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  يختار  موضوع
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  22/10/90 لغايت     20/10/90  دريافت كارت ورود به جلسه و برگ راهنماي آزمون از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور

  23/10/1390  1390نور سال هاي فراگير كارشناسي ناپيوسته پيام  برگزاري آزمون دوره
   1390 ماه بهمن  1390هاي فراگير كارشناسي ناپيوسته پيام نور سال  اعالم نتايج نهايي دوره

     :ممهاتتذكر
  : داوطلبان گرامي

 .شود پذيري دانشگاه پيام نور، از طريق مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور انجام مي هاي دانش آموزش در دوره 

ري دارد و بر اسـاس آخـرين اصـالحيه          هاي چشمگي   هاي قبل تفاوت    محتواي دفترچه فراگير اين نوبت نسبت به سال        
نامه فراگير تنظيم گرديده، الزم است كليه داوطلبان اين دفترچه را به دقـت مطالعـه كـرده و بـه بروشـورهاي                         آئين

هاي غيرمجاز كه مبتني بر اطالعات پيشين، ناقص و بدون توجه به تغييرات ايجـاد                 هاي آموزشگاه   تبليغاتي و مشاوره  
  .گيرد، توجه ننمايند صورت مي.... ها و ، آموزش، رشتهشده در ضوابط پذيرش

نام اينترنتي از امكانات موجود در دفاتر پستي سراسـر كـشور  اسـتفاده                 توانند براي انجام مراحل ثبت      داوطلبان مي  
  .نمايند
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  ن الرحيممح الرهللابسم 
  )چهارمنوبت ( كارشناسي ناپيوسته ريگي فرااه پذير دوره رش دانشيذپ

  : مقدمه-1
سـسات  ؤ و م  هـا   دانـشگاه  ديگر اساساً با تحصيل در   ،  ستا از راه دور   نظام آموزش     مبتني بر  كه،  نور  در دانشگاه پيام  و تحصيل    علم   كسب

نظام آموزش از راه دور دانـشجو        .اي دارد هاي عمده  تفاوت،  پردازند به ارائه آموزش مي   ) سنتي(كه با رويكردهاي مرسوم     ،   كشور آموزش عالي 
يابـد امـا در عـوض بـه          شود، بلكه كاهش مـي     دانشجو بطور كامل حذف نمي    ليكن در اين نظام تعامل استاد و        . داند محور اصلي يادگيري مي   

شود كه چگونه خود با استفاده از مواد آموزشي و منابع مختلف به كسب علم بپردازد و به جاي ياد گرفتن هـر مطلـب از                     دانشجو ياد داده مي   
پس در اين فرآيند، شيوه آموزش در دانشگاه پيام         . اد بگيرد آموزد كه چگونه ي     يادگيري مي  –طريق استاد، در يك فرآيند مشاركتي ياددهي        

  .حضوري و غيرحضوري است نور نيمه
هاي الزم براي فراهم آوردن رقابت سـالم در راهيـابي            مين نيروي انساني متخصص و متعهد مورد نياز كشور و ايجاد زمينه           ألذا به منظور ت   

ريزي آزمون سراسـري دانـشگاه        اساس مصوبات هجدهمين جلسه كميته مطالعه و برنامه        ها، دانشگاه پيام نور بر     شركت كنندگان به دانشگاه   
 و پانصد و چهل و يكمين جلسه شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري عالوه بر پـذيرش در كنكـور                  22/9/73مورخ  

ي آشنايي شما داوطلب گرامي برخي اصطالحات بكـار رفتـه در ايـن              اين برا   بنابر .پذيرد هاي فراگير نيز دانشجو مي     سراسري، از طريق دوره   
  .شود دفترچه توضيح داده مي

   :فتعاري -2
  :اين دفترچه راهنما به شرح زيراست رفته در اصطالحات به كار مفاهيم بعضي از

  . نام كرده است هاي فراگير ثبت رر در دورهنور را دارد و در موعد مق هاي فراگير دانشگاه پيام داوطلبي كه شرايط ورود به دوره :پذير دانش
ي و احـراز شـرايط      پـذير   دانـش هاي فراگير پس از موفقيت در آزمون سراسري يا دورة              فردي كه از طريق آزمون سراسري يا دوره        :دانشجو

  .ه استشد  پذيرفتهمندرج در اين دفترچه
شود و داوطلب موظف به حفـظ آن تـا زمـان دريافـت كـارت                 مي لب داده نام اينترنتي به داوط    ثبت پايانكه در    است اي شماره :كد رهگيري 

  .باشد شركت در آزمون و اعالم نتايج مي
   .شود  ميتقسيم علوم انساني  وعلوم پايه،  هاي امتحاني كشاورزي هاي مختلف تحصيلي عالي با توجه به تجانس آنها به گروه  رشته:گروه

التحصيل شـده اسـت و يـا         آن فارغ  باشد كه در    مي داوطلب) فوق ديپلم (ن رشته مقطع كارداني      رشته تحصيلي نشانگر عنوا    :رشته تحصيلي 
   .فارغ التحصيل خواهد شد 1390-91پايان نيمسال اول سال تحصيلي حداكثر تا 

ـ   ) فـوق ديـپلم    (تواند بدون توجه به رشته تحصيلي و يا نوع مدرك دوره كارداني             مي هر داوطلب  :رشته امتحاني   در يكـي از     صراًخـود منح
دسـته    بديهي است آن   .شركت نمايد  نام و  ثبت 3شماره   مطابق جدول  علوم انساني  و يا     علوم پايه ،   هاي كشاورزي   هاي امتحاني گروه    رشته

 در،  نماينـد   مي شركت نام و  هاي مذكور ثبت    گروه نوع مدرك دوره كارداني خود در يكي از        داوطلباني كه بدون توجه به رشته تحصيلي و        از
نياز يا   نياز يا جبراني رشته قبولي را با نظر گروه آموزشي مربوط بگذرانند و شهريه واحدهاي درسي پيش                  كليه دروس پيش    صورت موفقيت 

  . گردد  ميدانشجو اخذ جبراني از
 در مقطـع كـارداني از  بـه طـور قطـع     1390-91پايان نيمسال اول سال تحصيلي شود كه حداكثر تا   مي به كسي اطالق  :دانشجوي سال آخر  

،  تحقيقـات و فنـاوري و يـا وزارت بهداشـت    ، شوراي عالي انقالب فرهنگي يا وزارت علومتأييد سسات آموزش عالي مورد  ؤم  و ها  دانشگاه
 ) همـين دفترچـه راهنمـا   25مندرج در صـفحه  (مخصوص معدل اينگونه داوطلبان بايد فرم     .التحصيل شود  آموزش پزشكي فارغ   درمان و 
ه را تكميل و نزد خود نگه دارند تا در زمان مقتضي به سازمان سنجش يا مركز محل تحصيل                   دناي گذر اه بر تعداد واحد و معدل واحد      مبني

  .ارائه نمايند
زم توسط رايانه به داوطلب داده خواهد شـد و ال         نام     ثبت مراحلتأييد   الكترونيكي پس از  نام     ثبت اي است كه در برنامه      شماره :شماره پرونده 

  . دارند نزد خود نگه  تا زمان اعالم نتايج وتاست داوطلبان شماره مذكور را يادداش
   :نام ضوابط پذيرش و ثبت -3

ـ  سـي ناپيوسـته در    نا كارش پـذير   دانـش عنـوان    هبانند  وت  در صورت داشتن شرايط زير، مي      ريگي فرا اه حصيل در دوره  ت هدان ب نم قهالع   كي
  .نور متقاضي شوند سي ناپيوسته دانشگاه پيامانشي كاراه هرو مركز مجري د5ثر در نام و حداك ثبتامتحاني رشته كد
  :ي شرايط عموم)الف

  . نداشتن عناد با نظام جمهوري اسالمي ايران-1
هـاي    داشتن وابستگي تشكيالتي به گروهك    ) مبارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسالمي ايران، ب       ) الف  : مصاديق عناد شامل  : توضيح

ها و يا داشتن عـضويت        هاي محارب يا هواداري نمودن تشكيالتي از آن گروهك          پرداخت كمك مالي به گروهك    ) ، ج محارب
  .تبليغ ماترياليسم و اديان ساختگي) در آنها، د

  . عدم احراز فساد اخالقي-2
  .باشد مصاديق فساد اخالقي شامل اعتياد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا مي: توضيح

  .احراز شرايط عمومي داوطلبان در صورت نياز با استعالم از مراجع ذيصالح قانوني است :تذكر مهم
داوطلبان بايد از توانايي جسمي الزم متناسب با رشته انتخـابي خـود برخـوردار         .  برخورداري از توانايي جسمي متناسب با رشته انتخابي        -3

حصيل براساس نظام آموزشي دانشگاه در خصوص داوطلبان داراي معلوليـت           شايان ذكر است مسئوليت عدم توانايي براي ادامه ت        . باشند
  .جسمي به عهده شخص داوطلب خواهد بود

http://pnunews.com


             نوبت چهارم                                   )         كارداني به كارشناسي(هاي فراگير كارشناسي ناپيوسته  پذير دوره دفترچه راهنماي پذيرش دانش

2 

  :يپذير دانشنام در دوره   شرايط اختصاصي، مدارك تحصيلي مورد پذيرش براي ثبت)ب
شوراي عـالي   تأييد  د آموزش متوسطه مورد     پيوسته نظام جدي   ناپيوسته و همچنين مدرك كارداني    ) فوق ديپلم ( دارندگان مدرك كارداني     -1

كـارداني  درمان و آموزش پزشكي و دانشجويان سال آخر مقطع          ،   تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت      ،   انقالب فرهنگي يا وزارت علوم    
  .شركت نمايند ونام   ثبتتوانند در اين آزمون مي، التحصيل شوند فارغ 1390-91پايان نيمسال اول سال تحصيلي كه حداكثر تا 

  .شركت در آزمون كارشناسي ناپيوسته بايستي هيچگونه منعي از لحاظ نظام وظيفه نداشته باشندبراي  متقاضيان ذكور -2
دارنـدگان  (هـاي معـادل كـارداني         آموختگان دوره    آموزش عالي، دانش    ريزي  برنامه  شوراي 17/11/88   مورخ 748   جلسه   مصوبه  براساس -3

 به شرط آنكه دوره فوق با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شده باشد و مدرك                      )مدارك معادل 
توانند با همان مدرك معادل در آزمون كارشناسي ناپيوسته براي ادامه تحصيل در مقطـع                 معادل آنان مورد تأييد وزارت متبوع باشد، مي       

 . صورت پذيرفته شدن ادامه تحصيل دهندتحصيلي باالتر شركت نمايند و در
 ونام     ثبت حق) 1ب قسمت   بند   مذكور در  ردابه استثناء مو  (سسات آموزش عالي كشور     ؤم و ها  دانشگاهدانشجويان مشغول به تحصيل در       -4

كـان  «پذيرش آنها   ،  د پذيرفته شون  درصورتيكه شد و  آنان طبق مقررات رفتار خواهد    شركت در اين آزمون را ندارند و درصورت شركت با           
  .گردد  مي تلقي»لم يكن

يا اشتغال به تحصيل مشخص گردد كه داوطلب داراي يكي از شرايط مندرج در ايـن دفترچـه راهنمـا                     نام و  ثبت هر مرحله از   چنانچه در  -5
  .  رفتارخواهد شدمطابق ضوابط با وي آزمون و يا ادامه تحصيل وي جلوگيري و شركت در،  نام بالفاصله از ثبت،  نبوده است

 شوراي عالي برنامه ريزي آموزش عالي؛ با توجه به اينكه دارندگان مدرك كارداني پيوسته فاقـد مـدرك پـيش                     17/11/88 مطابق مصوبه    -6
  بـه  14دانشگاهي مي باشند؛ در صورتي كه در دوره كارشناسي ناپيوسته پذيرفته شوند چنانچه ميانگين كل دوره كارداني ناپيوسته آنان                    

 واحـد درسـي را طـي دو    24 باشد بايـد  99/13 تا 10باال باشد، جايگزين پيش دانشگاهي مي شود و در صورتي كه ميانگين كل آنان بين         
نيمسال مطابق سرفصل مصوب رشته پذيرفته شده به عنوان دروس جبراني بگذرانند تا به جاي مدرك پيش دانشگاهي آنان مالك عمـل              

  .قرار گيرد
  فراگيرهاي مدارك تحصيلي قابل قبول براي پذيرش در مقطع كارشناسي ناپيوسته دوره -1جدول شماره 

 مدرك تحصيلي مورد پذيرش كد

 دانـشگاه آزاد     و  درمـان و آمـوزش پزشـكي       ،بهداشتوزارت   ، تحقيقات و فناوري   ،دارندگان گواهينامه كارداني مصوب وزارت علوم       11
  .)نموده باشد تأييد يا مركز محل اخذ مدرك رارشته ريزي  كه شوراي عالي برنامه (اسالمي

12 

دارنـدگان  (هاي معادل كـارداني   آموختگان دوره  آموزش عالي، دانش  ريزي  برنامه  شوراي 17/11/88   مورخ 748   جلسه   مصوبه  براساس
اوري برگزار شـده باشـد و       به شرط آنكه دوره فوق با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فن               ) مدارك معادل 

توانند با همان مدرك معادل در آزمون كارشناسي ناپيوسته براي ادامه تحصيل              مدرك معادل آنان مورد تأييد وزارت متبوع باشد، مي        
 .در مقطع تحصيلي باالتر شركت نمايند و در صورت پذيرفته شدن ادامه تحصيل دهند

 368دوره سطح يك مطابق مصوبه جلـسه         درو يا خراسان     علميه قم    هاي  مديريت حوزه  طالب و فضال حوزه علميه كه مداركشان در         13
 .شده است تأييد  شوراي عالي انقالب فرهنگي3/11/74مورخ 

  .شوند التحصيل مي  فارغ)30/11/1390 تا تاريخ( 1390-91 اولداوطلباني كه ترم آخر دوره كارداني هستند يعني تا پايان نيمسال   14
فـوق  آن با مدرك     معتبر است كه برابري    نور  هاي فراگير دانشگاه پيام     نام در دوره    ثبتدر صورتي براي     كشوراز  مدرك تحصيلي خارج     :1تذكر  

  . رسيده باشدتحقيقات و فناوري ، وزارت علوميد أيديپلم به ت
 368نور معتبر است كه بر اساس مـصوبه جلـسه           هاي فراگير دانشگاه پيام     دوره نام در   صورتي براي ثبت    مدارك تحصيلي حوزوي در    :2تذكر  

  .ه باشد رسيدو يا خراسان  علميه قم هاي  مديريت حوزهتأييدمدارك آنان به ،   شوراي عالي انقالب فرهنگي03/11/1384مورخ 
  : مقررات وظيفه عمومي)ج

بـه  منـد    لذا داوطلبان مرد عالقـه  .گيرد  نمي  تعلق انپذير  دانش ي معافيت تحصيلي به   پذير  دانشي    با عنايت به اينكه برابر ضوابط در دوره       
عمـومي و   هـاي     عالوه بر داشتن شـرايط منـدرج در بنـد          )مچهارنوبت  ( نور   پيام دانشگاهكارشناسي ناپيوسته   فراگير  هاي    تحصيل در دوره  

  : باشند   ميستهي كارشناسي ناپيوپذير دانشي  اختصاصي در صورت دارا بودن يكي از شرايط زير مجاز به شركت در دوره
  شرح وضعيت نظام وظيفه -2جدول شماره 

  توضيحات  كد وضعيت
  .كارت پايان خدمت  1

   ....)كفالت يا پزشكي و، عفو رهبري( دائـم  :كارت معافيت  2
   ) الزامي است)تشكيل پرونده دانشجويي(نام   ثبتارائه كارت دائم در هنگام(موقت در مدت اعتبار آن :  ارت معافيتك

  .با ارائه گواهي اشتغال و حكم استخدامي از يگان مربوط، پرسنل شاغل رسمي نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسالمي ايران  3
  .»پس از انجام تعهداز انجام خدمت سربازي تعهد خدمت و معافيت «با ارائه گواهي اشتغال مبني بر ها سازمانهر يك از متعهد خدمت در   4

5  

 مـدرك كـارداني كـه مـشغول خـدمت           هدارند(  و ساير نهادها    اعزامي شاغل به خدمت در نيروهاي نظامي و انتظامي         مشمول فوق ديپلم  
  .با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و تصوير برابر با اصل گواهي اعالم پايان تحصيالت صادره به ناجا) استسربازي 

 صورت داشتن غيبت قبل از اعزام و يا سپري شدن بـيش از يـك سـال از                   در،  يپذير  دانش آزمون اين داوطلبان پس از قبولي در      :تذكر 
ترخيص نخواهند شد و ادامه تحصيل آنان برابـر ضـوابط دانـشگاه فقـط در                ،  ي آنان در زمان تبديل وضعيت به دانشجويي        خدمت وظيفه 

  .ي امكان پذير استبه صورت تحصيل همزمان با خدمت وظيفه عموم ، صورت هماهنگي و موافقت يگان محل خدمت خود
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  شرح وضعيت نظام وظيفه -2جدول شماره ادامه 
  توضيحات  كد وضعيت

6  

  . مقطع كاردانيهآموخت  دانشـ ي آماده به خدمت بدون مهر غيبت  دفترچههدارند
رت قبـولي در    به خدمت وظيفه عمـومي اعـزام و در صـو          ،   موظفند در موعد مقرر توسط ناجا      )يپذير  دانش در دوره ( اين داوطلبان    :تذكر

بيش از يك سال     سپري نشدن   و  به شرط نداشتن غيبت سربازي در زمان اعزام        )هنگام تبديل وضعيت به دانشجويي    (ي  پذير  دانشآزمون  
  .تقاضاي ترخيص و صدور معافيت تحصيلي نمايند، ازي آنانباز خدمت سر

سررسـيد تـاريخ اعـزام بـه        ،  )يپذير  دانش از اعالم نتايج     پس(داوطلباني كه در زمان تبديل وضعيت به دانشجويي         نام     ثبت  است بديهي
  .بالمانع است، خدمت آنان در برگ اعزام سپري نشده باشد

7  

آموختگي بـا داشـتن       ماهه پس از دانش    6در فرصت    )1390-91پايان نيمسال اول سال تحصيلي      حداكثر تا   ( كارداني   مقطع هدانش آموخت 
  .يالت صادره به ناجا تصوير برابر با اصل گواهي پايان تحص

مبـادرت بـه اخـذ      بايد  ،  گردد  مي  در تاريخي كه توسط ناجا اعالم      )يپذير  دانش ي در طول مدت دوره   (پس از ثبت نام    اين داوطلبان    :تذكر
 اشـتن شـرايط  در صـورت د ، ن در آزمـون شد  پذيرفتهاقدام نمايند و پس از   و پس از اخذ آن نسبت به اعزام خود در موعد مقرر            دفترچه

  .گردد   مي شامل اين دسته از داوطلبان نيز5 بند بديهي است مفاد تذكر .معافيت تحصيلي نمايند تقاضاي ترخيص و
  .)فاقد غيبت سربازي(شوند   ميآموخته دانش 1390-91پايان نيمسال اول سال تحصيلي كه حداكثر تا  مقطع كارداني  سال آخردانشجوي  8
ي  با مدرك كارداني به سازمان وظيفـه ) انصرافي يا اخراجي(كارشناسي تحصيل نموده و به هر لحاظ ي  در دوره به مشموالني كه قبالً  :1تبصره  

  .نيستندها  لذا مجاز به شركت در اين دوره، گيرد  نمياند معافيت تحصيلي تعلق مومي معرفي شدهع
متناسب با نوع مـدرك     متجانس و   ي     در رشته  )يپذير  دانش قبولي در آزمون  (ن  شد   پذيرفته در صورت فقط    ادامه تحصيل داوطلبان   :2تبصره  

بـاالتر بـه    ي    كـارداني در دوره   ي     احتساب تعدادي از واحـدهاي دوره       در صورت  در مقطع باالتر از كارداني و     ،  )فوق ديپلم (كارداني  
ل مدت تحصيل طبـق ضـوابط        سال كمتر از طو    2به مقطع باالتر    ) فوق ديپلم (از كارداني    نحوي كه حداكثر طول مدت تحصيل آنان      

صـدور معافيـت تحـصيلي و     .اسـت  از نظر نظام وظيفـه بالمـانع  ، تحصيلي باشدي    در همان دوره   تحقيقات و فناوري   ،وزارت علوم 
  . امكان پذير خواهد بود ناجادر صورت موافقت شدگان ترخيص اينگونه پذيرفته

توانند با همـاهنگي و موافقـت         مي،  هشد   پذيرفته انپذير  دانش فيت تحصيلي  در صورت عدم موافقت ناجا با ترخيص و يا صدور معا           :3تبصره  
ضـرورت  ي  تحصيل همزمان با خدمت وظيفه داشته باشند و يا در صورت تمايل پس از انجام خـدمت دوره                 ،  يگان محل خدمت خود   

  .خود بدهندي  هشد  پذيرفتهي ادامه تحصيل در رشته تقاضاي لغو عدم مراجعه و
از زمـان تبـديل     ( يپـذير   دانـش  آزمـون  درقطعي  ه بعد از قبولي     شد   پذيرفته دانشجوي مشمول  رخواست معافيت تحصيلي براي   د :4 تبصره

  .گردد   ميمحاسبه) دانشجويي(انجام گرفته و سنوات تحصيل وي از اين زمان  )وضعيت به دانشجويي
 بـه ،  نـور    پيـام  دانشگاههاي    يك از دوره   مت مقدس سربازي در هر    ه مشمول در صورتي كه در حين انجام خد        شد   پذيرفته  داوطلبان :5 تبصره

با توجه به نظام آموزشـي دانـشگاه در صـورت           ،   و بيش از يك سال از خدمت آنان سپري شده باشد           عنوان دانشجو پذيرفته شوند   
توانند    مي  در اين صورت   .تحصيل همزمان با خدمت سربازي داشته باشند       توانند   مي تمايل با موافقت يگان محل خدمت وظيفه خود       

،  برگزار خواهـد شـد      به محل خدمت   نور   پيام در نزديكترين مركز يا واحد دانشگاه     ال تحصيلي دانشگاه كه     در امتحانات پايان نيمس   
  .وظيفه براي دانشجو شدن ندارند نظامت اين نيازي به ترخيص از خدم بنابر. شركت نمايند

گان اسـت و دانـشگاه هـيچ    شـد   پذيرفتـه ي و دانشگاه به عهـده ، محل خدمت  با مقررات ناجا بديهي است مسئوليت هماهنگي و وفق خود   
  .اين زمينه به عهده نخواهد داشت مسئوليتي در

  : شرايط و ضوابط ثبت نام اتباع خارجي)د
ذيـل بـوده و بنـد مربـوط را در           كننده اتباع غيرايراني، بايد عالوه بر شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون، داراي شرايط                 داوطلبان شركت 
  .نام اينترنتي، عالمتگذاري نمايند تقاضانامه ثبت

  .باشد  منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر زير مي،نام اتباع غيرايراني مقيم ايران  ثبت-1
  . گذرنامه كه داراي پروانه اقامت با حداقل شش ماه اعتبار باشد-1-1
  .هندگي سياسي صادره از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران دفترچه پنا-2-1
  .، صادره از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور1390 كارت هويت ويژه اتباع غيرايراني داراي اعتبار در سال -3-1
  .جي وزارت كشور صادره از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارهفتم كارت آمايش مرحله -4-1
 1390سـال   هاي فراگيـر كارشناسـي ناپيوسـته          دورهاز به شركت در آزمون      مج،   جمهوري اسالمي ايران    فقط اتباع غيرايراني مقيم    -5-1

  . باشند مي
مه مراحـل   الذكر، از سوي مراجع ذيصالح تشخيص داده شود، از ادا           اي مغايرت شرايط داوطلب با شرايط اعالم شده فوق          در هر مرحله  : تبصره

  .آمد گزينش يا تحصيل داوطلب جلوگيري بعمل خواهد
نام و پذيرش شدگان غيرايرانـي كـه بـه            نامه ثبت   شدگان غيرايراني و اجراي روند امور كنسولي آنان بر اساس مفاد شيوه             نام پذيرفته    ثبت -2

  .پذيرد تصويب كارگروه دانشجويان غيرايراني رسيده است، انجام مي
ها   هاي راهنماي آزمون بوده و هيچ عذري مبني بر عدم اطالع ازمفاد دفترچه              رايراني ملزم به مطالعه دقيق مندرجات دفترچه       داوطلبان غي  -3

  .پذيرفته نيست
 تقاضـانامه را عالمتگـذاري   18نام بند     اند، در زمان ثبت     شدگان نهايي اين آزمون قرار گرفته        چنانچه اتباع غيرايراني كه در رديف پذيرفته       -4

  .ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد
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نور، جـامع علمـي       هاي پيام    تحصيل همزمان اتباع غيرايراني شاغل به تحصيل در مؤسسات آموزش عالي در واحدهاي آموزشي دانشگاه               -5
  .باشد العالميه ممنوع مي) ص(كاربردي و مركز جامعه المصطفي

ها و مؤسسات آموزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خـارجي                حصيلي دانشگاه هاي ت    اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشته      -6
ها و مؤسـسات   بديهي است در صورت پذيرش و اعالم قبولي داوطلبان غيرايراني در مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در دانشگاه          . باشند  نمي

سـايت  ست مناطق ممنوعه تردد و اسكان براي اين داوطلبـان، در            توضيح و فهر  . گردد  تلقي مي » كان لم يكن  «آموزش عالي آن مناطق،     
  .ه استدرج شداينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور 

و ) از جملـه تعهـدات اسـتخدامي      (هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شـود                پذيرش اتباع غيرايراني در رشته     -7
درج سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كـشور        ها، در     توضيح و فهرست اين رشته    . باشد  هاي خاص و حساس اكيداً ممنوع مي        رشته
  .ه استشد

ي، الزامـي   دانهاي تحصيلي مختلف كار     التحصيالن رشته    مندرج در گواهينامه موقت يا مدرك رسمي فارغ        00/14داشتن حداقل معدل كل      -8
   .است
شـدگان مطـابق      ان سنجش آموزش كشور، با معدل مندرج در مدرك تحصيلي پذيرفتـه           در صورت مغايرت معدل اعالم شده به سازم       : تبصره

  .ضوابط رفتار خواهد شد
ي و يا باالتر بوده و مجدداً بـا شـركت           شناس چنانچه در حين تحصيل پذيرفته شدگان غيرايراني، محرز گردد كه دانشجو داراي مدرك كار              -9

دانشگاه محل  . گردد   است، از تحصيل ايشان ممانعت بعمل آمده و اخراج محسوب مي           در آزمون، در مقطع تحصيلي تكراري پذيرفته شده       
  .نام اوليه هستند قبولي داوطلبان در اين خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذيرش و ثبت

در صورت دارا بودن شـرايط و ضـوابط    ،  1390سال  هاي فراگير كارشناسي      دورهنام و شركت در آزمون         كليه اتباع غيرايراني متقاضي ثبت     -10
و  www.sanjesh.org: نام با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني             اعالم شده، الزم است در زمان ثبت      

بـه ايـن   ورود به لينك مربوطه نسبت به تكميل اطالعات درخواستي اقدام نمايند؛ كه پس از تكميل اطالعات مورد درخواست در سايت،                    
 18بايست اين كد را دقيقاً در محل مخـصوصي كـه در بنـد           رقمي داده خواهد شد كه داوطلب مي       13دسته از داوطلبان يك كد پيگيري       

  .بيني شده است درج نمايند نام اينترنتي، پيش تقاضانامه ثبت
   :يپذير دانش هاي تحصيلي دوره  رشته-4

 تنظيم گرديده است داوطلبان متقاضـي شـركت در          3اساس جدول شماره      بر  فراگير ته كارشناسي ناپيوس   سوم هاي تحصيلي نوبت    رشته
فـرم تقاضـانامه درج    30 بنـد  اسـتخراج و در راهنمـا   مندرج در دفترچه     5 د را از جدول شماره    هاي انتخابي خو    اين دوره بايد كدرشته محل    

  .نمايند
  ره فراگيرهاي تحصيلي مقطع كارشناسي ناپيوسته دو  رشته-3جدول شماره 

   امتحانيرشتهكد و نام    امتحانيعنوان گروهكد و 

  علوم انساني -1
 آمـوزش و    -14،  آموزش زبان انگليسي   -13،  آموزش ديني و عربي    -12،  آموزش حرفه و فن    -11

 تربيـت   -17 و   امور تربيتـي  تربيت مربي    -16،  علوم ورزشي  تربيت بدني و   -15،  پرورش ابتدايي 
  .معلم قرآن كريم

   آموزش علوم تجربي -19 و آموزش رياضي -18  لوم پايهع -2
  مهندسي توليدات دامي -20  كشاورزي -3

  

   :هي فراگير كارشناسي ناپيوستپذير دانشدر دوره نام  هزينه ثبت  -5
افـزاري     به سيـستم نـرم     هاي پستي، براي خريد كارت اعتباري داراي شماره پرونده و رمز ورود به منظور ورود                 با مراجعه به باجه    نابلطاود -

ـ ششـصد و پنجـاه و ه       (500/657نام، جمعاً مبلغ      نام اينترنتي و يك جلد دفترچه راهنماي ثبت         ثبت ريـال پرداخـت    ) ت هـزار و پانـصد     ف
وزيـع   ت هزينـه  ريال   000/5(نامي     ريال بابت هزينه توزيع مدارك ثبت      500/7نام و مبلغ       ريال آن بابت وجه ثبت     000/650نمايند كه مبلغ      مي

  .باشد توسط پست مي) نام  توزيع كارت اعتباري ثبتهزينه ريال 500/2دفترچه راهنما و 

ل ه  ت : و ن د ی   یان  اقا ند  و  ا ما ی  ، م د  ر وه و ا و د  از رد ل ا ن  او د یا   .با
  

   :ه ناپيوستي فراگير كارشناسيپذير دانش شهريه تحصيل در دوره  -6
ت امنـاي  أمصوبات هيمطابق % 15 با افزايش سنواتي طبق تعرفه و) يپذير  دانشپس از قبولي در نيمسال      (  شهريه دوران دانشجويي      -1تذكر  

  .گردد دانشگاه اخذ مي
% 50 دانـشجويي بـه ميـزان    ي متقاضياني كه موفق به ورود به دانشگاه گردند در اولين نيمسال     پذير  دانشالتفاوت شهريه دوره      مابه -2تذكر  

  .ي اخذ خواهد شدپذير دانششهريه ثابت و متغير سال ورود متناسب با تعداد واحد انتخابي دوره 
توانند  باشند مي ) هاي رفع اشكال گروهي    كالس(ان گرامي متقاضي استفاده از خدمات آموزشي دانشگاه پيام نور           پذير  دانش چنانچه   -3تذكر  

هـا   نام و پرداخـت شـهريه در ايـن دوره       نام و ميزان شهريه به مراكز استاني دانشگاه مراجعه و پس از ثبت             براي اطالع از نحوه ثبت    
  .شركت نمايند
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5 

 

 هاي تحصيلي، منابع دروس و تعداد واحد  نام رشته-4جدول شماره 
  

 كد درس  مترجم–نام مولف  نام ناشر مالحظات
 نام منابع درسي

 )فارسي يا انگليسي(

تعداد 
 واحد

 نام درس
كد 
 رشته

رشته 
تحصيلي و 
 گرايش

 2 ايران جمهوري اسالمي آشنايي با قانون اساسي 1223175 مهدي نظرپور معارف ----------
آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسالمي 

 ايران

 پيام نور ----------
  محمود علي محمدي–خليلي 

 )آزمايشي(
 زبان خارجه 3 زبان خارجه عمومي 1212256

  پرورشاصول و فلسفه آموزش و 3 )قطعي(فلسفه تربيت  1211316 عيسي ابراهيم زاده پيام نور ----------

به جز فصول مربوط به آمار بقيه 
 .فصول مطالعه شود

 پيام نور

 )تجديدنظر شده(
 1211317 علي دالور

هاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي  روش
 )آزمايشي(

 روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي 2

 )مشهد(نما .جلد اول كل كتاب مطالعه شود
 دگارمو  .پال .ال

 ائريان اردكاني علي ح:ترجمه
 شناخت مواد 2 1مواد و فرايندهاي توليد جلد 1211325

12
11

76
 

فن
ه و 

حرف
ش 

وز
آم

 

 پيام نور ----------
   محمودعلي محمدي–حسن خليلي 

 )آزمايشي(
 زبان خارجه 3 زبان خارجه عمومي 1212256

 اصول و فلسفه آموزش و پرورش 3 )وزش و پرورشفلسفه آم(فلسفه تربيت  1220502 عيسي ابراهيم زاده پيام نور ----------

از ابتــداي كتــاب صــرف و نحــو     -1
  87تا صفحه ، 1 كاربردي

 )المـضارع  الفعـل  اعراب: الثامن الدرس(
 .مطالعه گردد

  )آزمايشي( 1 صرف و نحو كاربردي -1 سيداحمد امامزاده -1  پيام نور -1

رف و نحــو  از ابتــداي كتــاب صــ  -2
  43 تا صفحه 2 كاربردي

مطالعـه   )اعالل بالحذف  :الرابع الدرس(
 .گردد

  سيداحمد امامزاده-2 پيام نور -2

1220501 

 )آزمايشي( 2كاربردي   نحو صرف و -2

 ) 3(زبان عربي  2

 مبادي فقه  سيدمحمد صدري پيام نور . مطالعه شود57 تا 1از صفحه 

  يدمحمد صدريس پيام نور ----------
1220524 

  مبادي اصول
 مبادي فقه و اصول 2

منبع مورد نظر بصورت جزوه 
 . باشد مي

 )2(تفسير قرآن كريم  2 1تفسير ترتيبي قرآن كريم  1220499 محمدهادي امين ناجي پيام نور

 )1(كالم اسالمي  2 درسنامه )1(كالم  1220500 موسايي افضلي پيام نور ----------
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 هاي تحصيلي، منابع دروس و تعداد واحد شته نام ر-4ادامه جدول شماره 

 كد درس  مترجم–نام مولف  نام ناشر مالحظات
 نام منابع درسي

 )فارسي يا انگليسي(

تعداد 
 واحد

 نام درس
كد 
 رشته

رشته 
تحصيلي و 
 گرايش

 1223174 مهدي نظرپور معارف ----------
 جمهوري اسالمي آشنايي با قانون اساسي

 ايران
2 

نون اساسي جمهوري اسالمي آشنايي با قا
 ايران

 پيام نور ----------
  علي محمدي–خليلي 

 )آزمايشي(
 زبان خارجه 3 زبان خارجه عمومي 1212255

 1111283 سليلي  پيام نور ----------
حساب ديفرانسيل و انتگرال توابع چند 

 )آزمايشي(متغيره 
 )3(رياضيات عمومي  4

 نشردانشگاهي ----------
 جان فروند :مولف

دكتروحيدي اصل و دكتر  :ترجمه
 عميدي

 )2(آمار و احتمال  4 آمار رياضي 1117144

11
11

31
ضي 
ريا

ش 
وز
آم

 

 1223175 مهدي نظرپور معارف ----------
 جمهوري اسالمي آشنايي با قانون اساسي

 ايران
2 

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسالمي 
 ايران

 اصول و فلسفه آموزش و پرورش 3 )فلسفه آموزش و پرورش(ت بيفلسفه تر 1225100 عيسي ابراهيم زاده پيام نور ----------

 تا پايان كتاب مطالعه 11درس  از
 .شود

 خواندن و درك مطلب پيشرفته 3 ) 3(خواندن و درك مفاهيم  1225073 منوچهر جعفري گهر پيام نور

ايان كتاب  تا پ124از صفحه 
 .مطالعه شود

 كليات زبان شناسي George Yule 1225083 The study of language (3rd .ed) 2 زبانكده

 اصول و روش ترجمه 2 اصول و روش ترجمه  1225074 لطفي پور ساعدي پيام نور ----------

 1225077 نيلي پور  پيام نور ----------
در كاربرد اصطالحات و تعبيرات زبان 

 ترجمه
2 

كاربرد اصطالحات و تعبيرات زبان در 
 ترجمه

12
25

14
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گلي
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 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 2  جمهوري اسالمي ايرانآشنايي با قانون اساسي 1223174 مهدي نظرپور معارف ----------

 پيام نور ----------
  علي محمدي–خليلي 

 )آزمايشي(
 زبان خارجه 3 زبان خارجه عمومي 1212255

علي اصغر نيشابوري   پيام نور ----------
 )آزمايشي(

  عمومياكولوژي  1112164
 اكولوژي 2

 اصول و فلسفه آموزش و پرورش 3 )فلسفه آموزش و پرورش(فلسفه تربيت  1112191 عيسي ابراهيم زاده پيام نور ----------

. مطالعه شود2 و 1فصول   1آموزش و يادگيري رياضي  بيژن زاده م نورپيا 

. مطالعه شود200-141صفحات   مولف جليل واعظي پيام نور 
1112166 

  رشته شيمي1رياضي عمومي 
 رياضيات 3

11
12
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7 

 

 هاي تحصيلي، منابع دروس و تعداد واحد  نام رشته-4ادامه جدول شماره 

 كد درس  مترجم–نام مولف  نام ناشر مالحظات
 ع درسينام مناب

 )فارسي يا انگليسي(

تعداد 
 واحد

 نام درس
كد 
 رشته

رشته 
تحصيلي و 
 گرايش

 1223175 مهدي نظرپور معارف ----------
 جمهوري اسالمي آشنايي با قانون اساسي

 ايران
2 

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسالمي 
 ايران

 پيام نور ----------
 علي محمدي –خليلي 

 )آزمايشي(
 زبان خارجه 3 زبان خارجه عمومي 1212256

 روانشناسي رشد 2 1روانشناسي رشد 1211287 منيژه كرباسي پيام نور ----------

 آموزش و پرورش تطبيقي 2 آموزش و پرورش تطبيقي 1211289 احمد آقازاده پيام نور ----------

 اصول و فلسفه آموزش و پرورش 3 فلسفه تربيت  1211285 م زادهعيسي ابراهي پيام نور ----------

12
11
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 1223175  مهدي نظرپور معارف ----------
 جمهوري اسالمي آشنايي با قانون اساسي

 ايران
2 

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسالمي 
 ايران

  نورپيام ----------
  علي محمدي–خليلي 

 )آزمايشي(
 زبان خارجه 3 زبان خارجه عمومي 1212256

 روانشناسي شخصيت 2 روانشناسي شخصيت 1211375 يوسف كريمي پيام نور ----------

 پويايي گروه 2 روانشناسي پويايي گروه 1211376 گلشن فومني پيام نور ----------

 اصول و فلسفه آموزش و پرورش 3 فلسفه تربيت 1211381 اهيم زادهعيسي ابر پيام نور ----------

12
11
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 1223175 مهدي نظرپور معارف ----------
 جمهوري اسالمي آشنايي با قانون اساسي

 ايران
2 

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسالمي 
 ايران

 )2(انديشه اسالمي  2 آزمايشي )2(انديشه اسالمي  1233031 گروه معارف اسالمي پيام نور ----------

 مديريت مسابقات و اردوهاي ورزشي 2 مديريت و طرز اجراي مسابقات 1215191 كوزه چيان پيام نور ----------

 2 اندهي ورزشمديريت و سازم 1215166 ابوالفضل فراهاني پيام نور ----------
ريزي   مباني مديريت سازماندهي و برنامه
 در تربيت بدني و ورزش

 )1(زبان تخصصي  2 زبان تخصصي 1215176 همكاران ابوالفضل فراهاني و نرسي ----------

 اصول و فلسفه تربيت بدني 2 اصول و مباني تربيت بدني 1215161 حسن خلجي پيام نور ----------

12
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  هاي تحصيلي، منابع دروس و تعداد واحد  نام رشته-4دول شماره ادامه ج

 كد درس  مترجم–نام مولف  نام ناشر مالحظات
 نام منابع درسي

 )فارسي يا انگليسي(

تعداد 
 واحد

 نام درس
كد 
 رشته

رشته 
تحصيلي و 
 گرايش

 1223175 مهدي نظرپور معارف ----------
 جمهوري اسالمي آشنايي با قانون اساسي

 راناي
2 

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسالمي 
 ايران

 8از ابتداي كتاب تا آخر فصل 
 .مطالعه گردد

 روانشناسي عمومي 2 )آزمايشي(روانشناسي عمومي  1220534 جمعي از مولفان پيام نور

 1220535 منوچهر وكيليان پيام نور ----------
ورش در اسالم و ايران تاريخ آموزش و پر

 )آزمايشي(
 تاريخ آموزش و پرورش در اسالم و ايران 2

---------- 
دانشگاه علوم 
 اسالمي رضوي

 1220538 محمدحسن رباني
هاي  مراه با نمونهه( دانش الدرايه الحديث

 )فقهي و حديثي
 )ع(آشنايي با احاديث ائمه 2

 فلسفه تعليم و تربيت 2 )فلسفه آموزش و پرورش(فلسفه تربيت  1220545 عيسي ابراهيم زاده پيام نور ----------

 6از ابتداي كتاب تا فصل 
 مطالعه 259صفحه ) غاليان(

 .گردد

 1220544 حسين صابري سمت
فرق شيعي ( )جلد دوم( تاريخ فرق اسالمي

 )هاي منصوب به شيعه و فرقه
 ملل و نحل 2

از ابتداي كتاب تا پايان صفحه 
 .لعه گردد مطا250

مدرسه االمام 
 اميرالمومنين قم

 )1(تفسير موضوعي قرآن  2 پيام قرآن جلد اول 1220546 ناصر مكارم شيرازي

12
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 1223174 مهدي نظرپور معارف ----------
 جمهوري اسالمي آشنايي با قانون اساسي

  ايران
2 

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسالمي 
 ايران

 )2(انديشه اسالمي  2 )2(انديشه اسالمي  1233026 گروه معارف اسالمي پيام نور ----------

  بيوشيمي 3 )قطعي(مباني بيوشيمي  1411197 عذرا رباني چادگاني پيام نور ----------
فصول دوم و دوازدهم منبع 

 .باشد مذكور حذف مي
 اكولوژي 3 )آزمايشي(مومي اكولوژي ع 1411198 اصغر نيشابوري پيام نور

 ژنتيك 2 )قطعي( مباني ژنتيك 1411196 سيد يوسف سيدنا پيام نور ----------
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           نوبت چهارم                              )                 كارداني به كارشناسي(يوسته هاي فراگير كارشناسي ناپ پذير دوره دفترچه راهنماي پذيرش دانش

9 

  :ن براي شركت در آزموپذير دانش تكاليف -7
  .داوطلب متقاضي شركت در آزمون بايد اقدامات زير را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد

  .ي و شركت در آزمونپذير دانشنام در نيمسال ـ ثبت
  .ـ دريافت كارت ورود به جلسه آزمون در موعد مقرر

  .شود و شركت در آزمون و پاسخگويي به سؤاالت آزمون اي كه براي او تعيين مي ـ حضور در محل و حوزه
   :يپذير  محل آزمون دانش-8

 .باشد  مي در استان محل اقامت داوطلب     )تقاضانامه 34 بند (يمحل آزمون داوطلبان بر اساس شهرستان محل اقامت براي تعيين حوزه امتحان           
الزم بـذكر    .اقدام نمايند نام     ثبت محل اقامت در تقاضانامه   درج كد مربوط به استان        و 7 لذا مقتضي است داوطلبان با مراجعه به جدول شماره        

  .ز استان محل اقامت خود را در فرم تقاضانامه ثبت نمايدگردد و داوطلب بايستي كد مرك   ميها برگزار استان است آزمون صرفاً در مراكز
  :يدر دوره دانش پذيرنام   ثبت-9

به پايان   11/8/90 آغاز و در پايان وقت اداري      4/8/90 تاريخ از دوره دانش پذيري كارشناسي ناپيوسته دانشگاه پيام نور       نام     ثبت :نام زمان ثبت 
  .رسد مي

افـزاري     پستي، براي خريد كارت اعتباري داراي شماره پرونده و رمز ورود به منظور ورود به سيـستم نـرم                   هاي   با مراجعه به باجه    نابلطاود -
نماينـد    ريال پرداخت مي  ) ت هزار و پانصد   فششصد و پنجاه و ه     (500/576نام، جمعاً مبلغ      نام اينترنتي و يك جلد دفترچه راهنماي ثبت         ثبت

 ريال بابت توزيع دفترچه راهنما و       000/5(نامي     ريال بابت هزينه توزيع مدارك ثبت      500/7نام و مبلغ      ريال آن بابت وجه ثبت     000/650كه مبلغ   
 16صرفا به روش اينترنتي بوده كه مراحـل آن بـه شـرح بنـد                نام     ثبت .باشد  توسط پست مي  ) نام   ريال بابت توزيع كارت اعتباري ثبت      500/2
  . باشد مي
   :يپذير دانشن نيمسال برگزاري آزمو و  اينترنتي زمان توزيع كارت-10

روز جمعـه     در 1390 سال   نور   پيام هاي فراگير كارداني به كارشناسي ناپيوسته دانشگاه        بيني شده براي آزمون دوره       زماني پيش   براساس برنامه 
ا مراجعه به سايت اينترنتي سـازمان     توانند ب   مي 22/10/1390 لغايت 20/10/1390 ان از تاريخ  پذير  دانشاهد شد و     خو برگزار 23/10/1390مورخ  

  .نسبت به تهيه كارت و راهنماي ورود به جلسه آزمون اقدام نمايد www.sanjesh.org: به نشانيكشور  سنجش آموزش
   :توضعيتبديل هاي فراگير كارشناسي ناپيوسته و  نحوه گزينش دانشجو در دوره -11

 به دانشجو تغيير وضعيت دهد ضمن داشتن شرايط عمومي و اختصاصي پذيرش دانـشجو و شـرايط نظـام    پذير دانش براي آنكه از  داوطلب
  .وظيفه بايد تمامي شرايط زير را نيز احراز كند

ل شـده در جـدو   واحد مـشخص  14 تا 8(مي هاي اختصاصي و عمو ي در آزمون تمامي درسپذير دانش بايد در پايان نيمسال   پذير  دانش -1
  . الزم را كسب نمايندنهايي نمره  شركت واز دفترچه )4شماره 

  . باشد  مي نفر براي هر رشته محل 40 ناپيوسته فراگير  كارشناسيهاي پذيرش در دورهظرفيت  -
دروس مـورد نظـر را در   انـد الزم اسـت     كسب نموده و به عنوان قبول اعالم شده        10ي نمرات زير    پذير  دانشدانشجوياني كه در دوره      :تذكر

  .بگذرانند) 10كسب حداقل نمره (نياز دروس اخذ و با موفقيت  مدت مجاز تحصيل با رعايت پيش
  :ت آموزشياليهست -12

كاركنـان  ،  سسات آموزشي دولتي وابسته به آن     ؤو م  ها  دانشگاهتحقيقات و فناوري و     ،  وزارت علوم ،  رون كاركنان اداري و علمي دانشگاه پيام     
ـ  هاي ذكر   سازمان (هگاشنبا دا  دادرقرا هاي طرف   يماني و قراردادي شاغل در سازمان      پ -رسمي ـ ر  ده  دش ـ دول  ج  خـانواده شـهدا   و   )6 مارهش

 داوطلبان واجد شرايط بايد كد مورد نظر را در قسمت مشخص شده فـرم               .گردندمند    بهره از تسهيالت آموزشي در نظر گرفته شده      توانند   مي
  . مايندنام درج ن تقاضانامه ثبت

سـهميه مربـوط فقـط      همكـاري دارنـد و      نامه   نور تفاهم  ا دانشگاه پيام  بهايي هستند كه      هاي طرف قرارداد سازمان     منظور از سازمان  : تذكر
  .باشد   ميها ر آن سازمانمختص كاركنان شاغل رسمي، پيماني و قراردادي د

  .)داديرسمي، پيماني، قرار( كاركنان اداري و علمي دانشگاه پيام نور -
  .)همسر و فرزندان(  رسمي، پيماني و قراردادي اعضاي خانواده كاركنان اداري و علمي دانشگاه پيام نور-
هاي دولتـي وابـسته بـه         كاركنان اداري و آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و همسر و فرزندان اعضاء هيات علمي رسمي دانشگاه                  -

  .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 استخراج و به منظور اسـتفاده از تـسهيالت           دفترچه  6بايست كد مربوطه را از جدول شماره           مي )برادر و خواهر  ،  مادر،  پدر (انواده شهدا خ -

  .تقاضانامه وارد نمايندفرم  مربوط درآموزشي در بند 
اين دسته از داوطلبـان     . متياز ويژه برخوردارند  از ا اند   داوطلبان بومي جزيره ابوموسي كه حداقل به مدت سه سال در آن جزيره ساكن بوده               -

تقاضانامه وارد نموده و پـس از       فرم   مربوط در  اخذ و در بند      6 را از جدول شماره      مربوطهبراي استفاده از اين تسهيالت الزم است ابتدا كد          
مدارك به دانشگاه محـل تحـصيل ارائـه         مراه ساير    ه  فرمانداري جزيره ابوموسي رسيده باشد به      تأييديه سكونت كه به     تأييدپذيرش فرم   

  .نمايند
باشند و    نام اينترنتي دقت نمايند كد مربوط به سازماني كه تحت پوشش آن مي              داوطلبان بايد به هنگام تكميل فرم تقاضانامه ثبت        :تذكر مهم 

 كد مربوطه اشتباه و يا درج       چنانچه به هر علتي   .  مربوطه درج نمايند   به صورت صحيح و درست در محل       يا در آن اشتغال دارند را     
   . لحاظ نخواهد شدامتيازينشده باشد پس از اعالم نتايج به هيچ عنوان 
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   :سهميه رزمندگان
ذيل متقاضي استفاده از اين سهميه      » الف تا ج  «توانند بر اساس شرايط خود كه در بندهاي            از داوطلبان متقاضي سهميه رزمندگان مي      كي هر

  .شوند
نه ماده مذكور درآيين نامه اجرايي قانون ايجـاد تـسهيالت بـراي ورود رزمنـدگان و      اگري چها اه  و تبصره  1 دهماس  راساب هني ك ندگامز ر )فلا

ماه متوالي  ) 6(ل شش   ق حدا 31/6/1367لغايت   31/6/1359وزش عالي از تاريخ     مآ سساتؤم و ها  دانشگاه بهان داوطلب بسيجي    رجهادگ
سـپاه  (اند، الزم است ضمن مراجعه به ارگان ذيربط           ل حضور داشته  اطق عليه ب  ح دي نبر اه هبهتي ج ايلمع قيا متناوب داوطلبانه در مناط    

 نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام تا آمار و اطالعات               )اورزيش ك   جهاد توزار يا الميسالب ا انق نارااسدپ
يا وزارت جهاد كـشاورزي مـورد تأييـد نهـايي            )نيروي مقاومت بسيج  (ن  ا پاسدار نام از سوي ستاد مشترك سپاه       آنان بعد از زمان ثبت    

  . قرارگيرند
داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمي الزم است پـس از تكميـل فـرم مخـصوص                      : تذكر مهم 

نام در محلي كـه        از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت           رقمي 12استفاده از سهيمه رزمندگان نسبت به دريافت كد رهگيري          
  .در تقاضانامه اينترنتي در نظر گرفته شده است درج نمايند

  .دوش شوراي عالي دفاع تعيين مي  عملياتي براساس مصوباتقطا من-1ره صبت
ـ اختراهاي خـدمتي پرسـنل وز   موريتأو من وظيفه و همچنين تعهدات     ادارس جبهه و سربازان و پا     ر خدمت د  اي  حضور تدم -2ره  تبص هـا،   هن

  .دوش ي نميقسسات آموزش عالي، حضور داوطلبانه تلؤ و مها دانشگاه ماهه دانشجويان 6يز طرح ن و جبهه رهاي نظامي د ها و ارگان سازمان
تر و همچنين فرزنـدان و همـسران شـهدا،          و باال % 50 درصد، آزادگان و فرزندان و همسران آنان، فرزند و همسر جانبازان             69 تا   25جانبازان   )ب

 :و باالتر براي استفاده از سـهميه مربـوط بايـستي ضـمن مراجعـه بـه سـايت اينترنتـي ايثـار بـه نـشاني           % 70مفقودين و اسرا و جانبازان    
ir.isaar.www              رقمي پيگيري ايثارگري را دريافـت دارنـد و آن را            12ربوط كد   با درج كد ملي و كد ايثارگري و اطالعات الزم در لينك م 

پس از آن ضمن مراجعه به سايت ايثار، در قـسمت           . نام اينترنتي درج نمايد     فرم تقاضانامه ثبت  ) اطالعات فردي (در بند مربوط در قسمت اول       
هاي مندرج در سايت ايثـار        نه مشكل با شماره تلفن    پيگيري سهميه از وضعيت تأييد يا عدم تأييد سهميه خود مطلع شوند و در صورت هرگو               

  .تماس حاصل نمايند) سامانه تأييد سهميه(
و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه، ضمن درج كد پيگيري ايثـارگري در                 % 25 جانبازان با درصد جانبازي حداقل       :تذكر مهم 

ـ   جهاد توزار يا الميسا الب انق نارااسدپ پاه س(نامي، به ارگان ذيربط    بند مربوط در تقاضانامه ثبت      مراجعـه و بـا ارائـه    )اورزيشك
كارت جانبازي و آزادگي، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تكميل نمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبـت                  

شاورزي مـورد تأييـد نهـايي قـرار گيـرد و در             و وزارت جهاد ك   ) نيروي مقاومت بسيج  (نام، توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران       
  . گزينش نهايي به مدت جبهه معادل شده با درصد جانبازي و مدت اسارت اضافه گردد

 و هـا  دانـشگاه اجرايي قانون ايجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بـسيجي بـه           ه  ام ن ني آي 10 ماده   2 تبصره   ساسبرا )ج
 مجلـس محتـرم شـواري       11/9/71ت محترم وزيران و قانون اصالح قانون مذكور مـصوب           أ هي 18/2/1368وب  سسات آموزش عالي مص   ؤم

اند، در صـورتي كـه داراي         هاي ورودي پذيرفته شده      به بعد يك نوبت با سهميه رزمندگان در آزمون         1368كه از سال     اسالمي، داوطلباني 
توانند از سـهميه رزمنـدگان شـركت نماينـد در غيـر                باشند مي  حق عليه باطل  هاي نبرد      ماه حضور داوطلبانه در جبهه     12حداقل مدت   

دوره فراگيـر دانـشگاه     ) كارداني به كارشناسـي   (پذيري كارشناسي ناپيوسته      اينصورت حق استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون دانش        
  . نور را نخواهند داشت پيام

صورتي كه داراي حـداقل   اند، در شده  ي كارداني پذيرفته بار در دوره   سهميه رزمندگان يك   كه با استفاده از    دسته از داوطلباني   آن –1 رهصبت
  .توانند در اين دوره با سهميه رزمندگان شركت نمايند هاي نبرد حق عليه باطل باشند مي ماه حضور داوطلبانه در جبهه 12مدت 

دوره ) كـارداني بـه كارشناسـي     (دگان يك بار در آزمون كارشناسي ناپيوسته        ني كه با استفاده از سهميه رزمن      باطلاود  از هتسد آن –2 رهصبت
پـذيري كارشناسـي      باشند طبق ضوابط حق استفاده از سـهميه رزمنـدگان آزمـون دانـش             شده  نور پذيرفته     فراگير دانشگاه پيام  

داوطلبان شاهد و ايثارگر در ايـن آزمـون   نور را نخواهند داشت و تمام  دوره فراگير دانشگاه پيام) كارداني به كارشناسي  (ناپيوسته  
  . شوند در سهميه رزمندگان گزينش مي

سنوات ) كارداني به كارشناسي  (هاي ورودي كارشناسي ناپيوسته        داوطلبان واجد شرايط سهميه رزمندگان اعم از اينكه در آزمون          :تذكر مهم 
  . ان بايد طبق توضيحات فوق عمل نمايندگذشته شركت كرده و يا نكرده باشند، براي استفاده از سهميه رزمندگ

 دفترچه راهنمـاي آزمـون مراجعـه         6براي استفاده از سهيمه مربوطه بايد به جدول شماره          ) خواهر و برادر  ،  مادر،  پدر(خانواده شهدا   : تبصره
  .نمايند

ندگان براي داوطلبان نيروهـاي مـسلح    در خصوص شرايط و ضوابط استفاده از سهميه رزم28/3/1390 مورخ   7207/1 نامه شماره    ساسبرا )د
جمهوري اسالمي ايران، متقاضي آزمونهاي سراسري سازمان سنجش آموزش كشور، هر يك از داوطلبـان متقاضـي سـهميه رزمنـدگان                     

  . ذيل، متقاضي استفاده از سهميه شوند2 الي 1توانند بر اساس شرايط مندرج در بندهاي  مي
 حداقل شش ماه پيوسته و يـا        31/6/1367 لغايت   31/6/1359يماني و وظيفه نيروهاي مسلح كه از تاريخ          آن دسته از پرسنل كادر ثابت، پ       -1

اند، بـا تأييـد بـاالترين     نه ماه ناپيوسته عالوه بر ميزان موظفي، شركت در عمليات بصورت داوطلبانه در خطوط مقدم جبهه حضور داشته                 
رتش جمهوري اسالمي ايران، ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمي، نيـروي انتظـامي،             ستاد ا (هاي نيروهاي مسلح      مقام هر يك از سازمان    

  .توانند از مزاياي اين قانون استفاده نمايند مي) وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح
  .شود  خطوط مقدم جبهه بر اساس دستورالعمل ابالغي ستاد كل نيروهاي مسلح تعيين مي-تبصره

 نحوه اجرا و تأييد سهميه رزمندگان براي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران با توجه به صورتجلسات تنظيم شده بـراي هـر آزمـون                         -2
  . باشد مي
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  :يپذير دانش نحوه اعالم نتايج آزمون نيمسال -13
  . درسيخواهد به اطالع   www.sanjesh.org : سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني  اينترنتينتايج از طريق سايت

داوطلـب  . با داوطلب صورت نخواهد گرفت    ...  اعالم نتايج و  ،   تاريخ برگزاري آزمون  ،  اي در مورد حائز شرايط بودن     هيچگونه مكاتبه  :تذكرمهم
، صدا و سيما  ،  نور  پيام براي كسب هرگونه اطالع بايد با مركز انتخابي خود تماس گرفته يا منتظر آگهي دانشگاه در مراكز دانشگاهي                 

  . باشندwww.pnu.ac.ir به نشاني نورپيك سنجش و سايت اينترنتي دانشگاه پيام، هاي كثيراالنتشار روزنامه
  :يپذير دانش برخي از ضوابط نيمسال -14

ي پذير  دانشوابط نيمسال   برخي ض ،  باشندي كارشناسي ناپيوسته مي   پذير  دانشدر دوره   نام     ثبت دسته از داوطلباني كه مايل به     براي اطالع آن  
  :شود به شرح زير اعالم مي

  .شودهاي فراگير كارشناسي ناپيوسته به منزله پذيرفتن كليه ضوابط و مقررات دانشگاه تلقي مينام در دوره ثبت-1
به ارائه خدمات آموزشي از     ليكن دانشگاه ملزم    . اي مراكز مجري رشته تحصيلي خود استفاده كند       خدمات كتابخانه  تواند از    مي پذير  دانش -2

 مـسئوليت يـادگيري      خـود شخـصاً    پذير  دانش.  نيست پذير  دانشهاي رفع اشكال فردي يا تهيه مواد آموزشي براي          قبيل تشكيل جلسه  
  .دروس را به عهده دارد

  .ي به منزله انصراف از تحصيل تلقي خواهد شدپذير دانشهاي دوره   شركت نكردن در آزمون-3
  .شود در آزمون هر درس به هر دليل نمره صفر براي آن درس منظور ميپذير دانش  درصورت غيبت-4
   .شوداي برگزار مي صورت چند گزينهه ها ب كليه آزمون-5
اين دفترچه راهنما   هاي    رشتهيك از    ذيربط هر درسي  جداول منابع    هاي معرفي شده در    ها وكتاب   ها مطابق سرفصل درس    سئواالت آزمون  -6

  . شود طراحي مي
 سازمان سنجش آمـوزش كـشور انجـام          توسط خصوص نتايج آزمون   ، اعالم نتايج و پاسخگويي در     ها برگزاري آزمون و تصحيح پاسخنامه     -7

  .گرددمي
 رپذي  دانش،    صحت مدارك الزم براي ورود به دوره فراگير كارشناسي ناپيوسته          تأييدها و احراز شرايط مربوط و       صورت قبولي در آزمون     در -8

  .گردد ده و براي ادامه تحصيل به مركز يا واحد انتخابي معرفي ميدابه دانشجو تبديل وضعيت 
هاي مركز محـل        هاي فراگير مجاز به انتخاب رشته       نام در دوره    نور با هر وضعيت استخدامي در صورت تمايل به ثبت            كاركنان دانشگاه پيام   -9

ايـن دسـته از داوطلبـان بايـد موضـوع      . غال خود را به عنوان مركز انتخابي تعيين كننـد توانند مركز محل اشت  اشتغال خود نبوده و نمي    
بديهي است درصـورت    . داوطلبي خود را كتباً به رئيس مركز محل اشتغال خود اعالم كرده و مركز ديگري را براي تحصيل انتخاب نمايند                   

  .انتخاب مركز محل خدمت و پذيرش، قبولي آنها لغو خواهد شد
   :ل ادامه تحصيرخي از ضوابط ب-15

دهند برخي از ضوابط      شوند و به دانشجو تبديل وضعيت مي        ي قبول مي  پذير  دانشاني كه در آزمون نيمسال      پذير  دانشبراي اطالع آن دسته از      
  :شود ادامه تحصيل به شرح زير اعالم مي

اقـدام  .  انتخاب واحد درسي اقدام كنـد  نام و گاه براي ثبتهر نيمسال تحصيلي در مهلت اعالم شده از سوي دانش  دانشجو موظف است در -1
 در صـورتي كـه    بـه عـالوه  ، نكردن به موقع در نيمسال تحصيلي به منزلة محروميت از ادامة تحصيل در آن نيمسال تحصيلي خواهد بود 
  .ه خواهد شددانشجو در طول همان نيمسال براي تعيين وضعيت تحصيلي خود مراجعه نكند منصرف از تحصيل شناخت

، باتوجه به ميانگين نيمسال قبـل دانـشجو       ) جز در آخرين نيمسال تحصيلي    ه  ب( تعداد كل واحدهاي قابل انتخاب در هر نيمسال تحصيلي           -2
 .نامه آموزشي دانشگاه است واحد بر طبق آئين24 و حداكثر 8حداقل 

  .است  الزامي20 از 12داشتن ميانگين كل حداقل  ،  ناپيوستهبراي اخذ مدرك كارشناسي   است و20 از 10 نمرة قبولي در هر درس -3
  .سال تحصيلي ترك تحصيل كند از ادامة تحصيل محروم خواهد شد نيم  در صورتي كه دانشجو بدون كسب موافقت دانشگاه بيش از دو-4
  . ارائه اصل مدرك فوق ديپلم به همراه ريز نمرات ضروري است،  براي اخذ مدرك تحصيلي-5
  . آموختگان در هر زمان منوط به تسويه حساب با دانشگاه است ارائه مدرك تحصيلي و ريز نمرات به دانش -6
  .ست ا اجراي برنامه آزمايشگاهي بعضي از دروس در آزمايشگاه استاني دانشگاه و خارج از مركز محل تحصيل دانشجو-7
  .اين درخواست بايد به صورت كتبي به مركز مربوطه ارائه شود. دتواند در صورت تمايل از ادامة تحصيل انصراف ده  دانشجو مي-8
مصوب دانشگاه را پرداخـت       شهرية ثابت و متغير    1390-91سال تحصيل    دهد در    به دانشجو تبديل وضعيت مي     پذير  دانش داوطلبي كه از     -9

  . خواهد كرد
توانند بـه سـايت اينترنتـي         نور مي   هاي دانشگاه پيام  ها و آئين نامه   امهنور و اطالع از بخشن       داوطلبان براي آشنايي بيشتر با دانشگاه پيام       -10

ضـوابط دانـشگاه و      نام داوطلبان در دوره فراگير به معني آگاهي از تمـامي            ثبت. مراجعه كنند  www.pnu.ac.irدانشگاه به نشاني    
  .پذيرش آئين نامه آموزشي است

   :ياينترنتنام   ثبتتقاضانامهنحوه تكميل دستورالعمل و  -16
سـپس   نويس تقاضانامه مندرج در انتهاي اين دفترچه را تكميل نمـوده و        شود مطابق دستورالعمل ذيل ابتدا فرم پيش        مي به داوطلبان توصيه  
راهنمـاي    ضـمناً  .وارد نمايند نام     ثبت افزاري با مراجعه به سايت سازمان اطالعات الزم را براساس بندهاي برنامه نرم           ،   نويس براساس فرم پيش  

بـه ايـن راهنمـا       تواننـد   مـي  داوطلبان براي كسب اطالع بيشتر     اينترنتي موجود بوده و   نام     ثبت جامع نحوه تكميل فرم در برنامه نرم افزاري       
مـشاهده هرگونـه مغـايرت در       صـورت     در . معدل دقت نمايند   خصوصاً،   نام است داوطلبان در ورود اطالعات ثبت       الزم به ذكر   .مراجعه نمايند 
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 تلقي شده و از ادامه تحصيل داوطلـب جلـوگيري خواهـد           » كان لم يكن  «قبولي وي   ،   با مدارك داوطلب  نام     ثبت وارد ذكر شده در تقاضانامه    م
  .شد

سال نزد خود حفظ و نگهـداري          داوطلبان توجه داشته باشند كارت اعتباري خود را حتماً تا اتمام كليه مراحل و حداقل به مدت يك                  -تبصره
  .و از قراردادن اطالعات آن در اختيار ساير افراد جداً خودداري نمايندنمايند 

ه از ب (وارد نمايد        كامل  بطور   شناسنامه  با   مطابق  را  خود  پدر   امن  و   ، نام   خانوادگي   نام مورد نظر    محل در  بايد   داوطلب ،3 و 2،  1 هاي رديف در -
  ).خودداري شودبردن مد، تشديد، الف محذوف يا همزه  كار

  . باشد دايره مربوط را عالمتگذاري نمايد  مي يا مرد  زن  اينكه  بايد برحسب داوطلب ،4  ر رديف د-
 داوطلب بايد از سمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نمايد و از درج حروف، مميز و يا خط                          ،5 در رديف    -

  .  درج گرديده خودداري نمايدها تيره كه در بعضي شناسنامه
ـ    الـف /24 140254مثـال   ( داوطلب بايد در اين بند سري و سريال شناسنامه كه بصورت حرف يا عددي است درج نمايد                   ،6  در رديف  - ه كـه ب

ـانامه بـه صـورت      باشـد كـه در      مـي  »دو   140254«المثني بـصورت     هاي  شناسنامهدر  و                                               :صورت   : تقاض
  .)شود درج مي            

  .)درج گرديده است 13 دو رقم اول سال تولد يعني( داوطلب بايد سال تولد خود را درمحل مربوط درج نمايد ،7  در رديف-
 مميز و يا خط تيـره       باشد از چپ به راست در محل مربوط درج نمايد و از درج               داوطلب بايد شماره ملي خود را كه ده رقم مي          ،8 در رديف    -

اطالع از كـدملي خـود بـا شـماره تلفـن      ي  اند برا ضمناً داوطلباني كه تاكنون موفق به اخذكارت ملي نشده     . خودداري نمايد 
  .  تماس حاصل نمايند021 - 66729593گوياي 

   .نمايد دين خود را مشخص ، ها  داوطلب بايد با عالمتگذاري در يكي از دايره،9 در رديف -
   داوطلب متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران بايد مربع اين بند را باعالمتگذاري مشخص نمايد،10 رديف  در-
 12 متقاضي سهميه رزمندگان شده و در بند         10مربع بند    عالمتگذاري در  سهميه ايثارگران كه با     داوطلب متقاضي استفاده از    ،11 در رديف    -

به ماه ازسمت چـپ بـه راسـت در           را جبهه خود  مدت حضور در   ه است بايد    ذاري نمود را عالمتگ  8 و   7،  6،  5،  4،  2 ،1مورد  
   .محل مربوطه درج نمايد

   . داوطلب متقاضي سهميه ايثارگران بايد منحصراً نام ارگان ذيربط را با عالمتگذاري مشخص نمايد،12 در رديف -
 رقمـي رهگيـري خـود       12بايست نسبت به ورود كد       اند مي   اقدام نموده  12 يا   11،  10 داوطلباني كه نسبت به تكميل بندهاي        ،13 در رديف    -

  )اند عالمتگذاري نموده  را12 بند 8 و 7، 6، 5، 4، 2به استثناي داوطلباني كه مورد  (.اقدام نمايند
در دفترچـه راهنمـا      مندرج   7جدول شماره     داوطلب بايد كد شهرستان محل تولد خود را كه يك عدد چهار رقمي است از               ،14 در رديف    -

  . اين محل درج نمايد استخراج و در
 1 مندرج در دفترچه راهنما با يكي از اعـداد          2جدول شماره   بايد وضعيت نظام وظيفه خود را با توجه به          ) برادران(  داوطلبان ،15 در رديف    -

  .با عالمتگذاري مشخص نمايند، 8تا 
  . بايد اين بند را تكميل نمايند)نويسند  ميكه با دست چپ(داوطلبان چپ دست  ،16 در رديف -
بايست با عالمتگذاري در يكي از مربعهـاي ايـن بنـد     معلول جسمي و حركتي مي  شنوا و   كم،  ناشنوا،  بينا  كم،   داوطلبان نابينا  ،17 در رديف    -

وص معلـولين بـه     براي دريافت فرم مخص   الزم به يادآوري است اين دسته از داوطلبان بايد          . مشخص نمايند  را وضعيت خود 
سازمان بهزيستي محل اقامت خود مراجعه و نسبت به دريافت فرم مخصوص اقدام و فرم دريـافتي را حـداكثر تـا تـاريخ                        

 فراگيـر  )كارشناسي ناپيوسته(واحد آزمون كارداني به كارشناسي  15875 -1365  به نشاني تهران صندوق پستي    15/8/90
  . حذف خواهد شدآنان اينصورت بند معلوليت  ارسال نمايند در غيرنور  پيامدانشگاه

 13ها را عالمتگذاري نموده و سپس نسبت به درج كـد پيگيـري                كي از گزينه  ي داوطلبان اتباع خارجي بر حسب مليت خود         ،18 در رديف    -
  .رقمي اقدام نمايند

   .يد داوطلب بايد شماره تلفن ثابت با كد شهر خود را در محل مربوط درج نما،19 در رديف -
   . داوطلب بايد شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نمايد،20 در رديف -
 داوطلب بايدكدپستي دقيق خودراكه يك عدد ده رقمي مي باشد درمحل مربوط درج نمايد و از درج مميـز و يـاخط تيـره                         ،21 در رديف    -

  .نمايد  خودداري
طي مراحـل آزمـون چنانچـه       .( را مطابق موارد خواسته شده دراين بند تكميل نمايد          داوطلب بايد آدرس دقيق پستي خود      ،22 در رديف    -

  ).آدرس داوطلب تغيير كند الزم است آدرس جديد خود را كتباً به سازمان سنجش آموزش كشوراطالع دهد
هـا بـا عالمتگـذاري مـشخص          يرهدر يكي از دا   ،   داوطلب بايد نام گروه امتحاني خود را كه در آزمون آن شركت خواهد كرد              ،23 در رديف    -

   .نمايد
   .با عالمتگذاري مشخص نمايدها   داوطلب بايد وضعيت فارغ التحصيلي خود را در يكي از دايره،24در رديف  -
   .محل مربوطه درج نمايد  مندرج در دفترچه راهنما استخراج و در9 از جدول شماره  داوطلب بايد كد رشته تحصيلي خود را،25 در رديف -
منـدرج در   8داوطلب بايد كد دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل دريافت مدرك تحـصيلي خـود را از جـدول شـماره                    ،26 در رديف    -

  .دفترچه راهنماي آزمون استخراج و در محل مربوط درج نمايد

 الف        24    140254  /
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داني را از چپ به راست در محل مربوطه         ورود به دانشگاه و سپس ماه ورود به دانشگاه در مقطع كار             داوطلب ابتدا بايد سال    ،27 در رديف    -
   .درج نمايد

   .چپ به راست در محل مربوطه درج نمايد مدرك كارداني خود را از مدرك و سپس ماه اخذ  داوطلب ابتدا بايد سال اخذ،28 در رديف -
معـدل واحـدهاي    ،  ن سـال آخـر    دانـشجويا  التحصيلي و   مدرك فارغ   داوطلبان معدل اكتسابي را براساس معدل مندرج در        ،29 در رديف    -

   . و تا دو رقم اعشار از چپ به راست در محل مربوط درج نمايد20 تا 0 بر مبناي 31/6/90گذرانده خود را حداكثر تا تاريخ 
 منـدرج در  10جدول شـماره  باشد را از  آزمون آن رشته مي مربوط به رشته امتحاني كه متقاضي شركت در  داوطلب بايد كد،30 در رديف    -

   .دفترچه راهنما استخراج و درمحل مربوط درج نمايد
 مندرج در دفترچـه  5  انتخابي خود را از جدول شماره هاي ي محل كد رشته  )رشته امتحاني  (30 داوطلب بايد با توجه به بند        ،31 در رديف    -

   .به ترتيب اولويت عالقه از چپ به راست در محل مربوط مندرج درج نمايدو راهنما استخراج 
  6  را از جدول شـماره     نور   پيام بايست كد سازمان طرف قرارداد با دانشگاه         داوطلب متقاضي استفاده از سهميه كارمندي مي       ،32 در رديف    -

بايـد  وطلبان بومي جزيره ابوموسي، خانواده شهدا نيـز         اد. (استخراج و در محل مربوط درج نمايد       فترچه راهنما دمندرج در   
  .)استخراج و در محل مربوط درج نمايند 6ماره كد مربوط را از جدول ش

 مندرج در دفترچه راهنما استخراج و در محل مربـوط درج            7ال خود را از جدول شماره        داوطلب بايد كد شهرستان محل اشتغ      ،33 در رديف    -
  .نمايد

مندرج در دفترچه راهنما     7جدول شماره    ن شهر امتحان دهد از    آ داوطلب بايدكد استان و شهرستاني را كه تمايل دارد در            ،34در رديف    -
   .در محل مربوط درج نمايد استخراج و سپس

ايـن   را در  باشند از سمت چپ به راسـت آدرس الكترونيكـي خـود             مي دسته از داوطلباني كه داراي پست الكترونيكي       آن ،35 در رديف    -
  . رديف درج نمايند

  
   مهم هاي توصيه

  . از عكس سياه وسفيد استفاده شودترجيحاًم نا  ثبتبراي عكس ارسالي براي -1
  . بيشتر نباشدpixel 400×300 اندازه عكس ارسالي از -1-1
  . بيشتر نباشدkb40 حجم فايل عكس ارسالي از -2-1

نام اينترنتي و دريافت كدرهگيري، يك نسخه پرينت از تقاضانامه            شود پس از تكميل تقاضانامه و ثبت         به داوطلبان توصيه مي    -2
نامي خـود   نام شده چنانچه مغايرتي در خصوص مشخصات ثبت       نامي خود تهيه نموده و ضمن كنترل دقيق اطالعات ثبت           بتث

 كه به منظور ويرايش اطالعات در نظر گرفته شده است، به سايت             16/8/1390 لغايت   14/8/1390نمايند در تاريخ      مشاهده مي 
  .نامي خود اقدام نمايند صات و اطالعات ثبتسازمان سنجش مراجعه نموده و نسبت به اصالح مشخ

   
   يادداشت 
هفته نامه خبري و اطالع (در نشريه پيك سنجش سنجش  هرگونه تغييري منحصراً  از طريق اطالعيه رسمي سازمان -1

هـاي    ، سايت سازمان سنجش آموزش كشور و در صورت لزوم از طريق رسانه            )رساني سازمان سنجش آموزش كشور    
  . م خواهد شدگروهي اعال

 تماس و يا به بخش پاسخگويي اينترنتي        021-88923595-9توانند با شماره تلفنهاي       در صورت لزوم داوطلبان مي     -2
  . مراجعه نمايندwww.sanjesh.org :سازمان به نشاني
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   :مراكز مجري دوره فراگير كارشناسي ناپيوسته
 انتخاب و آن را در بند مربوط        5  مركز از مراكز مجري طبق جدول شماره       5بايد فقط يك رشته تحصيلي را حداكثر در         داوطلبان  

  .باشد  نفر مي40الزم به ذكر است ظرفيت پذيرش براي هر رشته محل . نام درج نمايند در فرم تقاضانامه ثبت
  كارشناسي ناپيوسته يرهاي تحصيلي و مراكز مجري فراگ  محلكد رشته -5جدول شماره 

  

 گروه امتحاني علوم انساني
آموزش حرفه و فن -11  

واحد /نام مركز استانكدرشته  
 مركز تبريز آذربايجان شرقي1501
 مركز مرند آذربايجان شرقي1502
 مركزخوي آذربايجان غربي1503
 مركزمهاباد آذربايجان غربي1504
 مركز اردبيل اردبيل1505
 مركز اصفهان هاناصف1506
 مركز كرج البرز1507
 مركز ايالم ايالم1508
 مركز برازجان بوشهر1509
 مركز ري تهران1510
 مركز بروجنچهارمحال و بختياري1511
 مركز مشهد خراسان رضوي1512
 مركز بجنورد خراسان شمالي1513
 مركز اهواز خوزستان1514
 مركز رامهرمز خوزستان1515
 مركز قيدار زنجان1516
 مركز سمنان سمنان1517
 مركز زاهدان سيستان و بلوچستان1518
 مركز شيراز فارس1519
 مركز قزوين قزوين1520
 مركز سنندج كردستان1521
 واحد باغين كرمان1522
 مركز كرمانشاه كرمانشاه1523
 مركز ياسوج كهگيلويه و بويراحمد1524
 رگانمركز گ گلستان1525
 مركز پلدختر لرستان1526
 مركز آمل مازندران1527
 مركز بهشهر مازندران1528
 مركز اراك مركزي1529
 مركز بندرعباس  هرمزگان1530
 مركز همدان همدان1531
 مركز يزد يزد1532

  آموزش ديني و عربي -12
 مركز تبريز آذربايجان شرقي1533
 دمركز مرن آذربايجان شرقي1534
 مركزخوي آذربايجان غربي1535
 مركزمهاباد آذربايجان غربي1536
  مركز اردبيل اردبيل1537
 مركز آران و بيدگل اصفهان1538
 مركز اصفهان اصفهان1539
 مركز شهرضا اصفهان1540
 مركز گلپايگان اصفهان1541

 گروه امتحاني علوم انساني
آموزش ديني و عربي -12  

ناستاكدرشته واحد /نام مركز 
 مركز نائين اصفهان1542
 مركز كرج البرز1543
 مركز ايالم ايالم1544
 مركز برازجان بوشهر1545
 مركز ري تهران1546
 مركز فارسانچهارمحال و بختياري1547
 مركز لردگانچهارمحال و بختياري1548
 مركز تربت حيدريه خراسان رضوي1549
 مركز مشهد خراسان رضوي1550
 مركز بجنورد خراسان شمالي1551
 مركز اهواز خوزستان1552
 مركز دزفول خوزستان1553
 مركز قيدار زنجان1554
 مركز سمنان سمنان1555
 مركز زاهدان سيستان و بلوچستان1556
 مركز شيراز فارس1557
 مركز قزوين قزوين1558
 واحد كهك قم1559
 سنندجمركز  كردستان1560
 واحد باغين كرمان1561
 آباد واحد زنگي كرمان1562
 واحد هرسين كرمانشاه1563
 مركز ياسوج كهگيلويه و بويراحمد1564
 مركز گرگان گلستان1565
 مركز تالش گيالن1566
 مركز پلدختر لرستان1567
 واحد دلفان لرستان1568
 واحد كوهدشت لرستان1569
 كز آملمر مازندران1570
 مركز بهشهر مازندران1571
 مركز اراك مركزي1572
 مركز بندرعباس هرمزگان1573
 مركز همدان همدان1574
 مركز يزد يزد1575

 آموزش زبان انگليسي -13
 مركز تبريز آذربايجان شرقي1576
 مركز مرند آذربايجان شرقي1577
 مركزخوي آذربايجان غربي1578
 مركزمهاباد  غربيآذربايجان1579
 مركز اردبيل اردبيل1580
 مركز آران و بيدگل اصفهان1581
 مركز اصفهان اصفهان1582

 گروه امتحاني علوم انساني
 زبان انگليسيآموزش  -13

واحد /نام مركز استان كدرشته  
 مركز شهرضا اصفهان 1583
 مركز گلپايگان اصفهان 1584
 مركز نائين اصفهان 1585
 مركز كرج البرز 1586
 مركز ايالم ايالم 1587
 مركز برازجان بوشهر 1588
 مركز ري تهران 1589
 مركز شهركردچهارمحال و بختياري 1590
 مركز تربت حيدريه خراسان رضوي 1591
 مركز مشهد خراسان رضوي 1592
 مركز بجنورد خراسان شمالي 1593
 مركز اهواز خوزستان 1594
 ركز دزفولم خوزستان 1595
 مركز قيدار زنجان 1596
 مركز سمنان سمنان 1597
 مركز زاهدان سيستان و بلوچستان 1598
 مركز شيراز فارس 1599
 مركز قزوين قزوين 1600
 مركز قم قم 1601
 مركز سنندج كردستان 1602
 واحد باغين كرمان 1603
آباد غرب مركز اسالم كرمانشاه 1604
 مركز ياسوج يراحمدكهگيلويه و بو 1605
 مركز گرگان گلستان 1606
 واحد لنگرود گيالن 1607
 مركز آمل مازندران 1608
 مركز بهشهر مازندران 1609
 مركز اراك مركزي 1610
 مركز بندرعباس هرمزگان 1611
 مركز همدان همدان 1612
 مركز يزد يزد 1613

  آموزش و پرورش ابتدايي -14
 مركز تبريز آذربايجان شرقي 1614
 مركز مرند آذربايجان شرقي 1615
 مركزخوي آذربايجان غربي 1616
 مركزمهاباد آذربايجان غربي 1617
 مركز اردبيل اردبيل 1618
 مركز آران و بيدگل اصفهان 1619
 مركز اصفهان اصفهان 1620
 مركز شهرضا اصفهان 1621
 مركز گلپايگان اصفهان 1622
 ينمركز نائ اصفهان 1623
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 گروه امتحاني علوم انساني
  و پرورش ابتداييآموزش  -14
واحد /نام مركز استانكدرشته  
 مركز كرج البرز1624
 مركز ايالم ايالم1625
 واحد بندر كنگان بوشهر1626
 مركز ري تهران1627
 مركز شهركردچهارمحال و بختياري1628
 مركز لردگانچهارمحال و بختياري1629
 مركز بيرجند خراسان جنوبي1630
 مركز تربت حيدريه خراسان رضوي1631
 مركز مشهد خراسان رضوي1632
 مركز بجنورد خراسان شمالي1633
 مركز دزفول خوزستان1634
 مركز رامهرمز خوزستان1635
 مركز قيدار زنجان1636
 مركز سمنان سمنان1637
 مركز زاهدان سيستان و بلوچستان1638
 مركز شيراز فارس1639
 مركز قزوين قزوين1640
 مركز قم قم1641
 مركز سنندج كردستان1642
 واحد باغين كرمان1643
 مركز كرمانشاه كرمانشاه1644
 مركز ياسوج كهگيلويه و بويراحمد1645
 مركز گرگان گلستان1646
 واحد لنگرود گيالن1647
 مركز پلدختر لرستان1648
 مركز آمل ندرانماز1649
 مركز بهشهر مازندران1650
 مركز اراك مركزي1651
 مركز بندرعباس هرمزگان1652
 مركز همدان همدان1653
 مركز يزد يزد1654

  تربيت بدني و علوم ورزشي -15
 مركز تبريز آذربايجان شرقي1655
 مركز مرند آذربايجان شرقي1656
 مركزخوي آذربايجان غربي1657
 مركزمهاباد آذربايجان غربي1658
 مركز اردبيل اردبيل1659
 مركز اصفهان اصفهان1660
 مركز كرج البرز1661
 مركز ايالم ايالم1662
 مركز برازجان بوشهر1663
 مركز ري تهران1664
 مركز شهركردچهارمحال و بختياري1665
 مركز بيرجند خراسان جنوبي1666
 ركز تربت حيدريهم خراسان رضوي1667
 مركز مشهد خراسان رضوي1668
 مركز بجنورد خراسان شمالي1669
 مركز اهواز خوزستان1670

 گروه امتحاني علوم انساني
  تربيت بدني و علوم ورزشي -15
واحد /نام مركز استانكدرشته
 مركز دزفول خوزستان1671
 مركز قيدار زنجان1672
 مركز سمنان سمنان1673
 مركز زاهدان سيستان و بلوچستان1674
 مركز شيراز فارس1675
 مركز قزوين قزوين1676
 مركز قم قم1677
 مركز سنندج كردستان1678
 آباد واحد زنگي كرمان1679
 مركز كرمانشاه كرمانشاه1680
 مركز ياسوج كهگيلويه و بويراحمد1681
 مركز گرگان گلستان1682
 لنگرودواحد  گيالن1683
 آباد مركز خرم لرستان1684
 واحد دورود لرستان1685
 واحد كوهدشت لرستان1686
 مركز آمل مازندران1687
 مركز بهشهر مازندران1688
 مركز اراك مركزي1689
 مركز بندرعباس هرمزگان1690
 مركز همدان همدان1691
 مركز يزد يزد1692

  تربيت معلم قرآن كريم -16
 مركز تبريز آذربايجان شرقي1693
 مركز مرند آذربايجان شرقي1694
 مركزخوي آذربايجان غربي1695
 مركزمهاباد آذربايجان غربي1696
 مركز اردبيل اردبيل1697
 مركز آران و بيدگل اصفهان1698
 مركز اصفهان اصفهان1699
 مركز شهرضا اصفهان1700
 مركز گلپايگان اصفهان1701
 مركز نائين اصفهان1702
 مركز كرج البرز1703
 مركز ايالم ايالم1704
 مركز برازجان بوشهر1705
 مركز ري تهران1706
 مركز تربت حيدريه خراسان رضوي1707
 مركز مشهد خراسان رضوي1708
 مركز بجنورد خراسان شمالي1709
 مركز اهواز خوزستان1710
 مركز قيدار زنجان1711
 مركز سمنان سمنان1712
 مركز زاهدان سيستان و بلوچستان1713
 مركز شيراز فارس1714
 مركز قزوين قزوين1715
 مركز سنندج كردستان1716
 آباد واحد زنگي كرمان1717

 گروه امتحاني علوم انساني
  تربيت معلم قرآن كريم -16

واحد /نام مركز استان كدرشته  
 مركز سنقر كرمانشاه 1718
 مركز ياسوج كهگيلويه و بويراحمد 1719
 مركز گرگان گلستان 1720
 مركز تالش گيالن 1721
 آباد مركز خرم لرستان 1722
 مركز آمل مازندران 1723
 مركز بهشهر مازندران 1724
 مركز اراك مركزي 1725
 مركز بندرعباس هرمزگان 1726
 مركز همدان همدان 1727
 مركز يزد يزد 1728

 تربيت مربي امور تربيتي -17
 مركز تبريز آذربايجان شرقي 1729
 مركز مرند آذربايجان شرقي 1730
 مركزخوي آذربايجان غربي 1731
 مركزمهاباد آذربايجان غربي 1732
 مركز اردبيل اردبيل 1733
 مركز آران و بيدگل اصفهان 1734
 مركز اصفهان اصفهان 1735
 مركز شهرضا اصفهان 1736
 مركز گلپايگان اصفهان 1737
 مركز نائين اصفهان 1738
 مركز كرج البرز 1739
 مركز ايالم ايالم 1740
 مركز برازجان بوشهر 1741
 مركز ري تهران 1742
 مركز شهركردچهارمحال و بختياري 1743
 مركز لردگانچهارمحال و بختياري 1744
 مركز بيرجند خراسان جنوبي 1745
 مركز تربت حيدريه ضويخراسان ر 1746
 مركز مشهد خراسان رضوي 1747
 مركز بجنورد خراسان شمالي 1748
 مركز اهواز خوزستان 1749
 مركز دزفول خوزستان 1750
 مركز رامهرمز خوزستان 1751
 مركز قيدار زنجان 1752
 مركز سمنان سمنان 1753
 مركز زاهدان سيستان و بلوچستان 1754
 يرازمركز ش فارس 1755
 مركز قزوين قزوين 1756
 مركز سنندج كردستان 1757
 آباد واحد زنگي كرمان 1758
 مركز صحنه كرمانشاه 1759
 مركز ياسوج كهگيلويه و بويراحمد 1760
 مركز گرگان گلستان 1761
 مركز تالش گيالن 1762
 مركز پلدختر لرستان 1763
 آباد مركز خرم لرستان 1764
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وم انسانيگروه امتحاني عل  
  مربي امور تربيتيتربيت  -17
واحد /نام مركز استانكدرشته  
 مركز آمل مازندران1765
 مركز بهشهر مازندران1766
 مركز اراك مركزي1767
 مركز بندرعباس هرمزگان1768
 مركز همدان همدان1769
 مركز يزد يزد1770

 گروه امتحاني علوم پايه
  آموزش رياضي -18

 مركز تبريز آذربايجان شرقي1771
 مركز مرند آذربايجان شرقي1772
 مركزخوي آذربايجان غربي1773
 مركزمهاباد آذربايجان غربي1774
 مركز اردبيل اردبيل1775
 مركز آران و بيدگل اصفهان1776
 مركز اصفهان اصفهان1777
 مركز شهرضا اصفهان1778
 مركز گلپايگان اصفهان1779
 مركز نائين اصفهان1780
 مركز كرج البرز1781
 مركز ايالم ايالم1782
 مركز برازجان بوشهر1783
 مركز ري تهران1784
 مركز فارسانچهارمحال و بختياري1785
 مركز بيرجند خراسان جنوبي1786
 مركز تربت حيدريه خراسان رضوي1787
 مركز مشهد خراسان رضوي1788
 مركز بجنورد خراسان شمالي1789
 مركز اهواز خوزستان1790
 مركز دزفول خوزستان1791
 مركز رامهرمز خوزستان1792
 مركز قيدار زنجان1793
 مركز سمنان سمنان1794
 مركز زاهدان سيستان و بلوچستان1795
 مركز شيراز فارس1796
 مركز قزوين قزوين1797
 مركز قم قم1798
 دجمركز سنن كردستان1799
 واحد باغين كرمان1800
 واحد سرپل ذهاب كرمانشاه1801
 مركز ياسوج كهگيلويه و بويراحمد1802
 مركز گرگان گلستان1803
 واحد لنگرود گيالن1804
 مركز پلدختر لرستان1805
 واحد كوهدشت لرستان1806
 مركز آمل مازندران1807
 مركز بهشهر مازندران1808
 ز اراكمرك مركزي1809

پايهگروه امتحاني علوم   
  آموزش رياضي -18

واحد /نام مركز استانكدرشته
 مركز بندرعباس هرمزگان1810
 مركز همدان همدان1811
 مركز يزد يزد1812

 آموزش علوم تجربي -19
 مركز تبريز آذربايجان شرقي1813
 مركز مرند آذربايجان شرقي1814
 زخويمرك آذربايجان غربي1815
 مركزمهاباد آذربايجان غربي1816
 مركز اردبيل اردبيل1817
 مركز آران و بيدگل اصفهان1818
 مركز اصفهان اصفهان1819
 مركز شهرضا اصفهان1820
 مركز گلپايگان اصفهان1821
 مركز نائين اصفهان1822
 مركز كرج البرز1823
 مركز ايالم ايالم1824
 ازجانمركز بر بوشهر1825
 مركز ري تهران1826
 مركز شهركردچهارمحال و بختياري1827
 مركز تربت حيدريه خراسان رضوي1828
 مركز مشهد خراسان رضوي1829
 مركز بجنورد خراسان شمالي1830
 مركز اهواز خوزستان1831
 مركز رامهرمز خوزستان1832
 مركز قيدار زنجان1833
 مركز سمنان سمنان1834
 مركز زاهدان سيستان و بلوچستان1835
 مركز شيراز فارس1836
 مركز قزوين قزوين1837
 مركز بيجار كردستان1838
آباد غرب مركز اسالم كرمانشاه1839
 مركز ياسوج كهگيلويه و بويراحمد1840
 مركز گرگان گلستان1841
 مركز تالش گيالن1842
 واحد كوهدشت لرستان1843
 مركز آمل زندرانما1844
 مركز بهشهر مازندران1845
 مركز اراك مركزي1846
 مركز بندرعباس هرمزگان1847
 مركز همدان همدان1848
 مركز يزد يزد1849

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 گروه امتحاني كشاورزي
  مهندسي توليدات دامي -20

واحد /نام مركز استان كدرشته  
 مركز تبريز ايجان شرقيآذرب 1850
 مركز مرند آذربايجان شرقي 1851
 مركزخوي آذربايجان غربي 1852
 مركزمهاباد آذربايجان غربي 1853
 مركز اردبيل اردبيل 1854
 مركز اصفهان اصفهان 1855
 مركز كرج البرز 1856
 مركز ايالم ايالم 1857
 مركز برازجان بوشهر 1858
 مركز ري تهران 1859
 مركز بروجنچهارمحال و بختياري 1860
 مركز تربت حيدريه خراسان رضوي 1861
 مركز مشهد خراسان رضوي 1862
 مركز راز خراسان شمالي 1863
 مركز قيدار زنجان 1864
 مركز سمنان سمنان 1865
 مركز زاهدان سيستان و بلوچستان 1866
 مركز شيراز فارس 1867
 مركز قزوين قزوين 1868
 واحد جعفريه قم 1869
 مركز سنندج كردستان 1870
 آباد واحد زنگي كرمان 1871
 مركز پاوه كرمانشاه 1872
 مركز گرگان گلستان 1873
 واحد كوهدشت لرستان 1874
 مركز آمل مازندران 1875
 مركز بهشهر مازندران 1876
 مركز اراك مركزي 1877
 مركز بندرعباس هرمزگان 1878
 كز همدانمر همدان 1879
 مركز يزد يزد 1880
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  نور هاي طرف قرارداد دانشگاه پيام  كد و نام سازمان-6 هرل شماودج

 نازماسعنوان  كد عنوان سازمان دك

  و  ارتباطات اسالمي سازمان فرهنگ   420  استانداري اصفهان   401
  ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري 421  استانداري تهران  402
  شركت سهامي بيمه ايران 422  استانداري خراسان رضوي   403
  ها شوراي عالي استان 423  استانداري زنجان  404
  شوراي نگهبان 424  استانداري قم   405
  ن هنر  فرهنگستا 425  استانداري هرمزگان   406
  كاركنان اداري و آموزشي دانشگاه پيام نور 426  بانك صادرات  407
  گمرك جمهوري اسالمي ايران 427  بانك ملت 408
  مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 428  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي  409
  معاونت آموزش قوه قضائيه  429  خانواده شهدا و ايثارگران 410
  منطقه آزاد قشم 430  )ع(ه امام حسيندانشگا 411
  )عسلويه(منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  431  دانشگاه فني و حرفه اي 412
  نهاد رياست جمهوري  432  دانشگاه مالك اشتر 413
  هاي عمومي كشور نهاد كتابخانه 433  داوطلب بومي جزيره ابوموسي 414
   خارجهوزارت امور  434  سازمان بازرسي كل كشور  415

ــا و     435  سازمان تبليغات اسالمي 416 ــشگاه ه ــاوري دان ــات و فن ــوم، تحقيق وزارت عل
  مؤسسات آموزش عالي دولتي وابسته به اين وزارتخانه

هـاي    همسر و فرزندان اعضاي هيأت علمـي دانـشگاه          436  سازمان سمت  417
  دولتي وابسته به وزارت علوم و تحقيقات و فناوري

هـاي وزارت     ها و دهيـاري     سازمان شهرداري   418
همسر و فرزندان كاركنان اداري و آموزشـي دانـشگاه            437  كشور 

  پيام نور
     سازمان صدا و سيما  419

  

  
  :تذكر مهم

اكيـداٌ  و يـا سـازمان سـنجش آمـوزش كـشور،       هاي دانشگاه پيـام نـور        داوطلبان از تماس تلفني با هر يك از حوزه        
  .پيگيري نمايندذيربط  ارگانز طريق نماينده  موضوع را اخودداري نموده و صرفاً
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  ها  و شهرستان  ها  استان  كد و نام-7 شماره  جدول
 استانكد و نام     وكد شهرستان نام

، )1017( ، سـراب  )1016( ، چاراويمـاق  )1014(، جلفـا  )1012(، تبريـز  )1010( ، بنـاب  )1009(آبـاد   ، بـستان  )1006(، اهـر  )1005(، اسكو )1001(آذرشهر
و ) 1040( ، هـريس  )1038(، ورزقـان  )1036( ، ميانـه  )1032(، ملكان )1029(، مرند )1028(، مراغه )1026(، كليبر )1023(شير  ، عجب )1021(شبستر
 ).1041(هشترود

 10  شرقي آذربايجان

، )1123(، خـوي  )1119(، چايپـاره  )1117(، چالـدران  )1115(، تكـاب  )1113(، پيرانشهر )1111(، پلدشت )1109(، بوكان )1106( ، اشنويه )1104( اروميه
 11  غربي آذربايجان ).1140( و نقده)1138( ، مياندوآب)1135(، مهاباد)1133(، ماكو)1131(، شوط)1129(دژ ، شاهين)1127( ، سلماس)1124( سردشت

، )1219(شـهر   ، مـشگين  )1215( ، گرمـي  )1213(، كـوثر  )1201(، سـرعين  )1211( ، خلخـال  )1208(آبـاد   ، پـارس  )1205(سوار  ، بيله )1202( اردبيل
 12  اردبيل ).1225(و نير) 1222( نمين

، )1317(شــهر  ، خمينــي)1316(، چادگــان)1314( وكــرون ، تيــران)1312( ، برخــوار)1310(، اصــفهان)1304(، اردســتان)1302( وبيــدگل آران
، )1326(، فريــدن)1324(، شهرضــا)1322(شــهروميمه ، شــاهين)1320(  ، ســميرم)1321(، دهاقــان)1340(، خوروبيابانــك)1318(خوانــسار

و ) 1342(آبـاد   ، نجـف  )1341(، نائين )1338(، مباركه )1336 ( ، لنجان )1334(، گلپايگان )1332( ، كاشان )1329( ، فالورجان )1327(فريدونشهر
  ).1345(نطنز 

 13  اصفهان

  40  الـبرز  ).4010(و نظرآباد) 4008(، كرج)4005(، طالقان)4003(ساوجبالغ
 14  ايالم ).1418( و مهران) 1419(، ملكشاهي)1415( وچرداول ، شيروان)1412( ، دهلران)1410(شهر ، دره)1407(، ايوان)1405( ، ايالم)1403(آبدانان
 15 بوشهر ).1522( و گناوه) 1520( ، كنگان)1518(، ديلم)1516(، دير)1514(، دشتي)1511( ، دشتستان)1506(، جم)1504( ، تنگستان)1502(بوشهر

، )1624(، شـهريار )1620( ، شـميرانات )1615( ، ري)1612(كـريم  ، ربـاط )1609(، دماونـد )1607(، تهـران )1604(، پاكدشـت )1602(اسالمـشهر 
 16  تهران ).1636 ( و ورامين) 1625(، مالرد)1623(، قدس)1627(فيروزكوه

 17 بختياري و چهارمحال ).1717(  لردگانو) 1713(، كيار)1712(، كوهرنگ)1710 ( ، فارسان)1709(، شهركرد)1705( ، بروجن)1701( اردل
 18  جنوبي خراسان ).1818( و نهبندان) 1815(، قائنات)1811( ، فردوس)1808(، سربيشه)1807(، سرايان)1805(، درميان)1802(، بيرجند)1810(بشرويه

، )1922( حيدريـه   ، تربـت  )1916(جـام    تربـت  ،)1912(جلگه  ،تخت)1909(،تايباد)1906(، بينالود )1905(، بردسكن )1901(بجستان،  )1908(زباخر
، )1920(، زاوه )1940(، رشـتخوار  )1937(درگز،  )1941(خوشاب،  )1934( ، خواف )1930(آباد  خليل) 1928(، چناران )1926(، جوين )1923(جغتاي
) 1962(والت  ، مه )1960(، مشهد )1957(، گناباد )1955(، كالت )1953(، كاشمر )1951(، قوچان )1949(، فريمان )1947(، سرخس )1945(سبزوار

 ).1965(و نيشابور 

 19  رضوي خراسان

 20  شمالي خراسان ).2016(وسملقان و مانه) 2017(، گرمه)2013(، فاروج)2011 ( ، شيروان)2008(، جاجرم)2005(، بجنورد)2002(اسفراين
، )2120(بندرماهـشهر ،  )2110(باوي،  )2117(ملك  ، باغ )2115(، ايذه )2112(، اهواز )2109(، انديمشك )2107(، انديكا )2104(، اميديه )2102(آبادان
، )2138( ، شـوش  )2135(، شـادگان  )2134(، رامهرمز )2132(، رامشير )2131(آزادگان  ، دشت )2129(، دزفول )2125(، خرمشهر )2124(بهبهان
 ).2151(و هويزه) 2150(، هنديجان)2148(، هفتگل)2146( ، مسجدسليمان)2144(، اللي)2142(، گتوند)2140(شوشتر

 21  خوزستان

 22  زنجان ).2216( نشان و ماه) 2214(، طارم)2212( ، زنجان)2209(، خرمدره)2208( ، خدابنده)2204(، ايجرود)2202(ابهر
 23  سمنان ).2313(و مهدي شهر) 2311(، گرمسار)2307(، شاهرود)2304(، سمنان)2302( دامغان

، )2425(، سـراوان  )2422(، زهـك  )2418( ، زاهدان )2416(، زابلي )2414( ، زابل )2411(لگان، د )2408( ، خاش )2406(، چابهار )2403(ايرانشهر
 24  وبلوچستان سيستان ).2435(و هيرمند) 2440(شهر ، نيك)2433(، كنارك)2430(، سيب سوران)2429(سرباز

، )2516(بيــد ، خــرم)2515(، جهــرم)2510(، پاســارگاد)2509(، بوانــات)2507(، اقليــد)2504(، اســتهبان)2502( ، ارســنجان)2501(آبــاده
، )2538(، فراشـبند  )2536(، شـيراز  )2531(، سروسـتان  )2528( ، سـپيدان  )2526(دشت  ، زرين )2524(، رستم )2522( ، داراب )2519(خنج
، )2565(، مرودشـت  )2561(، المـرد  )2558(الرسـتان ،  )2557(گراش،  )2551(، كازرون )2546(، قيروكارزين )2543(، فيروزآباد )2541(فسا

 ).2576(ريز  و ني) 2571(، مهر)2568( ممسني

 25  فارس

 26  قزوين ).2619( و قزوين) 2614( ، تاكستان)2610( زهرا ، بوئين)2604(، البرز)2602(آبيك
 27  قم ).2704 ( قم
) 2823(، كامياران )2822( ه، قرو )2819( ، سنندج )2817(، سقز )2814(، سروآباد )2812( ، ديواندره )2809(، دهگالن )2807(، بيجار )2802(بانه

 28  كردستان ).2827( و مريوان

، )2921(، رودبـارجنوب  )2918(، رفـسنجان  )2914(، راور )2902(، رابـر  )2912(، جيرفت )2908(، بم )2905(، بردسير )2903( ، بافت )2915(انار
، كـوه   )2940 ( ، كرمـان  )2934(گنج   قلعه ،)2907(، فهرج )2932(، عنبرآباد )2929(، شهربابك )2927( ، سيرجان )2924(، زرند )2923(ريگان
 ).2946(و منوجان) 2944 ( ، كهنوج)2942(بنان

 29  كرمان

، )3016(، سنقر )3014( ذهاب  ، سرپل )3013(، روانسر )3011(، داالهو )3009(، جوانرود )3007(، ثالث باباجاني  )3004( ، پاوه )3002( آبادغرب  اسالم
 30  كرمانشاه ).3029 ( و هرسين) 3027 ( ، گيالنغرب)3025(، كنگاور)3024(، كرمانشاه)3020( ، قصرشيرين)3018(صحنه

وبويراحمد يلويهگهك ).3116( و گچساران) 3114( ، كهگيلويه)3108(دنا، )3110(چرام، )3105(، بهمئي)3103(بويراحمد، )3115(باشت 31 
، )3215( ، كاللـه  )3213(، كردكـوي  )3212(آبـاد   ، علـي  )3210(، راميـان  )3208( ، تـركمن  )3205(، بنـدرگز  )3203(قـال   ، آق )3202(آزادشهر
 32  گلستان ).3223( و مينودشت) 3221(، مراوه تپه)3219( ، گنبدكاووس)3207(، گميشان)3217( گرگان، )3222(گاليكش

، )3323(، رودسر )3319(، رودبار )3315(، رضوانشهر )3313(، رشت )3307(، بندرانزلي )3306(، املش )3304( اشرفيه  ، آستانه )3302(آستارا
 33  گيالن ).3343 ( و ماسال) 3341(، لنگرود)3338( ، الهيجان)3336( ، فومن)3334( ، طوالش)3329(سرا ، صومعه)3327( ، شفت)3325(سياهكل

ــا ــودرز)3402(ازن ــرد)3405(، اليگ ــدختر)3407(، بروج ــرم)3408(، پل ــاد ، خ ــان)3413(آب ، )3418(، دوره)3417(، دورود)3415( ، دلف
 34  لرستان ).3427(و كوهدشت) 3422( سلسله

، )3527(، سـاري  )3523(، رامسر )3522( ، چالوس )3520(، جويبار )3517(، تنكابن )3513(، بهشهر )3512(، بابلسر )3509(، بابل )3503(آمل
) 3543(، نور )3539(نكاء،  )3538(، محمودآباد )3536(، گلوگاه )3534(شهر  ، قائم )3532(، فريدونكنار )3516(آباد  ، عباس )3530( سوادكوه
 ).3545(و نوشهر

 35  مازندران

، )3617(، شـازند  )3613(، ساوه )3612(، زرنديه )3610(، دليجان )3609(، خنداب )3607( ، خمين )3605( ، تفرش )3603(، آشتيان )3602( اراك
 36  مركزي ).3620(و محالت) 3618(كميجان

ــي ــستك)3702(ابوموس ــشاگرد)3705(، ب ــدرعب)3715(، ب ــه)3709(اس، بن ــيان)3712(، بندرلنگ ــك)3714(، پارس ، )3717( ، جاس
 37  هرمزگان ).3734(و ميناب) 3730( ، قشم)3728(، سيريك)3726( ، رودان)3722(، خمير)3720(آباد حاجي

و ) 3820(، نهاونـد  )3816(، ماليـر  )3812( ، كبودرآهنـگ  )3822(، فـامنين  )3809( ، رزن )3806(، تويـسركان  )3804(، بهـار  )3801(اسدآباد
 38  همدان ).3823( همدان

، )3917(، مهريـز  )3916( ، طـبس  )3913(، صـدوق  )3910(، خـاتم  )3908( ، تفـت  )3906(، بهاباد )3907(، بافق )3905(، اردكان )3902(ابركوه
 39 يزد ).3920(يزد و )3918(ميبد

  41  كشور خارج از  .نام درج نمايند ر بند مربوط در تقاضانامه ثبت را د9999باشد كد  داوطلباني كه محل تولد و صدور شناسنامه آنان خارج از كشور مي
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 و موسسات آموزش عالي كشورها دانشگاه كد و نام -8 جدول شماره
  عنوان مؤسسه  كد

انفورماتيك سازمان  و آموزشكده آمار  1001
 سنجش آموزش كشور

 آموزشكده تربت حيدريه 1002

1004 
اه فنون دريايي سپ آموزشكده علوم و

 پاسداران انقالب اسالمي

1005 
آموزشكده فني نقشه برداري سازمان 

 جغرافيايي نيروهاي مسلح

1006 
آموزشكده فني نقشه برداري وابسته به 

 سازمان نقشه برداري كشور

1018 
وابسته به  ـ آموزشكده كشاورزي كرج

 كشاورزي وزارت جهاد

1019 
وابسته به  ـ زيست آموزشكده محيط

 زيست اظت محيطسازمان حف
اسالمي وانقالب) ره(امام خميني پژوهشكده 1020
 مسكن پژوهشكده ساختمان و 1021
 تهرانـ پژوهشكده صنايع رنگ  1022

1023 
پژوهشكده علوم زمين سازمان زمين 

 اكتشافات معدني كشور شناسي و
 هنراسالمي پژوهشكده فرهنگ و 1024
 رژيالمللي ان پژوهشكده مطالعات بين 1025

1026 
 پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و

 مهندسي زلزله
 پتروشيمي و پژوهشگاه پليمر 1027
 دانشگاه پژوهشگاه حوزه و 1028
 مهندسي شيمي ايران پژوهشگاه شيمي و 1029

1030 
مطالعات  پژوهشگاه علوم انساني و

 فرهنگي
 فناوري دفاعي پژوهشگاه علوم و 1031

1032 
 زيست  مهندسي ژنتيك وپژوهشگاه ملي

 فناوري 
 انرژي و پژوهشگاه مواد 1033
 پژوهشگاه هوافضا 1034
  حوزه علميه خراسان 1035
 حوزه علميه قم 1036
 دانشكده اطالعات 1037
 دانشكده الهيات ميبد  1038
 )ع(باقر دانشكده امام محمد 1039
 دانشكده پرستاري بانك ملي 1040

1043 
اي  ير فني و حرفهدانشكده تربيت دب

  دخنران تهران ـ شريعتي
  تهران ـ بهداشت كار دانشكده حفاظت و 1046
1047 

سازمان خبرگزاري  ـ دانشكده خبر
  اسالمي ايران جمهوري

1048 
 الملل وزارت امور بين دانشكده روابط

 خارجه

1049 
سيماي جمهوري اسالمي  و دانشكده صدا

 ايران

  عنوان مؤسسه  كد

مهوري اسالمي سيماي ج و دانشكده صدا 1050
قم واحد ـ ايران

مخابرات  دانشكده علمي كاربردي پست و 1051
وزارت ارتباطات

دانشكده علوم اقتصادي 1052
علوم پزشكي ايرانشهردانشكده  1069
دانشكده علوم پزشكي دزفول 1055
علوم پزشكي كرجدانشكده  1071
دانشكده علوم قراني  1061
خدمات اداري  ودانشكده علوم قضايي 1062
تهرانـ فنون فارابي  دانشكده علوم و 1063
1064 

ارتش  ستاد دانشكده فرماندهي و
جمهوري اسالمي ايران

1065 
سپاه پاسداران  ستاد دانشكده فرماندهي و

انقالب اسالمي
مهندسي اراك  دانشكده فني و 1068
مهندسي تربت حيدريه دانشكده فني و 1070
مهندسي گلپايگان ني ودانشكده ف 1072
دانشكده كشاورزي شيروان 1073
دانشگاه اراك 1075
دانشگاه اروميه 1076
دانشگاه اصفهان 1077
نزاجا ـ )ع(دانشگاه افسري امام علي 1078
)س(دانشگاه الزهرا 1079
)ع(دانشگاه امام حسين 1080
)ع(دانشگاه امام صادق 1081
بروجردـ ردي اهللا بروج يتآدانشگاه  1082
دانشگاه ايالم 1083
دانشگاه بجنورد 1084
بنابدانشگاه  1231
همدان ـ دانشگاه بوعلي سينا 1085
دانشگاه بيرجند 1086
1087 

ـ )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  
قزوين

دانشگاه تبريز 1088
1089 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي 
كرمان

رجايي شهيد دبيردانشگاه تربيت  1090
دانشگاه تربيت مدرس 1092
 ـ تبريزذربايجانآدانشگاه تربيت معلم  1093
دانشگاه تربيت معلم تهران 1094
دانشگاه تربيت معلم سبزوار 1095
دانشگاه تفرش 1096
هراندانشگاه ت 1097
دانشگاه خليج فارس بوشهر 1099
دانشگاه دامغان 1138

  عنوان مؤسسه  كد

ـ )س(نه حضرت معصومهدانشگاه دخترا 1100  
 قم

علوم دريايي چابهار دانشگاه دريانوردي و 1101  
كرمانشاهـ دانشگاه رازي  1102  
 دانشگاه زابل 1103
 دانشگاه زنجان 1104
 دانشگاه سمنان 1105
  ـ زاهدانبلوچستان دانشگاه سيستان و 1106
 دانشگاه شاهد 1107
 دانشگاه شهركرد 1108
كرمان ـ باهنر دانشگاه شهيد 1109  
  ـ تهرانبهشتي دانشگاه شهيد 1110
اهوازـ چمران  دانشگاه شهيد 1111  

  ـ تهرانمطهري  شهيددانشگاه 1246
 دانشگاه شيراز 1112
معادن ايران دانشگاه صنايع و 1113  

1114 
 عباسپور برق شهيد ب وآدانشگاه صنعت 

تهرانـ   
 دانشگاه صنعت نفت 1115
عتي اروميهدانشگاه صن 1116  
 دانشگاه صنعتي اصفهان 1117
  ـ تهراندانشگاه صنعتي اميركبير 1118
 دانشگاه صنعتي بابل 1119
 دانشگاه صنعتي بيرجند 1120
دزفول ـ دانشگاه صنعتي جندي شاپور 1121  
  بهبهاناالنبياء ـ دانشگاه صنعتي خاتم 1227

1122 
 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

نـ تهرا  
تبريز ـ دانشگاه صنعتي سهند 1123  
سيرجاندانشگاه صنعتي  1240  
 دانشگاه صنعتي شاهرود 1124
  ـ تهراندانشگاه صنعتي شريف 1125
 دانشگاه صنعتي شيراز 1126
 دانشگاه صنعتي قم 1127
 دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1128
 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 1129
 دانشگاه صنعتي همدان 1130
سوسنگردـ دانشگاه صنعتي هويزه  1131  
  ـ تهرانصنعت ايران دانشگاه علم و 1132
مشهدـ دانشگاه علوم اسالمي رضوي  1134  
توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي و 1136  
 دانشگاه علوم پايه انتظامي نيروي انتظامي 1137
 دانشگاه علوم پزشكي اراك 1139
 جمهوري  رتشا  پزشكي  علوم  دانشگاه 1140

ايران  اسالمي   
 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 1141

http://pnunews.com


             نوبت چهارم                                   )         كارداني به كارشناسي(هاي فراگير كارشناسي ناپيوسته  پذير دوره دفترچه راهنماي پذيرش دانش

20 

    ها و موسسات آموزش عالي كشور كد و نام دانشگاه-8دول شمارهجادامه
 

  عنوان مؤسسه  كد
دانشگاه علوم پزشكي اروميه 1142
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 1143
دانشگاه علوم پزشكي ايران 1145
دانشگاه علوم پزشكي ايالم 1146
دانشگاه علوم پزشكي بابل 1147
1148 

ـ )عج(اهللا ي بقيهدانشگاه علوم پزشك  
تهران

دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس 1149
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 1150
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 1151
دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1152
دانشگاه علوم پزشكي تهران 1153
1154 

ـ دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  
اهواز

دانشگاه علوم پزشكي جهرم 1155
دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 1156
1054 

ـ ه علوم پزشكي خراسان شمالي گادانش
بجنورد

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 1157
دانشگاه علوم پزشكي زابل 1158
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 1159
دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1160
دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 1161
پزشكي سمناندانشگاه علوم  1162
دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 1163
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 1164
1165 

ـ بهشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد  
تهران

دانشگاه علوم پزشكي شيراز 1166
دانشگاه علوم پزشكي فاطميه قم 1167
دانشگاه علوم پزشكي فسا 1168
دانشگاه علوم پزشكي قم 1169
 علوم پزشكي قزويندانشگاه 1170
دانشگاه علوم پزشكي كاشان 1171
دانشگاه علوم پزشكي كردستان 1172
دانشگاه علوم پزشكي كرمان 1173
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1174
دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1175
دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1176
 علوم پزشكي گنابادگاهدانش 1060
علوم پزشكي گيالندانشگاه  1177
دانشگاه علوم پزشكي لرستان 1178
دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1179
دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1180
دانشگاه علوم پزشكي همدان 1181
دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 1182

  
 

  عنوان مؤسسه  كد
دانشگاه علوم پزشكي يزد 1183
1184 

ـ )ره(نيدانشگاه علوم دريايي امام خمي  
نوشهر

1185 
ـ منابع طبيعي رامين دانشگاه كشاورزي و  

مالثاني اهواز
1186 

منابع طبيعي  دانشگاه علوم كشاورزي و
ساري

1187 
منابع طبيعي  دانشگاه علوم كشاورزي و

گرگان
فنون دريايي خرمشهر دانشگاه علوم و 1188
ستاري فنون هوايي شهيد دانشگاه علوم و 1189
انشگاه عالمه طباطباييد 1190
دانشگاه فردوسي مشهد 1191
دانشگاه قم 1192
دانشگاه كاشان 1193
 ـ سنندجدانشگاه كردستان 1194
گرگان ـ دانشگاه گلستان  1195
 ـ رشتدانشگاه گيالن 1196
آباد  ـ خرمدانشگاه لرستان 1197
 ـ بابلسردانشگاه مازندران 1198
 ـ اردبيلدبيليدانشگاه محقق ار 1199
دانشگاه مذاهب اسالمي 1200
دانشگاه مراغه 1201
قم ـ دانشگاه معارف اسالمي  1202
دانشگاه مالير 1203
 نيشابوردانشگاه 1236
 ايرانشهردانشگاه واليت ـ 1226
رفسنجان ـ )عج(ردانشگاه ولي عص 1204
 ـ بندرعباسدانشگاه هرمزگان 1205
تبريزـ سالمي ا دانشگاه هنر 1206
اصفهان دانشگاه هنر 1207
تهران دانشگاه هنر 1208
دانشگاه ياسوج 1209
دانشگاه يزد 1210
قاره  واقع در هاي خارج كشور دانشگاه 1211

اروپا
سياآقاره  واقع در هاي خارج كشور دانشگاه 1212
1213 

قاره  واقع در هاي خارج كشور دانشگاه
فريقاآ

1214 
قاره  واقع در هاي خارج كشور دانشگاه
اقيانوسيه

1215 
قاره  واقع در هاي خارج كشور دانشگاه

مريكاآ
اطالعات ارتش  سازمان حفاظت و 1220

جمهوري اسالمي ايران
1224 

 تحقيقات و هاي تابعه وزارت علوم، سازمان
فناوري

  
 

  عنوان مؤسسه  كد
 مجتمع آموزش عالي جهرم 1229
عالي قممجتمع آموزش  1232  

1233 
فني و مهندسي مجتمع آموزش عالي 

 قوچان
آموزش عالي كازرون مجتمع 1254  
 مجتمع آموزش عالي گنبد 1234
 مجتمع آموزشي عالي اردكان 1239
1247 

 و  آموزشي ويژه فرهنگيان آموزش مراكز
 پرورش

1248 
 تربيت معلم وزارت آموزش و مراكز

 پرورش
1249 

بانك ـ داري آموزش عالي بانك مركز
 مركزي

آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي  مركز 1250
 سياسي سپاه پاسداران انقالب اسالمي

مركزآموزش عالي تعاون وابسته به وزارت  1251
 تعاون

آموزش عالي كتابداري مركز 1255  
آموزش عالي ميراث فرهنگي مركز 1256  

1257 
فرودگاهي  عالي هوانوردي و  آموزش مركز
 كشور

1436 
علوم پايه  تحصيالت تكميلي در مركز
 زنجان

جهاني علوم اسالمي مركز 1437  

1443 
 كاربردي هالل   آموزش عالي علميمركز

 ايران 
)ره(پژوهشي امام خميني سسه آموزشي وؤم 1444  

1445 
پژوهش مديريت  سسه عالي آموزش وؤم
ريزي برنامه و  

1453 
 سسات آموزش عالي وزارت علوم،ؤم ساير

فناوري تحقيقات و  

1454 
سسات آموزش عالي وزارت ؤم ساير

آموزش پزشكي بهداشت درمان و  

* 
 سسات آموزش عالي غيرانتفاعي وؤم

 غيردولتي
 مراكز دانشگاه پيام نور *
 واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي *
* 

  جامع  دانشگاه  عالي  آموزش  سساتؤم
كاربردي  علمي  

ــارغ *  ــان ف ــصي داوطلب ــن التح ل اي
مؤسسات و مراكز آموزشي براي اطالع      
ــصيل و درج آن در   ــل تح ــد مح از ك

 به  4/8/90تقاضانامه اينترنتي، از تاريخ     
سايت سازمان سنجش آموزش كـشور      

  .مراجعه نمايند
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 هاي تحصيلي مقطع كارداني  كد و نام رشته-9جدول شماره 
  

  نام رشته تحصيلي كدرشته
  هاي تحصيلي كارداني رشته
  وه آموزش پزشكيگر

  سوانح  امداد 1001
  امداد  امور1002
  بهداشت عمومي  ايمني صنعتي و1003
  اي  بهداشت حرفه1004
  دندان  بهداشت دهان و1005
  بهداشت عمومي 1006
بهداشت  ـبهداشت عمومي 1007

  خانواده 
 مبارزه با ـبهداشت عمومي 1008

  بيماريها 
  بهداشت محيط 1009
  بهداشت مدارس  1010
  پرستاري  1011
  پرستاري دندانپزشكي 1012
  اي  پزشكي هسته1013
   اتاق عملـتكنسين اتاق عمل 1014
  زمايشگاه شيمي آتكنسين 1015
  زيست  تكنسين حفاظت محيط1016
  تكنسين راديولوژي 1017
  تكنولوژي راديولوژي 1018
  راديوتراپي 1019
  راديولوژي 1020
  راديولوژي تشخيصي 1021
  راهنماي بهداشت عمومي 1022
  كليه گرايشها/زمايشگاهيآشيمي 1023
  زمايشگاهي آعلوم 1024
  كارداني مامايي 1025
  كمك مهندس بهداشت 1026
  مدارك پزشكي 1027
  هوشبري 1028

  هاي تحصيلي كارداني رشته
  گروه فني مهندسي

  گازرساني  برساني وآ2001
  ابزارسازي 2002
  اتومكانيك ومكانيك 2003
  ارتباطات 2004
 استخراج معادن زغال سنگ و2005

  غيرزغال سنگ 
  استخراج معدن 2006
  اكتشاف معدن 2007
  الكتروتكنيك 2008
  تجارت ـ صنعتي ـ الكترونيك 2009
  مخابرات دريايي  الكترونيك و2010
  كليه گرايشها /الكترونيك 2011
  اويونيك هواپيمايي 2012
  كار  محيط ايمني صنعتي و2013
  برق 2014
  برق صنعتي 2015
  برنامه نويسي كامپيوتر 2016
  هن آ بهره برداري راه2017
  شبكه  و بهره برداري سد2018
  پتروشيمي 2019
  پليمر 2020
  سيسات أت  2021
  سيسات ابرساني أت2022
  سياالت  وسيسات حرارت أت2023
  برودتي  سيسات حرارتي وأت2024
  كليه گرايشها /سيسات أت2025
  توسعه روستايي  ترويج و2026

  نام رشته تحصيلي كدرشته
  هاي تحصيلي كارداني رشتهادامه 

  گروه فني مهندسي
  ليزر  تعميرات اپتيك و2027
  تعميرات مكانيكي 2028
  ها  تعميرات نيروگاه2029
  نگهداري هواپيما  و تعمير2030
  كليه گرايشها/نگهداري و تعمير2031
  اي ماشين ابزار  تكنسين حرفه2032
  اطالعات  تكنولوژي ارتباطات و2033
  اي  تكنولوژي فني انرژي هسته2034
  فوالد  هن و آتوليد2035
  صنعت سيمان  توليد2036
  تبريد  تهويه و2037
  جوشكاري 2038
  نشر  چاپ و2039
  يع سراميك صنا توليد خط2040
  ابنيه  و خط2041
  هن آ ابنيه راه و خط2042
  عمليات حرارتي  خواص مواد2043
  فلزات  حفاظت از خوردگي و2044
  ذوب فلزات 2045
  تلويزيون  و راديو2046
  گري  ريخته2047
  توليد  ساخت و2048
  ترافيك ـ ساختمان 2049
  سراميك صنعتي 2050
  يك سرام سفال و2051
  هاي اطالع رساني  سيستم2052
  حفاري  اسيد سيمان و2053
  شيمي صنعتي2054
  كليه گرايشها /شيمي 2055
  صنايع اتومبيل 2056
  صنايع پالستيك 2057
  صنايع شيميايي 2058
  كليه گرايشها /صنايع شيميايي 2059
  صنايع فلزي2060
  صنايع الستيك 2061
  گرايشهاكليه  /صنايع 2062
  صنعت رنگسازي 2063
  طراحي جامدات 2064
  الت آ طراحي ماشين2065
  نقشه كشي صنعتي  طراحي و2066
  ناوبري ـ علوم دريايي 2067
  عالئم الكتريكي 2068
  ساختمان  راه وـ عمران 2069
  عمران روستايي 2070
  عمران شهري 2071
  عمليات پااليش 2072
  ارتي عمليات حر2073
  فلزكاري 2074
  فناوري اطالعات 2075
  ارتباطات  فناوري اطالعات و2076
  كاربردي محض و /فيزيك 2077
  قالب سازي 2078
  قدرت 2079
  كاربرد كامپيوتر  2080
  كارتوگرافي 2081
  كاردان پرواز 2082
  كاردان فني حفاري 2083
 عملياتـ كاردان فني شيمي 2084

   تروشيميپ

  نام رشته تحصيلي كدرشته
  هاي تحصيلي كارداني رشتهادامه 

  گروه فني مهندسي
  سيما  و كاردان فني صدا2085
  كاردان فني كشتي 2086
  كاردان فني مكانيك 2087
  كارداني ابزارسازي 2088
  كارداني اپتيك 2089
  كارداني پست 2090
  كارداني پليمر 2091
  كارداني تسليحات 2092
  كارداني خلباني 2093
  كارداني درودگري 2094
  كارداني زمين شناسي 2095
  كارداني شيشه 2096
  كارداني فلزكاري 2097
  كارداني فني حفاري 2098
  كارداني قالب سازي 2099
  كارداني متالوژي 2100
  كارداني مدلسازي 2101
  كارداني ناوبري 2102
  فوالد  كارداني نورد2103
  اسي كارداني هواشن2104
  كارداني هوانوردي 2105
  كارهاي عمومي ساختمان 2106
  افزار  نرم و افزار سخت ـ كامپيوتر2107
  كنترل كيفي خودرو 2108
  كنترل كيفي قطعات خودرو 2109
  ابزاردقيق  كنترل و2110
 صنعت سيمان  كيفيت در كنترل و 2111
  ابزار  ماشين2112
  هاكليه گرايش /متالوژي 2113
  كليه گرايشها /مجموعه برق 2114
كليه  / توليد مجموعه ساخت و2115

  گرايشها
  كليه گرايشها /مجموعه عمران 2116
  كليه گرايشها /مجموعه كامپيوتر2117
  كليه گرايشها /مجموعه مكانيك 2118
  مخابرات هواپيمايي 2119
  كليه گرايشها /مخابرات 2120
  مدلسازي 2121
  نشر  مديريت چاپ و2122
  مراقبت پرواز 2123
  كليه گرايشها /معدن 2124
  معلم فني برق قدرت 2125
  الكترونيك  معلم فني برق و2126
  سيسات أمعلم فني ت2127
 برساني وآمعلم فني تاسيسات 2128

  گازرساني 
  گري  معلم فني ريخته2129
  معلم فني صنايع اتومبيل 2130
  ني صنايع چوب معلم ف2131
  معلم فني صنايع شيميايي 2132
  معلم فني عمران 2133
  معلم فني قالب سازي  2134
  افزار  نرمـمعلم فني كامپيوتر 2135
  ابزار  معلم فني ماشين2136
  معلم فني معماري 2137
  معلم فني مكانيك 2138
  برداري  معلم فني نقشه2139
  كليه گرايشها /معماري 2140
  مكانيك 2141

  نام رشته تحصيلي كدرشته
  هاي تحصيلي كارداني رشتهادامه 

  گروه فني مهندسي
  مكانيك خودرو 2142
 سيساتأتـ مكانيك صنايع 2143

  عمومي صنايع 
  مكانيك عمومي 2144
  توليد  مكانيك گرايش ساخت و2145
  پرانرژي  مواد2146
  كليه گرايشها / مواد2147
  خودرو  مونتاژ2148
  كليه گرايشها /داري نقشه بر2149
  كشي ساختمان  نقشه2150
  كشي صنعتي  نقشه2151
  كليه گرايشها /كشي عمومي نقشه2152
  كشي معماري  نقشه2153
ـ برداري قنات  بهره نگهداري و2154

  شبكه  و سد
هاي  تعميرات ماشين نگهداري و2155

  راه سازي 
  مرمت ساختمان  نگهداري و2156
  راهبردي لوكوموتيو هدايت 2157

  هاي تحصيلي كارداني رشته
  گروه كشاورزي

مناطق  برداري از بهره و احيا3001
  بياباني 

  كليه گرايشها/دام  امور3002
  زراعي وباغي  امور3003
  فني كشاورزي  امور3004
  باغباني عمومي 3005
  بزيان آبهداشت 3006
  هاي دامي  بهداشت فراورده3007
  بيماري ابزيان  بهداشت و3008
  گاوميش  و گاوـ پرورش اسب 3009
  عسل  پرورش زنبور3010
  پرورش طيور 3011
  پرورش قارچ خوراكي 3012
  گياهان زينتي  پرورش گل و3013
  هاي كشاورزي  تعميرات ماشين3014
كليه  /بزيان آپرورش  و تكثير3015

  گرايشها
  ي تكنسين ماشينهاي كشاورز3016
  بياري  آخاك و ب وآتكنولوژي 3017
  باغي  زراعي و تكنولوژي امور3018
 /طيور تكنولوژي پرورش دام و3019

  كليه گرايشها
  كليه گرايشها /تكنولوژي توليدات 3020
  چوب  تكنولوژي جنگلداري و3021
پرورش كرم ـ تكنولوژي دام 3022

  ابريشم 
  مرتع  تكنولوژي دامداري در3023
  تكنولوژي شيالت 3024
  كليه گرايشها /تكنولوژي صنايع 3025
  هاي دريايي  تكنولوژي فراورده3026
  تكنولوژي گاوداري صنعتي 3027
  تكنولوژي گياه پزشكي3028
  هاي كشاورزي  تكنولوژي ماشين3029
  زيست  تكنولوژي محيط3030
  بخيزداري  آتكنولوژي مرتع و3031
 گوشت وـ غذايي  ي موادتكنولوژ3032

  هاي گوشتي  فراورده
  هاي سردسيري  تكنولوژي ميوه3033
 پشم و / فراوري و  تكنولوژي3034

  / پوست و  چرم ـپوست 
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  هاي تحصيلي مقطع كارداني كد و نام رشته-9جدول شمارهادامه
  نام رشته تحصيلي كدرشته

  هاي تحصيلي كارداني رشتهادامه 
  گروه كشاورزي

  هاي روغني  دانه توليد3035
  برنج ـ غالت  توليد3036
  نهال  توليد3037
گياهان  بهره برداري از و توليد3038

  داروئي معطر 
سيفي  سبزي و /پرورش  و توليد3039

   .../و قارچ خوراكي و
ـ پسته  ـ انگور /فراوري  و توليد3040

   ... /چاي و
  اگروفارستري  ـ جنگلداري جامع3041
  هاي مرتبط  رشته جنگلداري و3042
  گاز  چوب و3043
  اصالح نباتات  زراعت و3044
  كليه گرايشها /زيست شناسي 3045
  هاي چوبي  سازه3046
  هاي لبني  فراورده و شير3047
  بزيان آپرورش  و تكثيرـ شيالت 3048
  كليه گرايشها / صنايع چوب3049
  كليه گرايشها / صنايع غذايي3050
   .../و نيشكر /سازي صنايع قند3051
  ني سازي صنعت شيري3052
  علوم دامي 3053
ـ هاي دريايي  اوري فراورده عمل3054

  شيالتي 
  الياف  فراوري پوست و3055
  فراوري خوراك دام 3056
  معدني  فراوري مواد3057
  بخيزداري آكارداني 3058
  بشناسي آكارداني 3059
  كارداني زنبورداري 3060
  كارداني مرتع 3061
  ع داري كارداني مرت3062
  كليه گرايشها /كشاورزي 3063
  گياهان زينتي  گل و3064
  الت كشاورزي آ ماشين3065
  مرغداري صنعتي 3066
  هاي كشاورزي  مكانسين ماشين3067
  الت آ مكانيزاسيون ماشين3068
 كشاورزي  مكانيزاسيون ماشينهاي3069

  هاي تحصيلي كارداني رشته
  علوم پايهگروه 

  كليه گرايشها / ارمآ4001
  موزش رياضي آ4002
  دبيري رياضي 4003
  مار  آرياضي و4004
  كليه گرايشها /رياضي 4005
  علوم پايه 4006

  هاي تحصيلي كارداني رشته
  علوم انسانيگروه 

  كليه گرايشها /تش نشاني آ5001
  زمايشگاه علوم آ5002
  بازرگاني  اقتصاد5003
   صنعتي اقتصاد5004
  وري  بهره و كار اقتصاد5005
  نظري  اقتصاد5006
  الهيات حوزه 5007
  كليه گرايشها /الهيات 5008
  اداري  امور5009
  بانكي  امور5010
  بيمه  امور5011
  پرورشي  امور5012

 
  نام رشته تحصيلي كدرشته

  هاي تحصيلي كارداني رشتهادامه 
  علوم انسانيگروه 

  پرورشي  يتي وترب امور5013
  دولتي  امور5014
  فرهنگي امور5015
  مدني  و كشور امور5016
  گمركي  امور5017
  مالياتي  مالي و امور5018
  ي يموزش ابتداآ5019
  فن  موزش حرفه وآ5020
  عربي  موزش ديني وآ5021
  مشاوره  موزش راهنمايي وآ5022
  موزش زبان انگليسي آ5023
   زبان عربي موزشآ5024
  ادبيات فارسي  موزش زبان وآ5025
  موزش علوم تجربي آ5026
  ن كريم آموزش قرآ5027
  پرورش ابتدائي  موزش وآ5028
  جهانگردي  ايرانگردي و5029
  بانكداري 5030
  موزشي آريزي  برنامه5031
  ريزي درسي  برنامه5032
  بيولوژي 5033
  پيش دبستاني 5034
  اريخ ت5035
كليه  /علوم ورزشي تربيت بدني و5036

  گرايشها
  تربيتي  تربيت مربي امور5037
  پيش دبستاني  تربيت مربي مراكز5038
  ادبيات فارسي  تربيت معلم زبان و5039
  ن آتربيت معلم قر5040
  تربيت معلم مطالعات اجتماعي 5041
  تغذيه 5042
  موزشي آتكنولوژي 5043
  عه شناسي جام5044
  جغرافيا 5045
  روستايي  جغرافياي انساني و5046
  فن  حرفه و5047
  بازرگاني  حسابداري و5048
  كليه گرايشها /حسابداري 5049
  حقوق قضايي 5050
  خبرنگاري 5051
 امورفرهنگي وـ خدمات اجتماعي 5052

  جهانگردي   مسافرتي
  خدمات پرورشي 5053
  اد دبيري اقتص5054
  دبيري تاريخ 5055
  دبيري تربيت بدني 5056
  دبيري جغرافيا 5057
  دبيري زبان انگليسي 5058
  دبيري زيست شناسي 5059
  دبيري شيمي 5060
  دبيري علوم اجتماعي 5061
  دبيري فيزيك 5062
  دبيري مطالعات اجتماعي 5063
  عربي  ديني و5064
   گرايشهاكليه /موزشي آراهنماي 5065
  عمومي روابط5066
  روانشناسي كودكان استثنائي 5067
  كليه گرايشها /روانشناسي 5068
  زبان انگليسي 5069
  ادبيات فارسي  زبان و5070
  زيست شناسي 5071

 
  نام رشته تحصيلي كدرشته

  هاي تحصيلي كارداني رشتهادامه 
  علوم انسانيگروه 

  سطح حوزه علميه قم 5072
  شيمي 5073
  علوم اجتماعي 5074
  علوم اداري 5075
 روابطـ علوم ارتباطات اجتماعي 5076

  عمومي 
  كليه گرايشها /علوم اقتصادي 5077
  كليه گرايشها /علوم انتظامي 5078
  علوم انساني 5079
  علوم بانكي 5080
  علوم پايه انتظامي 5081
  علوم تجربي 5082
  ليه گرايشها  ك /علوم تربيتي5083
  علوم سياسي 5084
  حديث  علوم قران و5085
  علوم قضايي 5086
  علوم گياهي 5087
  علوم نظامي 5088
  عمليات كشوري 5089
  معارف اسالمي  فرهنگ و5090
  فيزيك 5091
  مالي  كارداني اداري و5092
  كارداني اقتصاد 5093
  كارداني بازرگاني 5094
  رداني باستان شناسي كا5095
  كارداني تاريخ 5096
  كارداني جغرافيا 5097
  كارداني مربيگري ورزش 5098
  كارداني مردم شناسي 5099
كليه  /اطالع رساني  كتابداري و5100

  گرايشها
  توان  كم گرايش /كودكان استثنائي5101
  كودكياري 5102
  مترجمي زبان انگليسي 5103
   اجتماعي مددكاري5104
  امداد  مديريت امور5105
  بازرگاني ـ دولتي امور  مديريت5106

  دولتي 
خدمات  فرهنگي و مديريت امور5107

  اجتماعي 
  مديريت بازرگاني 5108
كليه  /ريزي  مديريت برنامه5109

  گرايشها
  مديريت بيمه 5110
  ي يمديريت توسعه روستا5111
  مديريت خانواده 5112
كليه  /عمومي  مديريت روابط5113

  گرايشها
  مديريت صنعتي 5114
  مديريت نظامي 5115
 خدمات اجتماعي امور مديريت و5116

  فرهنگي 
خدمات ـ مديريت هتلداري 5117

  اقامتي 
  موزشيار آمربي 5118
  مربي معلولين ذهني 5119
  مربي ورزش 5120
  مشاوره 5121
  مطالعات اجتماعي 5122
  موزه داري 5123
  كليه گرايشها /ميهمانداري 5124

 
  نام رشته تحصيلي كدرشته

  هاي تحصيلي كارداني رشته
  هنرگروه 

  كليه گرايشها /ارتباط تصويري 6001
  هنري  فرهنگي و امور6002
  موزش هنرهاي تجسمي آ6003
  دوخت  تكنولوژي طراحي و6004
فرش ـ تكنولوژي نساجي 6005

  دوخت و طراحيـ اف دستب
بناهاي  و ثارآمرمت  حفاظت و6006

  تاريخي 
  مواد  خواص و6007
  خياطي 6008
  خياطي دوخت تجارتي 6009
  دوخت تجارتي 6010
 بناهاي تاريخي  و ها راهنماي موزه6011
  هاي نمايشي  ساخت عروسك6012
  كليه گرايشها / سينما6013
  ي سينما يراآصحنه 6014
  گرايش فرش ـ صنايع دستي 6015
  كليه گرايشها /صنايع دستي 6016
  صنايع نساجي 6017
  طراحي لباس 6018
  عكاسي خبري 6019
  علوم هنري 6020
  كليه گرايشها /فيلم سازي 6021
  فيلمنامه نويسي 6022
  كارداني عكاسي 6023
  كارداني فيلم برداري 6024
  كارداني قلمزني 6025
  كليه گرايشها /كارگرداني 6026
  گرافيك 6027
  گرافيك رايانه 6028
  معلم فني ارتباط تصويري 6029
 معلم فني تكنولوژي طراحي و6030

  دوخت 
  معلم فني گرافيك 6031
  جهاني  ايراني و سازـ موسيقي 6032
  نقاشي 6033
  هنرهاي نمايشي  نمايش و6034
  ني ايرا نوازندگي ساز6035
  جهاني  نوازندگي ساز6036
  هنر 6037
  كليه گرايشها /هنرهاي تجسمي 6038
  هنرهاي چوبي 6039
  هنرهاي سنتي 6040

  هاي تحصيلي كارداني رشته
  دامپزشكيگروه 

  دامپزشكي  بهداشتيار7001
  تكنسين دامپزشكي 7002
  زمايشگاهي دامپزشكي آعلوم 7003
  كارداني دامپزشكي 7004
    

  هاي تحصيلي ساير رشته 9999
  هاي كارداني دوره
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  )متجانس(و كدرشته امتحاني و نام مدرك كارداني پيوسته قابل قبول  عنوان -10   شماره جدول
   هاي تحصيلي دوره كارداني به كارشناسي در رشته

    

 داني قابل قبولعنوان مدارك كار عنوان رشته امتحاني و كد گروه آزمايشي

  .دارندگان مدرك كارداني حرفه و فن، آموزش ابتدايي آموزش حرفه و فن 11

دارندگان مدرك كارداني ديني عربي، امور تربيتـي و پرورشـي، تربيـت معلـم        آموزش ديني و عربي 12
  .قرآن كريم

از دانشسراي راهنماي   (بان انگليسي   دارندگان مدرك كارداني زبان انگليسي، ز       آموزش زبان انگليسي 13
  .)تحصيلي سابق

  .آموزش ابتدايي، كودكان استثنايي، تربيت بدني، آموزشيار نهضت سوادآموزي  يبآموزش و پرورش ابتدا  14
  .تربيت بدني تربيت بدني و علوم ورزشي   15

 تربيت معلم قرآن كريم  16
ي و پرورشي، تربيـت معلـم       دارندگان مدرك كارداني ديني و عربي، امور تربيت       

  .قرآن كريم

 علوم انساني

 تربيت مربي امور تربيتي  17
دارندگان مدرك كارداني امور تربيتي و پرورشي، آموزش ابتدايي، تربيت معلـم        

  .قرآن كريم
  .)از دانشسراي راهنماي تحصيلي سابق( تجربي –رياضي، آمار، رياضي   آموزش رياضي 18

  آموزش علوم تجربي 19 علوم پايه
 از دانشسراي راهنماي  ( تجربي   –، رياضي     ندگان مدرك كارداني علوم تجربي    دار

از انـسيتنو تكنولـوژي وزارت آمـوزش و         (، علوم آزمايشگاهي    )تحصيلي سابق 
  .)پرورش

،    تكنولـوژي پـرورش طيـور      –، تكنولوژي پرورش دام، امـور دامـي           امور دامي   مهندسي توليدات دامي  20  كشاورزي
  .، پرورش زنبور عسل ، امور دامي داري صنعتيگاوداري صنعتي، مرغ

 داوطلباني كه عنوان مدرك تحصيلي كارداني آنان با رشته انتخابي غيرهمنام باشـد بـه تـشخيص گـروه                    :تذكر مهم * 
  .باشند آموزشي ملزم به گذراندن دروس جبراني مي

 
 

نور هاي تماس مراكز استاني دانشگاه پيام شماره تلفن  
  شماره تلفن  مركز استان   تلفنشماره  مركز استان

  0711 كد -6317734-6317724  فارس  0411 كد -4797931-4768236  آذربايجان شرقي
  0281 كد -3363103-3363101  قزوين  0441 كد -2769787-2768804  آذربايجان غربي

  0251كد  -7788246-7788245  قم  0451 كد -5513001-5513000  اردبيل
  0871 كد -3235357-3235355  كردستان  0311كد  -2608022-2608021  اصفهان

  0341 كد -3341464-3441465  كرمان  0611 كد -3365107-8  خوزستان
  0831 كد -8254123-8254121  كرمانشاه  0841 كد -2228173  ايالم

  0741كد  -2233595-2233968  )ياسوج(يلويه و بويراحمد گكه  0771كد  -5561602-5561601  بوشهر
  0171 كد -4411808-4411829  گلستان  021 كد -88303383-88301373  تهران

   0131 كد -6605551-6669915  گيالن  0381كد  - 2223611-2222632  چهارمحال و بختياري
  0661 كد -3231761-3231760  لرستان  0561  كد-2502265-2502275  خراسان جنوبي
  0151كد  -2133219  مازندران  0511 كد -8532165-8532164  خراسان رضوي
  0861كد  -36755923-3675592  مركزي  0584  كد-2296722-2296721  خراسان شمالي

  0761كد   -5550211-5550217  هرمزگان  0231  كد-3331272-3331271  زنجان
  0811كد  -2546838  همدان  0231 كد -3321301  سمنان

   0351كد  -8250721-8250720  يزد  0541 كد -3424782-3424786  سيستان و بلوچستان

  021  كد 23322001-3سازمان مركزي دانشگاه پيام نور            
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  )مچهارنوبت  (1390  بهمن ماههاي فراگير دانشگاه پيام نور  دورهناپيوستهنام آزمون مقطع كارشناسي  نويس تقاضانامه ثبت پيش
    

   : نام پدر-3                                            : نام- 2                                                            :نام خانوادگي -1
  

               /                     : سري و سريال شناسنامه-6                                 : شماره شناسنامه-5       ○ مرد  ○ زن:    جنس-4
  

  ○ زرتشتي     ○ مسيحي     ○ كليمي     ○ اسالم  : دين-9                                                             :  شماره ملي-8                    13                : سال تولد-7
  

  ): ماه( مدت حضور داوطلبانه در جبهه-11          □بلي . باشم  متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران مي-10
  

  ○ ياد شهيد و امور ايثارگراننب -3                   ○ وزارت جهاد كشاورزي -2                  ○ سپاه پاسداران -1            : ارگان سهميه-12
  ○ ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمي -5                      ○ ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران -4:              نيروهاي مسلح   

  ○ ستاد كل نيروهاي مسلح -8                 ○ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح -7             ○نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران  -6                                        
  

  ): محل درج كد رهگيري براي متقاضيان استفاده از سهميه ايثارگران( رقمي پيگيري ايثارگران 12 كد -13
  

 □بلي .  وضعيت، چپ دست هستم-16                                        :  كد وضعيت نظام وظيفه-15                             :  كد محل تولد-14
  

                                          □       معلول جسمي و حركتي□       كم شنوا  □            ناشنوا□         كم بينا□نابينا:    معلوليت-17
   رقمي اتباع خارجي13محل درج كد پيگيري                                                                                                                                                                                                                                          

  .     هستم-○     ساير كشورها○     هند○      لبنان○     عراق○     تركيه○پاكستان   ○افغانستان:     از اتباع خارجي-18
  

  ):  رقمي10(دپستي ك-21                         :   تلفن همراه-20                                 :  شماره تلفن-19
  

  :                                 شهر      : استان:  آدرس-22
  

  ...):خيابان، كوچه، پالك، (ادامه آدرس كامل پستي شامل 
  

   ○ كشاورزي                  ○علوم پايه         ○ علوم انساني  : گروه امتحاني-23
  

  ○كارداني پيوسته           ○ كارداني        :  التحصيل يا در حال تحصيل مقطع فارغ -24
  

                               :كد مؤسسه محل اخذ مدرك كارداني -26                                                                                                   : رشته تحصيلي در مقطع كارداني كد -25
  

                                     : سال  :  ماه:  سال و ماه اخذ مدرك كارداني -28                                                  : سال             :ماه   : ورود به دانشگاه در مقطع كارداني سال و ماه -27
  

  :   كد رشته امتحاني-30                                                                           : صحيح     :     اعشار:  معدل مقطع كارداني-29
  

  : كدرشته محل هاي انتخابي به ترتيب اولويت-31
  )انتخاب نمايد خوديا اشتغال در استان محل اقامت يك رشته امتحاني از  كدرشته محل را 5  حداقل يك و حداكثرتواند هر داوطلب مي(

  اولويت پنجم  اولويت چهارم  اولويت سوم  اولويت دوم  اولويت اول
          

  

             :  كد سازمان طرف قرارداد براي استفاده از سهميه كارمندي-32
   

  : كد شهرستان محل اشتغال-33
  

   :شهرستان                  : تاناس:  كد استان و  شهرستان محل اقامت براي تعيين حوزه امتحاني-34
  

 @                                                                             :(E-Mail) آدرس پست الكترونيكي-35
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 محل درج شماره پرونده

      

  
 
 
 
 

  
  
  
  

   شركت در متقاضيدانيهاي كار فرم مخصوص معدل و تعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان سال آخر دوره
  1390 دانشگاه پيام نور سال )كارداني به كارشناسي(ناپيوسته هاي فراگير كارشناسي  آزمون دوره

  

  باسمه تعالي

                           
  1390:           /         /               تاريخ

  .......................................................:    شماره                            
  

  ................................................ :به شماره شناسنامه ................................... :فرزند ................................................................. :نام و نام خانوادگي :دانشجو :از
  ............................ :در سال تحصيلي .....................................................................................................: ورودي رشته ............................ :متولد سال                 

  

      ............................................................................................ مؤسسه آموزش عالي/ معاونت محترم آموزشي دانشگاه  :به          

  م و احترامبا سال     
  ..........................................................................نام و شركت در رشته امتحاني  خواهشمند است مقرر فرمايند، با توجه به اينكه متقاضي ثبت

هاي گذرانـده   باشـم، ميـانگين واحـد        مي 1390دانشگاه پيام نور سال     ناپيوسته  هاي فراگير كارشناسي      آزمون دوره 
   . جهت اعالم به سازمان سنجش آموزش كشور گواهي نماييد31/6/1390اينجانب را تا تاريخ 

    
  :نام، نام خانوادگي و امضاي دانشجو

  
  1390:          /       /تاريخ تكميل فرم

  
   ...................................... به شماره شناسنامه .............................. فرزند .....................................................آقاي /شود كه خانم وسيله تأييد مي بدين

  يانگين واحدهاي  بوده و م...................................................................................................   دانشجوي سال آخر رشته 13متولد سال         
  اعشار   صحيح                                                                                                                                    

و به حـروف                                   20 تا 0مؤسسه آموزش عالي، برمبناي  /  در اين دانشگاه31/6/1390گذرانده ايشان تا تاريخ 
  .ضمناً نامبرده تا تاريخ فوق                   واحد درسي گذرانيده است. باشد مي

  
   

  

   معاون آموزشي                         
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي                                                                                                                  

   
  

  :تذكرات
 دانشگاه پيـام    كارشناسي ناپيوسته هاي فراگير      متقاضي شركت در آزمون دوره     كارداني دانشجويان سال آخر دوره      -1

، در قـسمت  )نـام  مندرج در كارت اعتباري ثبـت ( پرونده   ضمن درج كامل مشخصات خود و شماره       1390نور سال   
بـديهي اسـت آن     . التحصيلي خود ارائه نمايـد      اين فرم را در دو نسخه به حوزه معاونت آموزشي محل فارغ           ،  »الف«

نـامي، اشـتباه درج       دسته از داوطلباني كه نسبت به دريافت اين فرم اقدام ننموده و معدل خود را در تقاضانامه ثبت                 
 قبولي آنان لغو و با آنان مطابق ضوابط و مقررات           شدگان نهايي قرار گيرند      در صورتي كه در رديف پذيرفته       نمايند،

  .رفتار خواهد شد
آن را  » ب«ها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس از دريافت فرم تكميل شده از داوطلبان مذكور، قـسمت                     دانشگاه -2

ب و نسخه   تكميل، تأييد و پس از مهر و امضاي معاون آموزشي، آن را ثبت و يك نسخه از اين فرم را تحويل داوطل                     
دوم را در پرونده دانشجو بايگاني نمايند، تا در صـورت هرگونـه اسـتعالم در خـصوص وضـعيت معـدل داوطلـب،                        

  . دانشگاه بتواند بر اساس اين مدرك بررسي و پاسخ الزم را ارائه نمايد
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  : نكات مهم
  .ستنام دقيق و موفق ا  اولين قدم براي موفقيت در آزمون، انجام يك ثبت●
نام دقيق و موفق الزم است، ابتدا مطالب اين دفترچه را به طور كامل و دقيـق مطالعـه و بعـد                         براي يك ثبت   ●

  . مراجعه كنيدwww.sanjesh.org: نام به سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني براي ثبت
  . اول انجام دهيدنام خود را در همان روزهاي  ثبت●
  .هاي مجاز و معتبر مراجعه كنيد  در صورت ضرورت فقط به كافي نت●
  .نام در حضور خودتان انجام شود  در صورت مراجعه به كافي نت، سعي كنيد تمام مراحل ثبت●
  .نامي را فراموش نكنيد  تهيه يك نسخه پرينت از اطالعات ثبت●
 و همچنين كد رهگيـري خـود را   شماره پرونده و رمز ورود: ام شاملن  اطالعات مندرج در كارت اعتباري ثبت ●

بـه دقـت نـزد خـود        ) نامي و مشاهده كارنامه     مشاهده و كنترل اطالعات ثبت    (براي انجام امور بعدي آزمون      
  .نگهداري نماييد

 سـايت     بـه  16/8/1390 تـا    14/8/1390نامي خود از تـاريخ         براي مشاهده، كنترل و يا ويرايش اطالعات ثبت        ●
  . مراجعه كنيدwww.sanjesh.org: سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني

 در  19/10/1390 و   12/10/1390هايي كه در خصوص برگزاري آزمون فراگير در روزهـاي دوشـنبه                  به اطالعيه  ●
  .نشريه پيك سنجش منتشر خواهد شد، توجه نماييد

 و منحصراً از طريق پايگـاه       20/10/1390 مورخ   شنبه  سهاينترنتي كارت شركت در آزمون فراگير از روز          توزيع   ●
 پنجـشنبه  آغاز و تا پايان روز       www.sanjesh.org: اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني       

  . ادامه خواهد داشت22/10/1390مورخ 
 به طور همزمان در سراسر كشور برگـزار خواهـد           23/10/1390 در روز جمعه مورخ      1390آزمون فراگير سال     ●

  .شد
، ماشين حساب و هرگونه برگه يا يادداشـت، در جلـسه آزمـون              )حتي بصورت خاموش  ( آوردن تلفن همراه     ●

  .ممنوع است
 از طريـق سـايت اينترنتـي        1390 سـال     ماه بهمندر  ناپيوسته   نتايج نهايي آزمون فراگير مقطع كارشناسي        ●

  .سازمان سنجش آموزش كشور، به صورت كارنامه منتشر خواهد شد
  

.باشد حق چاپ محفوظ و منحصراً در اختيار انتشارات دانشگاه پيام نور مي  
برداري و تكثير از اين مجموعه ممنوع بوده  هرگونه تصويربرداري، كپي  

.خواهد شدو با متخلفين برابر مقررات برخورد   
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