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مقطع تحصيلی در دوره های روزانه، شبانه، پيام نور فراگير، جامع علمی كاربردی، بدون آزمون و 
دانش��گاه آزاد اسالمی و ساير موسسات آموزش عالی جمهوری اسالمی ايران ممنوع می باشد و 
چنانچه در حين تحصيل متقاضيان تحصيل ورودي آزمون  كارشناسي ارشد ناپيوسته محرز گردد 
كه دانشجو داراي يك مدرک كارشناسي ارشد بوده و با گواهي مدرک مقطع تحصيلي قبلي مجدداً 
با ش��ركت در آزمون مربوطه در مقطع تحصيلي تكراري پذيرفته ش��ده است، از تحصيل ايشان 
ممانعت بعمل آمده و اخراج محسوب مي گردد. دانشگاه محل تحصيل در اين خصوص ملزم به 

اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذيرش و ثبت نام اوليه مي باشد.  
14- تحصيل متقاضيان در موسس��ات آموزش عالی و يا مراكز جامعه المصطفی)ص( العالميه و 

مركز آموزش عالی اهل بيت )ع( بصورت همزمان ممنوع است.
15- دانشجويان غيرايرانی به دليل تابعيت غيرايرانی مشمول قانون نظام وظيفه نمی باشند.

16- ثبت نام اتباع مذكور در اين آزمون منوط به داشتن يكی از مدارک اقامتي يا شناسايی معتبر 
زير مي باشد: 

-  گذرنامه داراي حداقل شش ماه مجوز اقامت. 
-  دفترچه پناهندگي سياسي صادره از طرف نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران.

-  كارت هويت ويژه اتباع غيرايراني داراي اعتبار در همان سال براساس اعالم اداره كل امور اتباع 
و مهاجرين خارجی وزارت كشور.

-  آخرين كارت آمايش معتبر براس��اس اع��الم اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجی وزارت 
كشور.

تبص��ره: پذيرش و ثبت نام اوليه متقاضيان تحصيل فرزن��دان طالب مركز جامعه المصطفي)ص( 
العالميه بر اساس گذرنامه و اقامت صادره آن مركز بالمانع بوده و ثبت نام قطعي و ادامه تحصيل 

آنان منوط به اخذ گذرنامه و رواديد تحصيلي و اقامت قانوني مي باشد.

سهميه ها و تسهيالت: 

1- سهميه رزمندگان و ايثارگران: 
هر يك  از داوطلبان  متقاضي  سهميه  رزمندگان  و ايثارگران مي توانند براساس  شرايط خود كه  در 

بندهاي  »الف« و »ب« ذيل  آمده  است،  متقاضي  اين  سهميه  شوند.
الف( سهميه رزمندگان:

1- الف( رزمندگاني كه براس��اس ماده 1 و تبصره هاي چهارگانه ماده مذكور در آيين نامه اجرايي 
قانون ايجاد تسهيالت براي  ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب  بسيجي  به دانشگاه ها و مؤسسات  
آم��وزش  عالي  از تاريخ  1359/6/31 لغايت  1367/6/31 حداقل  ش��ش  )6( ماه  متوالي  يا متناوب  
داوطلبانه  در مناطق  عملياتي  جبهه هاي  نبرد حق  عليه  باطل  حضور داشته اند، الزم  است  ضمن مراجعه 
به ارگان ذيربط )نواحي مقاومت بس��يج سراس��ر كشور يا وزارت جهاد كشاورزي( نسبت به تكميل 
فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام نمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام 
توسط سازمان بسيج مستضعفين يا وزارت جهاد كشاورزي مورد تأييد نهائي قرار گيرد. بديهي است 

در صورت تأييد نهايي توسط ارگان هاي ذيربط در سهميه رزمندگان گزينش مي گردند.
تبصره 1: داوطلبان  متقاضي  استفاده  از سهميه  رزمندگان )سازمان  بسيج مستضعفين( در صورت 
عدم  تأييد س��هميه  و درج س��هميه آزاد بر روي كارت ش��ركت در آزمون، به  واحدهاي  تابعه 

 شهرستان هاي  محل  تشكيل پرونده مراجعه  نمايند.
تبصره 2: كد پيگيري 12 رقمي سازمان بسيج مستضعفين و يا نيروهاي مسلح براي هر آزمون 



 راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون  ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400            23  

در هر سال متفاوت مي باشد. لذا داوطلبان ضرورت دارد براي ثبت نام در هر آزمون با مراجعه به 
واحد مربوط نسبت به دريافت كد پيگيري 12 رقمي مخصوص همان آزمون اقدام كنند.

تبصره 3: مناطق  عملياتي  براساس  مصوبات  شوراي  عالي  دفاع  تعيين  مي شود.
تبصره 4: مدت  حضور يا خدمت  در جبهه  موظفي سربازان  و پاسداران  وظيفه  و همچنين  تعهدات  
و مأموريت هاي  خدمتي  پرسنل  وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان هاي  نظامي  در جبهه  و نيز طرح  6 

ماهه  دانشجويان  دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي ، حضور داوطلبانه  تلقي  نمي شود. 
تبصره 5: نيروهاي فعال بسيجي و بسيجيان عادي پايگاه هاي مقاومت بسيج مشمول استفاده از 

سهميه رزمندگان نمي شوند.
2- الف( آن دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران 
عالوه بر ميزان موظفي، كه از تاريخ 1359/6/31 تا 1367/6/31 حداقل 6 ماه پيوس��ته و يا 9 
ماه ناپيوس��ته شركت در عمليات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند، با تأييد 
باالترين مقام هريك از نيروهاي مسلح )ستاد كل نيروهاي مسلح، ستاد كل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي، س��تاد ارتش جمهوري اسالمي ايران »آج�ا«، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
»ودج�ا«، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران »ناج�ا«( مي توانند از مزاياي اين قانون استفاده 
نمايند. اين قبيل افراد مي   توانند ابتدا به س��ازمان هاي تابعه مراجعه و فرم مخصوص اس��تفاده از 
س��هميه رزمندگان در آزمون مربوط را تكميل و كد پيگيري 12 رقمي دريافت نمايند تا آمار و 
اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مورد 
تأييد نهايي قرار گيرد. اين قبيل داوطلبان الزم است بند مربوط به سهميه خود را در تقاضانامه 
ثبت نامي عالمتگذاري و نسبت به درج كد پيگيري 12 رقمي در محل مربوط اقدام نمايند تا آمار 
و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد كل نيروهاي مسلح مورد تأييد نهايي قرار گيرد 

و در صورت تأييد نهايي توسط ارگان ذيربط در سهميه رزمندگان گزينش مي گردند.
تبصره 1: داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان »آج�ا« الزم است براي دريافت كد 

پيگيري 12 رقمي به نشاني اينترنتي: www.aja.ir مراجعه نمايند.
تبصره 2: بر اساس  تبصره  2 ماده  10 آيين نامه  اجرايي  قانون  ايجاد تسهيالت  براي  ورود رزمندگان  
و جهادگران  داوطلب  بسيجي  به  دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي  مصوب 1368/2/18 هيئت 
محترم  وزيران و قانون اصالح  قانون  مذكور مصوب 1371/9/11 مجلس  محترم  شوراي  اسالمي ، 
داوطلبان��ي  كه  از س���ال  1368 به  بعد يك  نوبت  با س��هميه  رزمندگان  در آزمون هاي  ورودي  
پذيرفته  شده اند، در صورتي  كه  داراي  حداق�ل  مدت  12 ماه  حضور داوطلبانه  در جبهه هاي  نبرد 
حق  عليه  باطل  باش��ند، با توجه به تذكر مهم فوق مي توانند در اين  آزمون  با س��هميه  رزمندگان  
ش��ركت  نمايند. در غير اين  صورت  حق  اس��تفاده  از سهميه  رزمندگان  در اين آزمون  را نخواهند 

داشت .
تبصره 3: آن  دس��ته  از داوطلباني  كه  با استفاده  از س��هميه  رزمندگان  يكبار در دوره  كارداني  و 
يك بار هم  در دوره  كارشناسي  ناپيوسته  پذيرفته  شده اند، در صورتي  كه داراي  حداقل مدت  18 
ماه حضور داوطلبانه  در جبهه هاي  نبرد حق  عليه  باطل  باشند، مي توانند در اين  آزمون  با سهميه  

رزمندگان  شركت  نمايند. 
تذکر مهم: داوطلبان  واجد ش��رايط كه با اس��تفاده از س��هميه رزمندگان در آزمون هاي  ورودي  
دوره هاي  كارشناس��ي  ارشد ناپيوسته  سنوات  گذشته  شركت  كرده اند الزم است براي  استفاده  از 

سهميه  رزمندگان  در اين آزمون طبق توضيحات فوق عمل نمايند. 
ب( س�هميه ايثارگران: »جانبازان 25% و باالتر و همس��ر و فرزندان آن��ان«، »جانبازان زير 
25% و همس��ر و فرزندان آنان«، »آزادگان  و همس��ر و فرزندان  آنان«، »همس��ر و فرزندان 
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رزمن��دگان با حداقل ش��ش ماه حض��ور داوطلبانه در جبهه« و همچنين  »همس��ر و فرزندان  
شهدا و مفقوداالثر« براي  استفاده  از سهميه  ايثارگران  بايستي نسبت به تكميل بند مربوط در 

تقاضانامه ثبت نامي اقدام نمايند.
با توجه به تصويب »قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 
ايران )1400-1396(« در تاريخ 1395/12/14 توسط مجلس شوراي اسالمي، ماده 90 اين قانون 
عالوه بر ماده 70 »قانون جامع خدمات رس�اني به ايثارگ�ران« و اصالحيه بعدي آن در ماده 47 
»قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2(« در اين آزمون اجرا و 

گزينش داوطلبان براساس اين قوانين صورت مي گيرد. 
براساس قوانين فوق:

1- بيست و پنج درصد )25%( ظرفيت هر كدرشته محل به »همسر و فرزندان  شهدا و مفقوداالثر«، 
»آزادگان  و همسر و فرزندان  آنان«، »جانبازان 25% و باالتر و همسر و فرزندان آنان« اختصاص 

دارد. )سهميه ايثارگران 25% ظرفيت(
2- پنج درصد )5%( ظرفيت هر كدرش��ته محل نيز به »جانبازان زير 25% و همس��ر و فرزندان 
آنان« و »همس��ر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه« اختصاص 

دارد. )سهميه ايثارگران 5% ظرفيت(
تذکر: طبق تبصره بند الف ماده 90 قانون برنامه پنجس��اله شش��م توسعه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي جمهوري اس��المي ايران، در صورتي كه سهميه 25 درصدي ايثارگران توسط داوطلبان 
مشمول سهميه فوق تكميل نشود، خالي مانده آن، ابتدا به مشمولين سهميه 5 درصدي ايثارگران 
كه شرايط و حدنصاب الزم را داشته باشند، تخصيص يافته و اگر باز هم اين ظرفيت خالي ماند، 

باقيمانده آن به داوطلبان سهميه آزاد اختصاص مي يابد.
 تذکرات مهم:

1- براساس قوانين مذكور حدنصاب نمره ايثارگران )اعم از ايثارگران مشمول ظرفيت 25 درصدي 
و يا 5 درصدي( 70% نمره آخرين فرد پذيرفته ش��ده در گزينش آزاد در هر كدرش��ته محل و 
حدنصاب نمره رزمندگان 80% نمره آخرين فرد پذيرفته ش��ده در گزينش آزاد در هر كدرشته 

محل مي باشد.
2- بر اس��اس مصوبه دهمين جلس��ه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت 
تكميلي مورخ 97/12/18 ظرفيت س��هميه ايثارگران 5درصد و 25درصد در هركدرشته  محل  
در صورتي اختصاص مي يابدكه امكان گردكردن رياضي حاصل ضرب س��هم در ظرفيت وجود 
داشته باشد و مقدار اعشاري حاصل بزرگتر از 0/5 باشد. به عبارت ديگر اگر مقدار اعشار كمتر 

يا مساوي نيم باشد به عدد صحيح كوچكتر گرد خواهدشد.
3- س��هميه هاي فوق براس��اس قوانين و مقررات موجود بوده و در صورت هرگونه تغيير در اين 

سهميه ها توسط مراجع ذي صالح، ضوابط و مقررات اعمالي اطالع رساني خواهد شد.
4- بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت 
تكميلي مورخ 1395/10/18 آن  دسته  از داوطلباني  كه  با استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران 
يك بار در دوره روزانه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته پذيرفته شده باشند، حق استفاده مجدد 

از سهميه ايثارگران و رزمندگان در آزمون هاي سال هاي بعد در همان مقطع را نخواهند داشت.
5- بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت 
تكميلي مورخ 1395/10/18، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل كه با استفاده از سهميه هاي 
ش��اهد و ايثارگر در رديف پذيرفته شدگان رش��ته هاي تحصيلي دوره هاي غيرروزانه )شهريه 
پرداز( از جمله نوبت دوم »ش��بانه«، دانش��گاه پيام نور، مؤسس��ات آموزش عالي غيردولتي و 
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غيرانتفاعي،دانش��گاه آزاد اسالمي ويا دوره هاي مش��ترک، مجازي و پرديس خودگردان قرار 
گرفته اند، در صورت انصراف از رشته قبولي خود فقط يك بار ديگر، مجاز به استفاده مجدد 

از سهميه هاي مربوط در آزمون هاي سال هاي بعد در همان مقطع خواهند بود.
  ش��رايط استفاده مجدد از سهميه ايثارگران براي رش��ته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي، 

همانند ضوابط مربوط به دوره هاي غير روزانه مي باشد.
6- داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، الزم 
است پس از تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان نسبت به دريافت كد پيگيري 12 
رقمي از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلي كه در تقاضانامه اينترنتي در نظر 

گرفته شده درج نمايند.
7- داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان )شخص رزمنده داوطلب بسيجي( و ايثارگران 
)همسر و فرزند رزمنده داوطلب بسيجي( سازمان بسيج مستضعفين، الزم است ضمن مراجعه به 
محل نگهداري پرونده جبهه )نواحي مقاومت بسيج سراسر كشور( و دريافت كد پيگيري 12 رقمي 

و درج آن در فرم تقاضانامه اينترنتي آزمون اقدام نمايند. 
8- جانبازان 25% و باالتر و همس��ر و فرزندان آنان، جانبازان زير 25% و همسر و فرزندان آنان، 
آزادگان  و همسر و فرزندان  آنان و همچنين  همسر و فرزندان  شهدا و مفقوداالثر نيازي به دريافت 
كدپيگيري 12 رقمي ندارند و در صورت تأييد ارگان مربوط، در اين آزمون در سهميه ايثارگران 

گزينش مي گردند
.

2- تسهيالت برگزيدگان علمي دوره کارشناسي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي: 
بر اساس مفاد آيين نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دوره هاي كارشناسي )پيوسته و 
ناپيوسته( و كارشناسي ارشد به شماره 21/77897  مورخ 1393/5/5 شوراي هدايت استعدادهاي 
درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه به كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي نيز ابالغ 

شده است، برخي از شرايط تسهيالت آيين نامه مذكور به شرح زير به اطالع داوطلبان مي رسد.
براس��اس آيين نامه مذكور افراد حائز ش��رايط زير، حداكثر تا يك س��ال تحصيلي پس از زمان 
دانش آموختگي )و صرفاً براي يك بار( در صورت ش��ركت در آزمون و كس��ب حدنصاب علمي 
حداقل 90% نمره آخرين فرد پذيرفته شده در هر كدرشته محل توسط سازمان سنجش به يكي 

از دانشگاه ها معرفي مي شوند.  
1-2- برگزيدگان رتبه هاي اول تا پانزدهم مرحله نهايي المپيادهاي علمي � دانشجويي.

2-2- دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي با معرفي سازمان امور دانشجويان.
3-2- رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره هاي خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي، ابن سينا و فارابي 

در دوره كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته با مشاركت حداقل 50% در دستاورد حائز رتبه.
4-2- دانش آموخته رتبه اول دوره كارشناسي پيوسته در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي 

كه طي هشت نيمسال تحصيلي دانش آموخته شده است.
5-2- دانش آموخته رتبه اول دوره كارشناسي ناپيوسته در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي 

كه طي چهار نيمسال تحصيلي دانش آموخته شده است.
 الزم به ذكر است سازمان سنجش حداكثر معادل 10% ظرفيت )با تقريب اضافي( در هر كدرشته 
محل تحصيل دوره باالتر را بر اس��اس اولويت نمره و انتخاب رشته متقاضيان به حائزين شرايط 
اختصاص خواهد داد. اطالعات بيش��تر در اين خصوص بر روي درگاه اطالع رساني اين سازمان 

قرار خواهد گرفت.
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3- امتياز حافظان کل قرآن مجيد: 
به منظور اجرای قانون اعطای مدرک كارشناسی و باالتر به حافظان كل قرآن مجيد مصوب سال 
1375 مجلس محترم ش��ورای اس��المی و آيين نامه اجرايی قانون مذكور مصوب هيات محترم 
وزيران )1376/11/5(، حافظان كل قرآن مجيد به جز اتباع خارجی كه خواهان استفاده از مزايای 
در نظر گرفته شده هستند، ضرورت دارد با توجه به توضيحات ذيل در آزمون كارشناسی ارشد 
)مجموعه امتحانی 1111( شركت نموده و بند مربوط را در تقاضانامه اينترنتی عالمتگذاری نمايند.

الف( بنا بر ابالغيه معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری از سال 1398 و بعد 
از آن آزمون مستقل شفاهی صحت حفظ برگزار نخواهد شد.

ب( الزم اس��ت ك��ه متقاضيان بهره مندی از قانون مذك��ور حداقل مدرک تخصصی مندرج در 
مصوبه جلسه 573 شورای عالی انقالب فرهنگی )حافظ درجه 3( را ارائه نمايند.

ج( اس��امي داوطلبان ديپلم و زير ديپلم پس از ش��ركت در آزمون كارشناسی ارشد و كسب حد 
نصاب الزم، از طرف سازمان سنجش آموزش كشور طي اطالعيه اعالم خواهد شد.

د( معرفی شدگان ديپلم و زير ديپلم و دارای حد نصاب كه دارای مدرک تخصصی حفظ باشند، 
الزم است جهت اخذ مدرک كارشناسی علوم قرآن و حديث، طبق برنامه زمان بندي اعالم شده 
از س��وي سازمان سنجش آموزش كشور، نسبت به ارس��ال مدارک مطابق اطالعيه فوق به اين 

سازمان اقدام نمايند.
ه  ( دارندگان مدرک رسمی كارشناسی علوم قرآنی )فقط علوم قرآنی( كه دارای مدرک تخصصی 
حفظ می باش��ند، پس از شركت در آزمون كارشناسی ارشد و اعالم نتايج، طبق برنامه زمانبندی 
اعالم شده از سوی سازمان سنجش جهت معرفی به دانشگاه ها، الزم است نسبت به ارسال مدرک 
تخصصی حفظ، مدرک كارشناس��ی رسمی علوم قرآنی و انتخاب رشته خود به سازمان سنجش 

آموزش كشور اقدام نمايند.
و( حافظانی كه در سال های گذشته و با استفاده از اين تسهيالت موفق به اخذ مدرک كارشناسی 
در رشته علوم قرآن و حديث شده اند، برای تحصيل در مقطع كارشناسی ارشد، حق استفاده مجدد 

از اين سهميه را ندارند.
ز( حافظانی كه در سالهای گذشته )سال 99 و قبل از آن( و با استفاده از اين تسهيالت موفق به 
اخذ مدرک كارشناس��ی در رش��ته علوم قرآن و حديث شده اند، موظف می باشند با مراجعه به 
معاونت فنی و آماری سازمان سنجش آموزش كشور، نسبت به اخذ گواهی معدل كارشناسی خود 
اقدام نموده و معدل كارشناسی صحيح را در تقاضانامه اينترنتی آزمون ورودی دوره های كارشناسی 

ارشد ناپيوسته سال 1400 درج نمايند.
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