پیش دانشگاهی هاي غیر مرتبط برابر است 
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 تفکیک نوع 

پیش دانشگاهي  و گروه آزمایشي براساس جدول شماره )2( خواهد بود. 
تأثیر مثبت و  با  نمرات دروس پیش دانشگاهی   تأثیر  همان گونه که ذکر شد، میزان 
حداکثر 5 درصد است؛ به طوری که اگر رشته پیش دانشگاهی  داوطلب با گروه آزمایشي 
بعد  به  در سال های 1391  پیش دانشگاهي  تمامی دروس  نمرات  و  باشد  یکسان  وي 
اخذشده باشد میزان تأثیر دروس مؤثر 5 درصد خواهد بود؛ اما اگر رشته پیش دانشگاهی  
داوطلب با گروه آزمایشي وي متفاوت باشد، میزان تأثیر دروس مؤثر وي بر اساس دروس 
 Y ،مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه 6 و رابطه 7 محاسبه نمره کل به جاي 5 درصد
جایگزین مي شود. براي داوطلبان مشمولي که نمرات دروس 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.

مثال 1: فرض کنید داوطلبي که داراي دیپلم و پیش دانشگاهی ریاضي فیزیک است، در 
گروه آزمایشي علوم ریاضي و فني شرکت نموده است. این داوطلب دیپلم خود را در سال 
1396 و پیش دانشگاهی خود را در سال 1397 اخذ نموده و امتحانات تمامي دروس 
مؤثر اخذ دیپلم و پیش دانشگاهی او به صورت نهایي و کشوري بوده است. وضعیت علمي 

داوطلب در زیر گروه 1 به شرح ذیل است:

این داوطلب مشمول اعمال سوابق تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي است و نوع دیپلم و 
پیش دانشگاهي ایشان با گروه آزمایشي تطابق دارد؛ براي این داوطلب میزان تأثیر سوابق 
تحصیلي دیپلم 25 درصد و میزان تأثیر سوابق تحصیلي پیش دانشگاهي 5 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(:

0/75×8313 + 0/25×7892  = 8208
نمره کل حاصل از آزمون و سابقه تحصیلي پیش دانشگاهي در زیرگروه 1 )طبق رابطه6 (:
0/95×8313 + 0/05×7507= 8273

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

0/7×8313 + 0/25×7892+ 05/0×7507  = 8168

MAX )8313 ،8208 ،8273 ،8168( = 8313= نمره کل نهايی در زيرگروه 1

است.   1 زیرگروه  در  داوطلب  نمره کل نهایی   8313 نمره کل،   4 این  مقدار  بیشترین 
همان طور که مالحظه مي شود در زیرگروه 1 داوطلب، نمرات سوابق تحصیلي دیپلم و 
پیش دانشگاهي باعث کاهش نمره کل شده است بنابراین سوابق تحصیلي ديپلم و 

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

MAX )8312 ،8206 ،8272 ،8165( = 8312= نمره کل نهايی در زيرگروه 2
بیشترین مقدار این 4 نمره کل،8312 نمره کل نهایی داوطلب در زیرگروه 2 است. همان طور 
که مالحظه مي شود در زیرگروه 2 داوطلب، نمرات سوابق تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي 
باعث کاهش نمره کل شده است بنابراین سوابق تحصیلي ديپلم و پیش دانشگاهي 

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



31 شهریور ماه 1399  سال بیست و پنجم ، ویژه نامه               44

MAX )8273 ،8175 ،8230 ،8132( = 8273= نمره کل نهايی در زيرگروه3
است.   3 زیرگروه  در  داوطلب  نمره کل نهایی   8273 نمره کل،   4 این  مقدار  بیشترین 
همان طور که مالحظه مي شود در زیرگروه 3 داوطلب نیز همانند زیر گروه های دیگر، 
نمرات سوابق تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي باعث کاهش نمره کل شده است بنابراین 
سوابق تحصیلي ديپلم و پیش دانشگاهي براي این داوطلب تأثیر مثبت نداشته 

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

جدول زیر مشخص است:

همانطور که مالحظه شد، داوطلب فوق در هر سه 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 جدید 6-3-3
جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ  یکمین  و  بر اساس مصوبه بیست 
1398/8/1 میزان تأثیر سوابق تحصیلي در آزمون سراسري سال 1399 براي پذیرش در 
رشته محل هایي که پذیرش آن ها به روش با آزمون انجام مي شود، حداکثر 30 درصد و با 

تاثیرمثبت به صورت زیر اعمال مي شود:
آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي و فیزیک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي که دیپلم خود را از سال 1398 به بعد در نظام آموزشي جدید )3- 3- 6( اخذ 
نموده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آنها به صورت نهایي، سراسري و کشوری برگزار 
شده، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود دیپلم )پایه دوازدهم 
-سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3- 3- 6( به میزان حداکثر 30 درصد به نسبت 
سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثیرمثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ 

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 
آزمایشي 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 یک از آن ها ارائه مي شود.

7- نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم براي داوطلبان نظام 6-3-3
روش محاسبه این نمره دقیقاً  مانند نمره کل سابقه تحصیلي دیپلم داوطلبان نظام سالي 
واحدي یا ترمي واحدي است. نمرات دروس امتحاني اخذ دیپلم نظام آموزشي 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 استفاده از روش هاي 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 تراز هر یک از دروس مؤثر اخذ دیپلم نظم آموزشي 6-3-3   
و از رابطه 3 محاسبه مي شود. دروس اخذ دیپلم نظام آموزشي 3-3-6  با دروس آزمون 
سراسري معادل سازي و ضرایب مربوطه متناسب با ضرایب زیرگروه هاي آزمون سراسري 
لحاظ مي شود. این ضرایب در شماره 1130 مورخ 1398/4/3 هفته نامه پیک سنجش 

منتشر شده است.

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

برای داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی در نظام آموزشي جديد 3-3-6  در 
آزمون سراسری سال 1399، دو نمره کل برای هر زیرگروه محاسبه می شود:

1- فقط آزمون 2-  آزمون و نمره کل سوابق تحصیلي دیپلم  6-3-3 
  سپس از بین این دو نمره ، بیشترین نمره محاسبه  شده به عنوان نمره کل نهایی در هر

 زیر گروه لحاظ می  شود که این موضوع به نفع داوطلب است. 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 زيرگروه شود )اثر منفي داشته باشد( در آن زيرگروه اعمال نمي شود
 و نمره کل آزمون در آن زیرگروه به عنوان نمره کل نهایي نظر گرفته مي شود. بدیهي است

حالت هاي مختلفي ممکن است براي یک داوطلب روي دهد که به صورت زیر است:
 سوابق تحصیلي دیپلم )پایه دوازدهم- سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3-3-6( در

1- هیچ یک از زیرگروه ها تأثیر مثبت نداشته باشد.
2-  سوابق تحصیلي دیپلم )پایه دوازدهم- سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید 6-3-3( 
در یک یا چند زیرگروه تأثیر مثبت داشته باشد و در سایر زیرگروه ها فاقد تأثیر مثبت باشد.

براي این داوطلبان با توجه به تأثیر مثبت سوابق تحصیلي دیپلم )پایه دوازدهم- سال 
سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3-3-6(، نمره کل نهایی هر زیرگروه، بیشترین مقدار 

به دست آمده از رابطه )8(  و  رابطه )2(  است:

نمره کل آزمون مانند داوطلبان دارای دیپلم نظام دیپلم نظام سالي واحدي یا ترمی واحدی  
از رابطه )2( محاسبه می شود. در رابطه )8( مقدار W میزان تأثیر سوابق تحصیلي دیپلم 
)پایه دوازدهم- سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3-3-6( است و در هر زیرگروه 
به میزان حداکثر 30 درصد با تاثیر مثبت اعمال مي شود. این میزان تأثیر با توجه به نوع 
دیپلم داوطلب و گروه آزمایشي که شرکت نموده  است، تعیین مي شود؛ لذا با توجه به موارد 

فوق دو حالت وجود دارد.
الف- اگر نوع دیپلم داوطلب با گروه آزمایشي که شرکت کرده است، طبق جدول ذیل 
 باشد، نوع دیپلم و گروه آزمایشي تطابق دارد. براي این داوطلبان سوابق تحصیلي دیپلم 
نظام 3-3-6 به میزان حداکثر 30 درصد )درصورتی که تمامی دروس اخذ شده باشد؛ در 
غیر این صورت، دروس ناموجود حذف و ضریب مربوطه از اثر 30 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. 

ب - برای  داوطلبانی که  بین  سوابق  تحصیلی آنان با گروه آزمایشی مطابقت وجود ندارد، 
تأثیر سوابق تحصیلي بر اساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسري حداکثر 
تا میزان 30 درصد خواهد بود. میزان تأثیر سوابق تحصیلي دیپلم 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 های مربوط. براي این داوطلبان، درصد تأثیر 
سوابق تحصیلي دیپلم نظام آموزشي 3-3-6  به تفکیک نوع دیپلم و گروه آزمایشي  بر 

اساس جدول شماره )3( مي باشد. 
همان گونه که ذکر شد، میزان تأثیر نمرات دروس دیپلم )پایه دوازدهم- سال سوم آموزش 
متوسطه نظام جدید 3-3-6( با تأثیر مثبت و حداکثر 30 درصد است؛ به طوری که اگر 
رشته دیپلم داوطلب با گروه آزمایشي وي یکسان باشد میزان تأثیر دروس مؤثر 30 درصد 
خواهد بود؛ اما اگر رشته دیپلم داوطلب با گروه آزمایشي وي متفاوت باشد، میزان تأثیر 
دروس مؤثر وي بر اساس دروس مؤثر موجود محاسبه  شده و در رابطه 8 محاسبه نمره کل 
به جاي 30 درصد، W از جدول 3 جایگزین مي شود. براي داوطلبان مشمولی که نمرات 
دروس سوابق تحصیلي آن ها به طور کامل موجود نیست، ضرائب این دروس از درصد 

سوابق تحصیلي کسر خواهد شد. 
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جدول شماره )3(: میزان تأثیر سوابق تحصیلی در نمره کل داوطلبان نظام آموزشي جديد 
3-3-6 به تفکیک نوع ديپلم و گروه آزمايشی

مثال1: فرض کنید داوطلبي در سال 1398 دیپلم ریاضی فیزیک  نظام 3-3-6 را اخذ 
کرده، در آزمون سراسري سال 1398 در 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 هندسه 3 و ریاضیات گسسته به 

نسبت واحدها، داراي ضریب خواهند بود؛ به طوری که جمع ضرایب 4 مي شود. 
الزم به ذکر است، استثنائاً درس سالمت و بهداشت با اینکه درس متناسب خود را 

دردروس آزمون ندارد ولی جزو دروس موثر سوابق تحصیلی دیپلم منظور می شود.

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

مثال 2: فرض کنید داوطلبي که داراي دیپلم ریاضي فیزیک است، در گروه آزمایشي علوم 
ریاضي و فني شرکت نموده است. این داوطلب دیپلم خود را در سال 1398 اخذ نموده و 
امتحانات تمامي دروس مؤثر اخذ دیپلم او به صورت نهایي و کشوري بوده است. وضعیت 

علمي داوطلب در زیر گروه 1 به شرح ذیل است:

این داوطلب مشمول اعمال سوابق تحصیلي دیپلم است و نوع دیپلم ایشان با گروه آزمایشي 
تطابق دارد؛ براي این داوطلب میزان تأثیر سوابق تحصیلي دیپلم 30 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(:
0/70×7484 + 0/30×5506 = 0986

MAX )7484 ،6890( = 7484= نمره کل نهايی در زيرگروه 1

بیشترین مقدار این 2 نمره کل، 7484 نمره کل نهایی داوطلب در زیرگروه 1 است. همان طور 
که مالحظه مي شود در زیرگروه 1 داوطلب، نمرات سوابق تحصیلي دیپلم باعث کاهش 
نمره کل شده است بنابراین سوابق تحصیلي ديپلم براي این داوطلب تأثیر مثبت 

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

MAX )7383،6834( = 7383= نمره کل نهايی در زيرگروه 2

بیشترین مقدار این 2 نمره کل، 7383 نمره کل نهایی داوطلب در زیرگروه 2 است. همان طور 
که مالحظه مي شود در زیرگروه 2 داوطلب، نمرات سوابق تحصیلي دیپلم باعث کاهش 
نمره کل شده است بنابراین سوابق تحصیلي ديپلم براي این داوطلب تأثیر مثبت 

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

MAX )7290 ،6764( = 7290= نمره کل نهايی در زيرگروه 3

بیشترین مقدار این 2 نمره کل، 7290 نمره کل نهایی داوطلب در زیرگروه 3 است. همان طور 
که مالحظه مي شود در زیرگروه 3 داوطلب، نمرات سوابق تحصیلي دیپلم باعث کاهش 
نمره کل شده است بنابراین سوابق تحصیلي ديپلم براي این داوطلب تأثیر مثبت 

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

جدول زیر مشخص است:

همانطور که مالحظه شد، داوطلب فوق در هر سه زیر گروه فاقد تاثیر مثبت دیپلم است و 
نمرات هر سه زیر گروه، همان نمره کل آزمون در زیر گروه مربوطه است.



31 شهریور ماه 1399  سال بیست و پنجم ، ویژه نامه               46

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

خیر- اولویت انتخاب کد رشته محل شانس قبولی را افزایش نمی دهد و تقدم و تاخر در انتخاب 
رشته ها )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 بورسیه و دارای شرايط خاص و اولويت اين رشته 

محل ها در فرم انتخاب رشته توضیح داده شود.
رشته های خاص رشته هایی هستند که در پذیرش آنها شرایط خاصی از قبیل مصاحبه، معاینه، 
آزمون 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 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 کد رهگیری انتخاب رشته و تکمیل مجدد فرم توسط داوطلبانی که 

به هر دلیل از صفحه انتخاب رشته خارج می شوند، چگونه است؟
در صورتی که اطالعات داوطلب به صورت کامل دریافت شده باشد، سیستم یک “رسید 15 رقمی” 
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 )42163-021( و یا سیستم پاسخگویي اینترنتی 
در سایت این سازمان مراجعه و بعد از تکمیل مشخصات مورد نیاز، درخواست خود را ثبت نمایید.

4-ماده 90 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر اعمال سهمیه 5 درصد برای 
جانبازان با جانبازی کمتر 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 سال1399 همانند سال قبل عالوه بر سهمیه 25 درصد ایثارگران،  5درصد 
ظرفیت هر 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 تکمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به 
مشمولین سهمیه 5 درصدي ایثارگران که شرایط و حدنصاب الزم را داشته باشند، تخصیص یافته 
و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن به داوطلبان 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  5درصدی( 70 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش 
آزاد در هر کدرشته محل می  باشد. عالوه بر این داوطلبان دارای سهمیه ایثارگران در سهمیه منطقه 

خود نیز همانند سایر داوطلبان دارای سهمیه مناطق، گزینش می شوند.
5- حداقل نمره کل نهايی داوطلبان متقاضی دانشگاه فرهنگیان عالوه بر داشتن شرايط 

معدل و سن، چه نمره ای است؟
در آزمون سراسری سال 99 ، کسب حداقل نمره کل نهایی 6500 در زیر گروه مربوط براي 
داوطلبان آزاد و نمره کل 5688 براي سهمیه ایثارگران 5 درصد و 25 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- آيا پذيرفته شدگان دوره روزانه در آزمون سال 98 در صورت داشتن شرايط و مجاز 
بودن به انتخاب رشته، در آزمون 99 می توانند کد رشته محل های دوره غیر از روزانه را 

انتخاب نمايند؟
بلی- داوطلباني که در دوره روزانه سال 1398 پذیرفته شده اند خواه در دانشگاه ثبت نام کرده 
یا ثبت نام نکرده باشند، در صورتي که تا تاریخ 99/2/31 از رشته قبولي سال 98 انصراف دهند، 
مي توانند در آزمون سال 99 شرکت کرده و در صورتي که مجاز به انتخاب رشته شوند، مي توانند 

رشته هاي دوره هاي غیرروزانه را انتخاب نمایند.
7- در صورتی که داوطلب در يک گروه آزمايشی اصلی شرکت کرده باشد آيا می تواند 
برای دوره های پذيرش براساس سوابق تحصیلی يک ثبت نام جديد انجام دهد و گروه 

آزمايشی اصلی ديگری را انتخاب نمايد؟ 
چنانچه داوطلبی در یک گروه اصلی در آزمون شرکت کرده باشد در صورت مجاز بودن به انتخاب 
رشته فقط در همان گروه می تواند انتخاب رشته نماید. اما با توجه به اینکه فرآیند پذیرش در 
رشته هاي صرفاً با سوابق تحصیلی )بدون آزمون( در سال1399 بصورت جداگانه صورت مي گیرد، 
داوطلبان مي توانند بدون توجه به نوع مدرك دیپلم یا پیش دانشگاهي از کلیه گروههاي 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 1399 و 
اصالحیه هاي بعدي، نسبت به انتخاب کدرشته   هاي مورد عالقه خود به تعداد 100کدرشته محل 

اقدام نمایند.
8- آيا کدرشته محل های براساس سوابق تحصیلی، دارای فرم انتخاب رشته مجزايی 

می باشد؟
بله، طبق مصوبات شوراي سنجش و پذیرش دانشجو، پذیرش در رشته محل هاي صرفاً براساس 
سوابق تحصیلي خارج از فرایند آزمون سراسري به صورت جدا از رشته محل هاي با آزمون و مستقل 
از آزمون سراسری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با مالك معدل کتبي دیپلم با توجه به نوع 
دیپلم داوطلب و رشته انتخابي وي انجام مي شود. داوطلبان متقاضي مي توانند با مراجعه به سامانه 
پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلي مندرج در سایت این سازمان که فعال گردیده و تا 
تاریخ 99/7/7 مهلت ثبت نام وجود خواهد داشت با مطالعه دقیق دفترچه راهنماي مربوط نسبت به 
ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند. الزم به توضیح است دفترچه راهنماي ثبت  نام و انتخاب رشته 
در رشته هاي پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي در پایگاه اطالع رساني این سازمان به همراه 
اطالعیه هاي اصالحي آن قرار گرفته است. لذا کدرشته محل هاي مربوط به پذیرش بر اساس سوابق 

تحصیلي در دفترچه راهنماي شماره 2 که در 31 شهریورماه منتشر می شود درج نخواهد شد.
9- چگونه می توان در مورد کیفیت دانشگاه ها اطالع کسب نمود؟

واقعیت این است که منبع معتبری که بر اساس یک 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 بیشتر بر مبنای شهرت و اعتبار دانشگاه است؛ بنابراین 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.

10- تاثیر سوابق تحصیلی برای داوطلبانی که عنوان مدرك ديپلم آنان با گروه آزمايشی 
که در آزمون شرکت نموده اند، منطبق نیست 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 
مدرك دیپلم داوطلبانی که با گروه آزمایشی شرکت در آزمون آنها مطابقت ندارد در دفترچه شماره 

2 آزمون شرح داده شده است.
11-داوطلبان عالقه مند به دوره های آموزشی غیرانتفاعی و پیام نور در محدوده زمانی 

انتخاب رشته چگونه اقدام کنند؟
داوطلبانی که عالقه مندند در دوره های غیرانتفاعی و پیام نور، رشته هایی را انتخاب کنند و در زمان 
ثبت نام اعالم عالقه مندی نکرده 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.
12-در صورت يکسان بودن رتبه در سهمیه داوطلبان مناطق 2 و 3 ، چرا رتبه کشوری 

متفاوتی به دست می آورند؟
رتبه در سهمیه منطقه 2 ) و یا منطقه3( در هر گروه آزمایشی ، رتبه داوطلب در بین داوطلبان 
دارای سهمیه منطقه 2 )و یا منطقه3( آن گروه آزمایشی را نشان 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 اینکه تعداد داوطلبان سهمیه مناطق 2 و 3 متفاوت است، رتبه کشوري که بدون اعمال سهمیه 

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

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

پرسش و پاسخ های رایج در خصوص
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فارغ التحصیالن دوره های پردیس، عنوان پردیس قید می شود.
14- شرايط انتقال و جا به جايی رشته و دانشگاه چیست؟

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.

15- آيا افراد غايب در آزمون سراسری، برای استفاده از پذيرش در رشته های با سوابق 
تحصیلی نیاز به ثبت نام دوباره دارند؟

بله با توجه به اینکه فرآیند پذیرش در رشته هاي با سوابق تحصیلي در سال 1399بصورت جداگانه 
صورت میگیرد داوطلبان غایب آزمون منحصراً مي توانند در این مرحله نیز نسبت به ثبت نام و 

انتخاب رشته هاي صرفاً با سوابق تحصیلی)بدون آزمون( اقدام نمایند.
16-چرا نرم افزار انتخاب رشته مجازی در انتخاب رشته هاي هنر ضعیف است؟

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

طراحی صحنه، عکاسی و تربیت بدني و علوم ورزشي دارای آزمون عملی هستند.
و  رجايی  شهید  دبیر  تربیت  هاي  دانشگاه  تحصیلی  هاي  رشته  انتخاب  نحوه   -17

فرهنگیان و گزينش آنها چگونه است؟
مورخ  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شوراي  جلسه  نوزدهمین  و  دوازدهمین  مصوبه  براساس 
1397/4/17و 98/5/5 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 
گرفته شده است)این موضوع در مقابل کدرشته محل 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 مدرك تحصیلی سال آخر " ،" محل اخذ مدرك تحصیلی سال ما قبل آخر " ،" محل 
اخذ مدرك تحصیلی دو سال ماقبل آخر " و "محل تولد " رشته تعیین شده تطابق داشته باشد، 
پذیرش 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.
18-سهمیه پذيرش 30 درصد دانشجوي بومی از محل اصالح قانون عدالت آموزشی، 

مصوبه سال 1392 مجلس محترم شوراي اسالمی به کدام 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 مدرك تحصیلی سال آخر “ ،” محل اخذ 
مدرك تحصیلی سال ما قبل آخر “ ،” محل اخذ مدرك 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.
-دررشته محل هایی که “ مخصوص داوطلبان استان سیستان و بلوچستان با اولویت پذیرش 
داوطلبان مناطق بومی تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی زابل، زاهدان یا دانشکده علوم 
پزشکی ایرانشهر” هستند، همه داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان 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 اخذ مدرك تحصیلی سال آخر " ،" محل اخذ مدرك تحصیلی سال ما قبل آخر 
" ،" محل اخذ مدرك 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 سیستان و بلوچستان 
نیز پذیرش انجام می شود. حدنصاب این رشته ها، همان حدنصاب رشته اصلی در دوره روزانه آن 
دانشگاه )رشته محل مادر(  می باشد. این حدنصاب برای داوطلب آزاد 80 درصد گزینش آزاد و 

برای داوطلب رزمنده و ایثارگر مطابق قوانین رزمندگان و ایثارگران است.
- شایان ذکر است از تمامی پذیرفته شدگان این کدرشته محل ها تعهد الزم برای خدمت در شهر 
یا بخش محل خدمت مندرج در ستون “نام مناطق محروم محل خدمت پس از فارغ التحصیلی” 

در اخذ خواهد شد.

19- آيا اعالم نتايج نهايی رشته های با آزمون و رشته های بدون آزمون )صرفاً با سوابق 
تحصیلی (جداگانه اعالم خواهد شد؟ بله، انتخاب رشته و اعالم نتایج رشته هاي با آزمون و 
صرفاً با سوابق تحصیلي جداگانه خواهد بود و داوطلب مي تواند برای ورود به دانشگاه یکی از دو 

مورد را انتخاب کند.
20- داوطلبان حائز شرايط برای بهره مندی از سهمیه ويژه سیل زدگان بايد چه کار انجام 
دهند؟ درصورتي که داوطلبی حائز شرایط استفاده از سهمیه مناطق سیل زده اي که در دفترچة 
راهنماي انتخاب رشته مشخص شده، باشد، باید گواهي )مندرج در دفترچه انتخاب رشته( مبني بر 
اینکه 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 در دانشگاه هاي استان سیل زده 

هستند( ، رشته هاي مورد عالقه خود را در فرم انتخاب رشتة خود درج نماید.
21- داوطلبی که تا پايان شهريور 1398 از دبیرستان فارغ التحصیل نشود، در صورت 
قبولی در دوره های مختلف آموزشی رشته های با آزمون و رشته های بدون آزمون)صرفًا 
با سوابق تحصیلی( ، آيا امکان تحصیل 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 مدرك فارغ التحصیل دبیرستان تا  98/11/30 نیز بالمانع خواهد بود.
و  نور  پیام  )شبانه،  آموزشی  های  دوره  يا  و  آزاد  دانشگاه  دانشجوی  فردی  22-اگر 
غیرانتفاعی( و يا رشته های براساس سوابق تحصیلی باشد، آيا برای شرکت در آزمون 

سال آينده نیاز به انصراف از تحصیل دارد؟
 دانشجویان و پذیرفته شدگان رشته هاي غیر روزانه نیازي به انصراف در زمان ثبت نام آزمون سال 
بعد را ندارند. این افراد بعد از مشخص شدن قبولي خود و قبل از ثبت نام در دانشگاه محل قبولي 

الزم است از تحصیل در دانشگاه قبولي قبلي خود انصراف دهند.
23-آيا داوطلبان فارغ التحصیل کار و دانش يا فنی و حرفه ای هم می توانند از رشته های 

صرفاً با سوابق تحصیلی )بدون آزمون( هم انتخاب رشته نمايند؟
 فار غ التحصیالن دیپلم شاخه فني و حرفه اي و کاردانش نظام جدید)-3 -3 6( 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 قدیم )سه ساله( باید مدرك پیش دانشگاهي و یا کارداني داشته باشند تا بتوانند متقاضی این 

دوره ها شوند.
24-آيا برای داوطلبان فارغ التحصیل کار دانش و فنی و حرفه ای نیز تأثیر مثبت سوابق 
تحصیلی اعمال می شود؟ تاثیر سوابق تحصیلي صرفاً شامل دانش آموزان شاخه تحصیلي نظري 

بوده و شامل فني و حرف هاي و کاردانش نمي شود.
25- نحوه تراز نمرات خام در آزمون سراسري چگونه است؟

در 3 گروه آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني، نمرات خام دروس تخصصي 
دو نظام آموزشي ابتدا با روش هاي آماري مطابق با اصول سنجش و اندازه گیري، هم تراز می 
شود)نمرات حاصل از هم ترازي در کارنامه نتایج علمي داوطلبان ذیل نمرات خام هر درس درج 

شده است( ، سپس نمرات حاصل از هم ترازي باهم براي هر دو نظام تراز مي شود.
26-شرايط و ضوابط تغییر رشته برای داوطلبان دارای سهمیه ايثارگران به چه صورت 
می باشد؟ این دسته از داوطلبان براي اطالع از شرایط و ضوابط تغییر رشته به اداره امور دانشجویان 

شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان وزارت علوم مراجعه کنند.
27-در انتخاب رشته کدام يک از اعداد موجود در کارنامه اهمیت بیشتری 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.

28-سوابق تحصیلی چگونه در نمره نهايی حساب می شود و چرا برای بعضی داوطلبان 
فاقد تاثیر است؟

بر اساس مصوبه بیست و یکمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1398/8/1 میزان 
تأثیر سوابق تحصیلي در آزمون سراسري سال 1399 براي پذیرش در رشته محل هایي که پذیرش 
آن ها به روش با آزمون انجام مي شود، حداکثر 30 درصد و با تاثیرمثبت اعمال مي شود. منظور 
از تاثیرمثبت این است 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 شود )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.
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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. 
بعد از این که نتایج اولیه از طریق سازمان سنجش آموزش کشور 
اعالم شد، با آرامش کامل و با توجه به محدوده زمانی انتخاب رشته 
، با مطالعه کامل دفترچه راهنما، استعداد ، عالیق ، توانمندي ها 
و رتبه خود را براي تعیین رشته و دانشگاه مناسب در نظر داشته 
باشید و با استفاده از سامانه شبیه ساز انتخاب رشته موجود در 
انتخاب  به  اقدام   ، کشور  آموزش  سازمان سنجش  رسمي  سایت 
رشته فرضي ) مجازی( نموده و سپس با مشاوره خانواده و افراد 
آگاه و مطمئن، رشته هاي مورد عالقه خود را روي کاغذ بیاورید و با 
پاالیش هاي تخصصي و در نظرگرفتن ظرفیت دانشگاهها، رشته هاي 
انتخاب رشته در  پایاني  از روزهاي  و قبل  انتخاب  را  نهایي خود 

سامانه اصلی انتخاب رشته سازمان سنجش ثبت نمایید.  
به این نکته توجه داشته باشید که انتخاب رشته الزاما 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 سازمان سنجش براحتي از عهده آن برخواهد آمد . 
در روزهاي اعالم نتایج آزمون سراسري و انتخاب رشته، تبلیغات 
مختلفي را از رسانه ها و به ویژه فضاي مجازي مشاهده خواهید 
... را  انتخاب رشته تخصصي و  با  کرد که ادعاي قبولي تضمیني 
دارند ، در حالي که آن ها نه تنها از عالیق و استعداد، شما اطالع 
دقیقی ندارند، بلکه اطالعات دقیق و معتبری از نتایج آزمون شما 
و سایر افراد همتا در گروه آزمایشی مورد رقابت شما را نیز ندارند 
کامال   نیز  سنجش  سازمان  رشته  انتخاب  نظام  و  اینکه  ضمن   .
شود  مي  انجام  مستقر  ابرکامپیوترهاي  از  استفاده  با  و  تخصصي 
و  نمرات   ، آزمون  نتایج  کامپیوترها،  این  نظر  مورد  موارد  تنها  و 
با  و  سامانه  این  به  کامل  اعتماد  با  این  بنابر   ، است  آن  ضرایب 
به  اقدام  زیر،  موارد  جمله  از  الزم  حفاظتي  نکات  داشتن  درنظر 

انتخاب رشته نمایید : 
1- نام کاربري و رمز عبورتان را به هیچ عنوان در اختیار دیگري 
کدرشته  نهایي  ثبت  نیز،  مشاوره  اخذ  صورت  در  و  ندهید  قرار 
محل ها در سامانه توسط خودتان انجام پذیرد . موارد مختلفي از 
این اطالعات توسط دوستان، آشنایان، نزدیکان،  از  سوء استفاده 
مشاوران، دفاتر خدمات کامپیوتري و .... در سال هاي اخیر گزارش 

شده است . 

2- از پرداخت هرگونه وجه  غیر متعارف به عنوان هزینه انتخاب رشته 
یا مشاوره تخصصي پرهیز نمایید. در سال هاي اخیر گزارش هایي از 
دریافت مبالغي هنگفت از برخي داوطلبان براي مشاوره و انتخاب 

رشته واصل شده است .
تبلیغات  یا  متعارف  غیر  ادعاي  هرگونه  مشاهده  صورت  در   -3
ها  دانشگاه  در  صندلي  فروش   ، رشته  انتخاب  براي  اغواگرانه 
دقیق  بررسي  ضمن   ، خاص  هاي  رشته  در  تضمیني  قبولي  ویا 
مجوز ، آدرس، تلفن ، سوابق،  مدارك ، توانمندي ها و اعتبار این 
موسسات و افراد، مراتب را به اداره کل حراست و حفاظت آزمون 
 02636182260 تلفن  شماره  با  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
 Hefazatazmon@sanjesh.org الکترونیکي  پست   و 
و  بررسي  ها  آن  فعالیت  وقت  اسرع  در  تا  نمایید  رساني  اطالع 
خانواده  و  داوطلبان  از  استفاده  سوء  هرگونه  براي  الزم  اقدامات 

هاي آنان انجام پذیرد. 
4- فریب کانال هاي مدعي فروش صندلي و قبولي تضمیني در 
و  ها  توانمندي  بر  تکیه  با  و  نخورید  را   .... و  برتر  هاي  دانشگاه 
نمرات خود و بهره گیري از مشاوره افراد دلسوز و توکل بر خداوند 
سامانه  در  اطالعات  دقیق  ثبت  و  رشته  انتخاب  به  اقدام  متعال، 
نمایید و مطمئن باشید حفظ حقوق شما و خانواده هایتان ، جزو 
اداره  و  است  کشور  آموزش  سازمان سنجش  اصلي  هاي  اولویت 
کل حراست این سازمان، براي صیانت از این حقوق، با همکاري و 
مشارکت صمیمانه شما سرمایه هاي گرانقدر کشور عزیزمان ، از 

هیچ کوششي دریغ نخواهد کرد . 
داوطلبان و خانواده هاي محترم باید توجه داشته باشند که آزمون 

تحصیلي  تخصصي  تمایز  براي  آزموني  سراسري، 
که  است  عالی  آموزش  به  ورود  متقاضیان 

است  الزم  و  زد  خواهد  رقم  را  کشور  آینده 
آزمون  این  با  مرتبط  اقدامي  و  خبر  هر  به 
حساسیت داشته و عالوه بر ایفاي مسئولیت 
هاي اجتماعي خویش، زمینه را براي کشف 
و رشد نخبگان مهیا کنند و با همکاري هاي 
نزدیک با اداره کل حراست سازمان سنجش 
داوطلبان  فریب  از  مانع  کشور،  آموزش 
توسط برخي افراد سودجو و معاند شده و از 
اتالف سرمایه هاي علمي کشور پیشگیري 
و  اطالعات  پذیرای  اساس  این  بر   . نمایند 

گزارش های شما در این زمینه هستیم.

در حال و هوای انتخاب رشته مواظب خودتان باشید
توصیه هایی برای جلوگیری ازسوء استفاده درایام انتخاب رشته 


