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ارسال مي گردد، صورت خواهد گرفت و دانشگاه ها براي كليه افراد معرفي شده، نمره اي مطابق با شيوه نامه 
مذكور تعيين و براي گزينش نهايي به اين سازمان ارسال مي كنند.

تبصره 2: بر اساس مصوبه جلسه 137 مورخ 1399/8/6 شوراي ستاد راهبردي اجراي نقشه جامع علمي 
كشور شوراي انقالب فرهنگي، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مي توانند با توجه به نمرات داوطلبان و 
نظر گروه هاي آموزشي، حدنصاب )مرحله دوم( براي داوطلبان را تعيين و به سازمان سنجش ارسال كنند.

تبصره 3: دانشگاه ها مجاز به برگزاري آزمون كتبي و شفاهي از داوطلبان معرفي شده براي مرحله دوم بوده 
و نمره آن در مقدار نمره مصاحبه علمي و سنجش عملي لحاظ مي گردد.

تبصره 4: سهميه هاي رزمندگان و ايثارگران و مربيان مطابق ضوابط مندرج در صفحات 20 تا 22 دفترچه 
راهنما اعمال مي شود.

ج( امتياز متقاضيان آيين نامه استعدادهاي درخشان: داوطلبان واجد شرايط براي پذيرش در مقطع دكتري 
)Ph.D( مي توانند براساس آيين نامه ش��ماره 21/67272 مورخ 1393/4/18 و مصوبات مربوط شوراي 

هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم  تحقيقات و فناوري اقدام نمايند.

 شرايط عمومي و اختصاصي
داوطلبان  الزم  است  داراي  شرايط عمومي  و اختصاصي  به  شرح  ذيل  بوده  و از لحاظ مقررات  وظيفه  عمومي  

منعي  نداشته  باشند.
شرايط عمومي :

الف( اعتقاد به  اسالم  يا يكي  از اديان  مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران .
ب( عدم احراز ملتزم  نبودن  نسبت به احكام  عملي  اسالم  )انجام  دادن  واجبات  و پرهيز كردن  از محرمات (.

تبصره: اقليت هاي  ديني  )اديان  رسمي ( مندرج  در قانون  اساسي  از اين  شرط مستثني  هستند، به  شرط آنكه 
متجاهر به  نقض  احكام  اسالمي نباشند.

ج( عدم  احراز عناد نسبت  به  نظام  جمهوري  اسالمي  ايران .
تبصره : در صورتي  كه  داوطلب  سابقه عناد با نظام  جمهوري  اسالمي  داشته  باشد، بايد تغيير نظر او احراز شود.

د( نداشتن  سابقه  عضويت  در ساواک  و فراماسونري  و اعقاب  آنها.
ه  ( عدم  احراز فساد اخالقي .

و( عدم  اشتهار به  ارتكاب  اعمال  خالف  شئون  شغلي  و تحصيلي  در طول  تحصيل  يا زمان  اشتغال.
شرايط اختصاصي:

الف( داشتن  كارشناسي  ارشد يا دكتري  عمومي يا اشتغال  به  تحصيل  در سال  آخر مقطع  كارشناسي  ارشد يا دكتراي 
عمومي )با فارغ التحصيلي حداكثر تا تاريخ1400/6/31( كه  مدرک  مذكور مورد تأييد شوراي  عالي  انقالب  فرهنگي،  
وزارت  علوم ، تحقيقات  و فناوري  و يا وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشكي  باشد. ضمناً در صورت قبولي در رشته 
هايي كه پذيرش آنان از نيمسال دوم سال تحصيلي 1401-1400 آغاز مي گردد به شرط دريافت مدرک تحصيلي 

كارشناسي  ارشد يا دكتراي  عمومي تا تاريخ 1400/11/30، ثبت نام و ادامه تحصيل آنان بالمانع است.
تبصره 1: فارغ التحصيالن  و دانشجويان  رشته هاي  گروه  پزشكي  متقاضي  شركت  در اين  آزمون ، قبل  از اقدام  به  
ثبت نام  بايد توجه  داشته  باشند كه  از لحاظ طرح  تعهد خدمت  به  وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشكي ، 
وضعيت  خود را مشخص  و از نظر وزارت  مذكور منعي  براي ثبت نام  و شركت  در آزمون  و در صورت قبولي 
براي ادامه تحصيل نداشته باشند. در غير اين  صورت  عواقب  بعدي آن،  به  عهده  شخص  متقاضي  خواهد بود.

تبصره 2: با توجه به اينكه ادامه تحصيل در مقطع دكتري به صورت تمام وقت مي باشد، داوطلبان  شاغل  در 
وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي  دولتي  بايد قبل  از ثبت نام  موافقت  محل كار  خود را مبني  بر ادامه  تحصيل  

دريافت  و آن را نزد خود نگه دارند.
تبصره 3: مجموعه امتحاني انتخابي داوطلبان در مقطع دكتري بايستي متناسب با رشته ي تحصيلي مقطع 
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كارشناسي ارشد و يا دكتري عمومي آنها و مطابق ستون مربوط به رشته هاي مرتبط، جدول رشته ها و مواد 
امتحاني آزمون ) صفحات 29 تا 69( باشد.

تبصره 4: دارندگان مدارک تحصيلي معادل مي بايس��ت حائز شرايط »آيين نامه شركت دارندگان مدارک 
معادل و غيررس��مي در آزمون هاي ورودي مقاطع باالتر« مصوبه جلس��ه 845 ش��وراي گسترش آموزش 
عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه طي بخشنامه شماره 2/77633 مورخ 92/5/28 توسط معاونت 
آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ابالغ گرديده، باشند. بديهي است آن 
عده از دارندگان مدارک معادل كه قبل از تاريخ ابالغ مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 1377/9/3 شوراي 
عالي انقالب فرهنگي )مبني بر ممنوعيت برگزاري دوره هاي معادل( در دوره هاي معادل پذيرفته  شده اند، در 

شمول اين مصوبه قرار مي گيرند.
تبصره 5: براساس مصوبه جلسه 771 مورخ 94/8/26 شوراي عالي انقالب فرهنگي، كليه دارندگان مدرک 
معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي س��ال هاي 1377 تا 1381 به دوره هاي مذكور راه يافته اند، حسب 
مورد از تس��هيالت مصوبه شماره 2/77633 مورخ 94/5/28 براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي باالتر 

برخوردار مي شوند.
تبصره 6: ادامه تحصيل افرادي كه داراي مدارک استخدامي، داخلي و يا با عنوان »معادل« مي باشند، ضمن 
رعايت بخش��نامه 2/77633 مورخ 92/5/28، منوط به تأييد دفتر آموزش عالي غيردولتي وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري مي باشد. بديهي است صرفاً تأييديه تحصيلي و يا قبولي در آزمون جامع دارندگان مدرک 

معادل، مجوز ثبت نام در دانشگاه نمي باشد. 
ب( بر اس��اس  مصوبه  جلس��ه 548 مورخ 1383/7/28 ش��وراي عالي  انقالب فرهنگي  در مورد مدارک  
تحصيلي  صادر شده  توسط مديريت  يكي از حوزه هاي  علميه  قم و خراسان، فضال و طالب  حوزه هاي علميه 
كه بر اس��اس  مدرک  صادر ش��ده  توس��ط مديريت يكي از حوزه هاي علميه قم  و خراسان دوره  سطح 3 را 
گذرانده اند و يا تا تاريخ 1400/6/31 فارغ التحصيل  مي ش��وند،  منحصراً مي توانند در يكي  از كدرشته هاي 
 امتحاني مرتبط در گروه علوم انس��اني ثبت نام  و در آزمون  آن  ش��ركت  نمايند و در صورت پذيرفته شدن 
مشروط به گذراندن دروس پيش نياز به تشخيص گروه آموزشي ادامه تحصيل دهند. بديهي  است  اين  دسته  
از داوطلبان  بايد تصوير مدرک  فراغت  از تحصيل  خود را كه  توسط مديريت   حوزه هاي علميه  صادر گرديده 

 است  در اختيار داشته باشند.
ج( دانش�جويان شاغل به تحصيل دردوره روزانه مقطع دکتري تخصصي ) پذيرفته شدگان سال1398 و 
قبل ازآن( در صورت عدم انصراف تا پايان مهلت ثبت نام، مجاز به ثبت نام و شرکت مجدد در اين آزمون 
نمي باشند. ثبت نام و شركت مجدد در اين آزمون براي فارغ التحصيالن مقطع دكتري تخصصي، به شرط 
فراغت از تحصيل در آن مقطع تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي جاري)1400-1399( بالمانع مي باشد.

ضمناً با توجه به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 726 مورخ 1399/05/28 دانشجويان شاغل 
به تحصيل در دوره هاي غيرروزانه دكتري ) به شرط نداشتن مشكل نظام وظيفه براي برادران( مي توانند بدون 
انصراف از تحصيل، درآزمون دكتري سال1400 ثبت نام و شركت نمايند. بديهي است اين داوطلبان بعد از اعالم 

نتايج نهايي در صورت قبولي بايد انصراف قطعي از رشته قبلي را به دانشگاه جديد محل تحصيل ارائه دهند.
د( بر اس�اس مصوبه چهارمين جلسه شوراي س�نجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت تکميلي 
مورخ 1395/10/18 پذيرفته شدگان نهايي دوره هاي روزانه در آزمون دکتري نيمه متمرکز سال 1399، 
حتي در صورت عدم ثبت نام و يا انصراف قطعي از رش�ته قبولي، مجاز به ثبت نام و ش�رکت در آزمون 

دکتري تخصصي )Ph.D( سال 1400 نخواهند بود.  
ه ( داوطلباني كه فارغ التحصيل ش��ده اند، الزم است معدل مقاطع كادراني،كارشناسي و كارشناسي ارشد يا 
دكتري عمومي خود را در رديف هاي مربوطه تقاضانامه درج نمايند. همچنين داوطلباني كه حداكثرتا تاريخ 
1400/6/31 فارغ التحصيل خواهند شد الزم است عالوه بر درج معدل مقاطع كارداني،كارشناسي و ميانگين 
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نمرات واحدهاي درسي گذرانده شده در مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري عمومي خود را حداكثر تا تاريخ 
1399/6/31 در تقاضانامه درج نموده و نسبت به تكميل و تأييد فرم معدل مندرج در انتهاي اين دفترچه 
راهنما از سوي دانشگاه محل تحصيل مقطع كارشناسي ارشد و يا دكتري عمومي خود اقدام نموده و آن را 

نزد خود نگهداري نمايند، تا در صورت قبولي به مؤسسه محل قبولي ارائه گردد.
تبصره 1: آن دسته از دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا 99/11/30 و يا 1400/6/31 در مقطع كارشناسي 
ارشد و يا دكتري عمومي فارغ التحصيل مي شوند، در مرحله دريافت كارت ورود به جلسه، مي توانند نسبت 
به ويرايش و يا درج معدل فارغ التحصيلي )براي فارغ التحصيالن 99/11/30( و يا ميانگين نمرات واحدهاي 
درسي گذرانده شده )براي فارغ التحصيالن تا تاريخ 1400/6/31( خود تا تاريخ 1399/11/30  اقدام نمايند.
تبصره 2: دانش��جويان س��ال  آخر و  يا فارغ التحصيالن مقطع  كارشناسي ارش��د و دكتري حرفه اي )به جز 
فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد پيوسته، دكتري عمومي دامپزشكي و دكتري پزشكي(، كه  معدل آنان كمتر 

از 14/00 مي باشد، حق  ثبت نام  و  شركت  در اين  آزمون  را ندارند.
تذکر مهم: داوطلب بايد در زمان مراجعه به دانشگاه، معدل خود را با مدرک معتبر به دانشگاه ها ارائه دهد.

و( پذيرفته ش��دگان دوره روزانه  با توجه  به  تعهدات  آموزش  رايگان  بايد برابر طول  مدت  تحصيل  مقطع 
دكتري، در موقع  ثبت نام  تعهد بس��پارند تا در صورت نياز در محلي  كه  وزارت  علوم ، تحقيقات  و فناوري  

تعيين  مي كند به  خدمت  اشتغال  ورزند. 
ز( بهره مندان  از مزاياي  صندوق هاي  رفاه  دانشجويان  چنانچه  قصد ادامه  تحصيل  در مقطع  باالتر را داشته  
باشند، مي توانند با سپردن  تضمين  كافي )به  تشخيص  صندوق هاي  رفاه  دانشجويان ( به  صندوق هاي  مذكور، 

انجام  تعهد خود را به  بعد از خاتمه  مقطع  تحصيلي  جديد موكول  نمايند.
تبصره: چنانچه  هر يك  از فارغ التحصيالن  پس  از اشتغال  و كسب  درآمد نسبت  به  پرداخت  اقساط وام  خود 
اقدام  ننموده  باشند، مشمول  تسهيالت  موضوع  اين  بند نخواهند شد و الزم  است  قبل  از ثبت نام  در مقطع 

 تحصيلي  جديد با صندوق هاي  رفاه  دانشجويان  تسويه  حساب  نمايند.
ح( استفاده از مأموريت آموزشي تابع مقررات مربوطه مي باشد و شركت و پذيرش در آزمون براي متقاضي 

بمنزله موافقت با مأموريت آموزشي نخواهد بود.

مقررات  وظيفه  عمومي :
بر اس��اس  اعالم  رسمي  س��ازمان  وظيفه  عمومي  نيروي  انتظامي ، داوطلب  مرد الزم  است  به هنگام پذيرش 
در دانشگاه )قبولي قطعي و ثبت نام(، يكي  از شرايط مشروحه زير را از لحاظ وضعيت مشموليت و مقررات 
وظيفه عمومي دارا باشند و يكي از كدهاي 11 گانه ذيل را در بند 15 فرم تقاضانامه ثبت نام اينترنتي درج 

نمايند، در غير اينصورت مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.
کد 01( دارا بودن كارت  پايان  خدمت  هوشمند.

کد 02( دارا بودن كارت  معافيت  دايم هوشمند )كفالت ، پزشكي ، ايثارگران، موارد خاص و ...(. 
کد 03( فارغ التحصيالن مقطع كارشناس��ي ارش��د و يا دكتري عمومي داراي برگ آماده به خدمت بدون 
غيبت )كه تاريخ فراغت از تحصيل آنان در سنوات مجاز تحصيلي  باشد( و زمان پذيرش و ثبت نام آنان در 

دانشگاه قبل از تاريخ اعزام به خدمت )مندرج در برگ اعزام( مي باشد.
تبصره: افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولي دانش��گاه مي باش��د، الزم است در تاريخ 
مقرر )مندرج در برگ اعزام( به خدمت اعزام ش��وند. بديهي اس��ت در صورت قبولي در دانش��گاه و دارا 
بودن ساير شرايط و ضوابط، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد. در غير اينصورت غايب 

محسوب شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.
کد 04( دانش��جويان سال آخر مقطع كارشناسي ارش��د و يا دكتري عمومي كه تا تاريخ 1400/6/31 در 

سنوات مجاز تحصيل )برابر تبصره 1 و 2 ماده 33 قانون وظيفه عمومي( فارغ التحصيل مي شوند.
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کد 05( فارغ التحصيالن  مقطع كارشناسي ارشد و يا دكتري عمومي كه در سقف سنوات مجاز فارغ التحصيل 
شده و از تاريخ فراغت از تحصيل آنها تا زمان پذيرش در مقطع دكتري تخصصي، بيش از يك سال سپري 

نشده و وارد غيبت نشده باشند. 
کد 06( كاركنان متعهد خدمت در سازمان ها و يا وزارتخانه ها با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت 

باالترين مقام اجرايي سازمان مربوط براي ادامه تحصيل.
کد 07( كاركنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط 

براي ادامه تحصيل.
کد 08( طالب علوم ديني دارنده مدرک كارشناس��ي ارشد و يا دكتري عمومي و داراي معافيت تحصيلي 

حوزوي.
* در صورتيكه  كه  مركز  مديريت  حوزه هاي علميه كشور يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان و يا اصفهان 
تأييد نمايند كه  طلبه  قادر است  ضمن  اشتغال  به  تحصيل  در حوزه ، به  موازات  آن  در دانشگاه  نيز تحصيل  
كند، با همان  معافيت  تحصيلي  حوزه ، اشتغال  به  تحصيل  وي  در دانشگاه  بالمانع  است . بديهي  است  هر موقع  
حوزه  علميه  معافيت  تحصيلي  طلبه اي  را لغو يا خاتمه  يافته  اعالم  كند، ادامه تحصيل وي در دانشگاه منوط 
به اجازه س��ازمان وظيفه عمومي و صدور معافيت تحصيلي دانشگاهي است. اين دسته از دانشجويان براي 
ثبت نام در هر ترم تحصيلي بايد نامه موافقت حوزه علميه مربوط و معافيت تحصيلي حوزوي را ارائه نمايند.  
کد 09( مشموالن داراي برگه معافيت موقت هولوگرام دار بدون غيبت )پزشكي، كفالت و يا ...( در مدت 
اعتبار آن.  اين مشموالن بايستي مجوز الزم براي ثبت نام در دانشگاه را از معاونت وظيفه عمومي استان محل 
استقرار دانشگاه اخذ نموده و با احراز ساير شرايط و مقررات وظيفه عمومي مي توانند در دانشگاه ثبت نام و 

ادامه تحصيل دهند.
کد 10( كاركنان وظيفه )در حال خدمت( فارغ التحصيل مقطع كارشناس��ي ارش��د و يا دكتري عمومي در 
سنوات مجاز تحصيلي و بدون غيبت اوليه.  اين دسته از كاركنان وظيفه پس از اعالم قبولي از سوي دانشگاه، 
با ارائه گواهي اشتغال به خدمت، مشروط به اينكه قباًل دانشجوي اخراجي نبوده و سابقه فرار از خدمت نيز 
نداشته باشند، براي ادامه تحصيل پس از احراز ساير شرايط از طريق دفاتر خدمات الكترونيك پليس+10 

ترخيص خواهند شد.
تبصره: كاركنان وظيفه اي كه خدمت آنان تا تاريخ 1400/6/31 به اتمام مي رسد، مجاز به شركت در آزمون 

مي باشند. ليكن بايد پس از قبولي و موقع ثبت نام در دانشگاه، كارت پايان خدمت هوشمند ارائه نمايند.
کد 11( دانشجويان انصرافي مقطع دكتري ناپيوسته دانشگاه ها، در صورتي كه در سنوات اوليه موضوع تبصره 
1 ماده 33 قانون، از تحصيل انصراف داده و همچنين از تاريخ انصراف آنان در دانشگاه و يا رشته قبلي تا 
زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد، بيش از يكسال سپري نشده باشد. مضافاً مشروط به اينكه از تاريخ 

90/8/22 به بعد، از امتياز يك بار انصراف استفاده نكرده باشند. 
تذکرات مهم مقررات وظيفه عمومي:

1( مش��موالن غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند و در صورت شركت در آزمون و قبولي در دانشگاه 
معافيت تحصيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشگاه ها مجاز به ثبت نام از آنان نمي باشند.

2( مشموالن فارغ التحصيل مقطع دكتري تخصصي ناپيوسته )Ph.D( مجاز به شركت مجدد در اين آزمون نمي باشند.
3( دانش��جويان اخراجي دانش��گاه ها تا پايان خدمت دوره ضرورت و يا اخذ معافيت دائم، مجاز به ادامه 

تحصيل نمي باشند.
4( سنوات تحصيلي مجاز در مقطع دكتري تخصصي ناپيوسته )Ph.D( حداكثر شش سال مي باشد.

5( دانشجويان مورد پذيرش در دانشگاه ها مي بايست جهت اخذ معافيت تحصيلي در مقطع دكتري تخصصي ناپيوسته، 
با برگ درخواست معافيت تحصيلي مقطع فوق به يكي از دفاتر پليس+10 شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه 

نمايند؛ در غير اينصورت مجاز به ادامه تحصيل نبوده و از ادامه تحصيل آنان جلوگيري بعمل مي آيد.
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سهميه ها ...............................................................................................................
سهميه رزمندگان و ايثارگران: 

هر يك  از داوطلبان  متقاضي  س��هميه  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 م��اده مذكور در آيين نامه اجرايي قانون 
ايجاد تسهيالت براي  ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب  بسيجي  به دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي  
از تاري��خ  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 )سازمان 
بسيج مستضعفين و 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 توس��ط س��ازمان بس��يج مس��تضعفين يا وزارت 

جهادكشاورزي مورد تأييد نهائي قرار گيرد.
تذکر مهم: داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان سازمان بسيج مستضعفين و ستاد كل نيروهاي 
مسلح جمهوري اسالمي ايران و همسر و فرزندان آنان، الزم است پس از تكميل فرم مخصوص استفاده از 
سهميه رزمندگان نسبت به دريافت كدرهگيري 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.
تبصره 1: داوطلبان  متقاضي  اس��تفاده  از س��هميه  رزمندگان )سازمان  بسيج مس��تضعفين و يا وزارت جهاد 
كش��اورزی( در صورت عدم  تأييد س��هميه  و درج سهميه آزاد بر روي كارت ورود به جلسه، به  واحدهاي  

تابعه  شهرستان هاي  محل  تشكيل پرونده مراجعه  نمايند.
تبصره 2: كدرهگيري 12 رقمي سازمان بسيج مستضعفين و يا ستاد كل نيروهاي مسلح براي هر آزمون در 
هر سال متفاوت مي باشد. لذا داوطلبان ضرورت دارد براي ثبت نام در هر آزمون با مراجعه به واحد مربوط 

نسبت به دريافت كدرهگيري 12 رقمي مخصوص همان آزمون اقدام كنند.
تبصره 3: مناطق  عملياتي  براساس  مصوبات  شوراي  عالي  دفاع  تعيين  مي شود.

تبص�ره 4: مدت  حضور يا خدمت  در جبهه  موظفي س��ربازان  و پاس��داران  وظيف��ه  و همچنين  تعهدات  و 
مأموريت هاي  خدمتي  كاركنان وزارتخانه ها، س��ازمان ها و ارگان ه��اي  نظامي  در جبهه  و نيز طرح  6 ماهه  

دانشجويان  دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي ، حضور داوطلبانه  تلقي  نمي شود. 
تبصره 5: نيروهاي فعال بس��يجي و بس��يجيان عادي پايگاه هاي مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه 

رزمندگان نمي شوند.
2-الف( آن دس��ته 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 پيوسته و يا 9 ماه ناپيوسته شركت 
در عمليات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند، با تأييد باالترين مقام هريك از نيروهاي 
مس��لح )ستاد كل نيروهاي مسلح، س��تاد كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي، ستاد 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 سازمان هاي تابعه 
مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون مربوط را تكميل و كد رهگيري 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 12 رقمي پيگيري در محل مربوط اقدام نمايند.
  تبصره 1: داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان »آجا« الزم است براي دريافت كدرهگيري 12 
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رقمي به نشاني اينترنتي: www.aja.ir مراجعه نمايند.
تبصره 2: بر اس��اس  تبصره  2 ماده  10 آيين نامه  اجرايي  قانون  ايجاد تس��هيالت  ب��راي  ورود رزمندگان  و 
جهادگران  داوطلب  بس��يجي  به  دانش��گاه 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 سهميه  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  باشند، با توجه به تذكر مهم 
فوق مي توانند در اين  آزمون  با سهميه  رزمندگان  شركت  نمايند. در غير اين  صورت  حق  استفاده  از سهميه  

رزمندگان  در اين آزمون  را نخواهند داشت .
تبصره 3: آن  دسته  از داوطلباني  كه  با استفاده  از سهميه  رزمندگان  يكبار در مقطع كارداني  و يك بار هم  در 
مقطع 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. 
تبصره 4: آن  دسته  از داوطلباني  كه  با استفاده  از سهميه  رزمندگان  يك بار در مقطع كارداني ، يك بار هم  
در مقطع كارشناس��ي  ناپيوس��ته  و يك بار در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته پذيرفته  شده اند، در صورتي  
كه داراي  حداقل مدت 24 ماه حضور داوطلبانه  در جبهه هاي  نبرد حق  عليه  باطل  باشند، مي توانند در اين  

آزمون  با سهميه  رزمندگان  شركت  نمايند.
 )Ph.D( داوطلبان  واجد ش��رايط كه با استفاده از س��هميه رزمندگان در آزمون هاي  ورودي  مقطع دكتري
 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 آنان«، »جانبازان زير 25% و همسر و 
فرزندان آنان«، »آزادگان  و همسر و فرزندان  آنان«، »همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور 
داوطلبانه در جبهه« و همچنين  »همس��ر و فرزندان  ش��هدا و مفقوداالثر« براي  استفاده  از سهميه  ايثارگران  
بايستي نسبت به تكميل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامي اقدام نمايند و در صورت تأييد ارگان مربوط، در 

اين آزمون در سهميه ايثارگران گزينش مي گردند.
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 رساني به ايثارگران« 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- بيس��ت و پنج درصد )25%( ظرفيت هر كدرش��ته محل به »همس��ر و فرزندان  ش��هدا و مفقوداالثر«، 
»آزادگان  و همس��ر و فرزندان  آنان«، »جانبازان 25% و باالتر و همس��ر و فرزندان آنان« اختصاص دارد. 

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

ايثارگران 5% ظرفيت(
تذکر: طبق تبصره بند الف ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 
اسالمي ايران، در صورتي كه سهميه 25 درصدي ايثارگران توسط داوطلبان مشمول سهميه فوق تكميل نشود، 
خالي مانده آن، ابتدا به مش��مولين 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- براس��اس قوانين مذكور حدنصاب نمره ايثارگران )اعم از ايثارگران مش��مول ظرفيت 25 درصدي و يا 
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5 درصدي( 70% نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر كدرشته محل و حدنصاب نمره 
رزمندگان 80% نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر كدرشته محل مي باشد.

2- بر اساس مصوبه  دهمين  جلسه  شوراي  سنجش  و پذيرش  دانشجو  در دوره هاي تحصيالت تكميلي  مورخ  
97/12/18 ، ظرفيت سهميه  ايثارگران 5 درصد و 25 درصد در هر كدرشته محل  درصورتي اختصاص مي يابد 
كه امكان گرد كردن رياضي حاصل  ضرب س��هم در ظرفيت وجود داش��ته و مقدار اعشاري حاصل بزرگتر از 
0/5 باشد. به عبارت ديگر اگر مقدار اعشار كمتر يا مساوي نيم باشد به عدد صحيح كوچكترگرد خواهد شد.

3- سهميه هاي فوق براساس 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- حدنصاب نمره در تمامي مراحل آزمون لحاظ مي شود.
5- بر اس��اس 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 دكتري )Ph.D( پذيرفته شده باشند، حق استفاده مجدد از سهميه ايثارگران و رزمندگان در 

آزمون هاي سال هاي بعد در همان مقطع را نخواهند داشت.
6- بر اس��اس مصوبه چهارمين جلسه شوراي س��نجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت تكميلي مورخ 
1395/10/18، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل كه با استفاده از سهميه هاي شاهد و ايثارگر در رديف پذيرفته شدگان 
رش��ته هاي تحصيلي دوره هاي غيرروزانه )ش��هريه پرداز( از جمله نوبت دوم »شبانه« و نيمه حضوري دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام نور، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي،دانشگاه آزاد اسالمي ويا 
دوره هاي مشترک، 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.
 شرايط استفاده مجدد از سهميه ايثارگران براي رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي، همانند ضوابط 

مربوط به دوره هاي غير روزانه مي باشد.
سهميه  مربيان :

1- بر اس��اس قانون »برقراري عدالت آموزش��ي در پذيرش دانش��جو در دوره هاي تحصيالت تكميلي و 
تخصصي مصوب مورخ 1389/1/29 مجلس شوراي اسالمي«، ده درصد )10%( سهميه مازاد بر ظرفيت 
)حداقل يك نفر( در هركدرشته محل براي مربيان رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي تمامی دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي )دولتي و غيردولتي( و همچنين دانشگاه آزاد اسالمي، به شرط كسب حداقل 
هشتاد درصد )80%( نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد، اختصاص مي يابد. حدنصاب نمره در 

تمامي مراحل آزمون لحاظ مي شود.
2- داوطلب مربی در صورتی می تواند ادامه تحصيل دهد، كه دانشگاه محل خدمت وي موافقت كند. 

3- موافقت دانشگاه محل خدمت بايد قبل از ثبت نام در آزمون اعالم شود.
4- داوطلبان پذيرفته ش��ده با استفاده از سهميه مربی )مازاد بر ظرفيت( در كليه دوره های روزانه و غيرروزانه 
ملزم به پرداخت شهريه می باشند و پرداخت اين شهريه در صورت نياز دانشگاه محل خدمت به تخصص ايشان 
با رعايت آيين نامه های داخلی و امكان انجام تعهدات بعد از فارغ التحصيلی، حداكثر به مدت چهار و نيم س��ال 

براساس مصوبه هيأت امنا برعهده دانشگاه محل خدمت و در غير اين صورت برعهده خود مربی می باشد.
5- مربيان پيمانی می توانند با موافقت دانشگاه محل خدمت و استفاده از ظرفيت عادی همانند ساير داوطلبان در 
آزمون شركت نموده و پذيرفته شوند و مأموريت آموزشی اين پذيرفته شدگان وفق مقرات داخلی دانشگاه خواهد 
بود. الزم به ذكر است اين داوطلبان همانند داوطلبان آزاد ملزم به پرداخت شهريه در دوره های غيرروزانه می باشند.

6- مربيان رسمی قطعی يا رسمی آزمايشی كه در ظرفيت عادی دوره های غيرروزانه )شهريه پرداز( پذيرفته 
شوند، همانند ساير داوطلبان ملزم به پرداخت شهريه هستند.
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 شرايط و ضوابط ثبت نام اتباع خارجي
داوطلبان شركت كننده اتباع غيرايراني، بايد عالوه بر شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون، داراي شرايط 

ذيل بوده و بند مربوط را در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي، عالمتگذاري نمايند.
1- كليه اتباع غيرايراني متقاضي تحصيل در رش��ته ها، مقاطع و دوره های مختلف تحصيلی دانش��گاه ها و 
موسسات آموزش عالی، مشمول شرايط و ضوابط اعالم شده از سوي سازمان امور دانشجويان و همچنين 

شرايط ذيل می باشند.
2- فقط اتباع غيرايرانی مقيم جمهوری اسالمی ايران و دارای اقامت قانونی مجاز به شركت در آزمون مقطع 

دكتري بوده و در صورت شركت اتباع غيرايرانی مقيم ساير كشورها، پذيرش آنان »لغو« ميگردد.
3- حداكثر مدت تحصيل مجاز در مقطع دكتري برای آن دسته از متقاضيان تحصيل كه در چهارچوب ضوابط 

و مقررات سازمان سنجش آموزش كشور در مقطع دكتري پذيرفته خواهند شد، چهار )4( سال می باشد.
4- متقاضيان تحصيل، ملزم به مطالعه دقيق دفترچه راهنما و رعايت مقررات و ضوابط پذيرش بوده و هيچ 

عذري مبني بر عدم اطالع از مفاد دفترچه ها و قوانين از آنان پذيرفته نخواهد شد. 
5- متقاضيان تحصيل غيرايرانی، مجاز به انتخاب رشته در مناطق غيرمجاز تردد و اسكان اتباع غيرايرانی 
مندرج در دفترچه راهنمای آزمون نمی باش��ند و در صورت قبولی در كدرش��ته مناطق غيرمجاز، قبولی و 
پذيرش آنان در آزمون ورودی همان سال »لغو« می گردد و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از پذيرش 
اين دس��ته از متقاضيان معذور خواهند بود. توضيح و فهرس��ت مناطق ممنوعه تردد و اس��كان براي اين 

داوطلبان، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است.
6- در صورت مغايرت شرايط پذيرش و ثبت نام متقاضيان تحصيل با مقررات و ضوابط شيوه نامه، در هر مرحله از ثبت نام 

و تحصيل با تاييد و تشخيص سازمان امور دانشجويان از ادامه پذيرش و تحصيل متقاضی جلوگيري به عمل مي آيد.
7- پذيرش متقاضيان تحصيل در رشته هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود )از 
جمله تعهدات استخدامي( و رشته هاي خاص و غيرمجاز مندرج در دفترچه راهنمای آزمون ممنوع می باشد. 
8- جمهوري اس��المي اي��ران هيچگونه تعهدي در خصوص صدور مجوز اقامت ب��راي خانواده متقاضيان 

تحصيل به استثناء همسر و فرزندان دانشجويان ندارد.
9- متقاضيان تحصيل همانند پذيرش شدگان ايراني تابع ضوابط و مقررات آموزشي و دانشجويي مؤسسه 

آموزش عالي محل قبولي خود خواهند بود. 
10- پذيرفته شدگان غيرايراني در دوره هاي روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، موظف به پرداخت 

شهريه تحصيلي مطابق مصوبات هيئت امناي دانشگاه هاي مربوط می باشند.  
11- چنانچه پذيرفته شدگان در هنگام ثبت نام اوليه آزمون  گزينه اتباع غيرايرانی را در بند 16 تقاضانامه 

ثبت نام عالمت نزده باشند، پذيرش آنان لغو می گردد.
12- جهت ثبت نام داوطلبان غيرايراني در آزمون مقطع دكتري، شرط معدل الزم نيست.

13- متقاضيان تحصيل غيرايرانی در هر مقطع تحصيلی فقط يك بار مجاز به تحصيل بوده و تكرار مقطع 
تحصيلی در دوره های روزانه، ش��بانه، 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 
متقاضي��ان تحصيل ورودي آزمون  دكتري، محرز گردد كه دانش��جو داراي يك مدرک دكتري بوده و با 
گواهي مدرک مقطع تحصيلي قبلي مجدداً با شركت در آزمون مربوطه در مقطع تحصيلي تكراري پذيرفته 
شده 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 موسسات 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.
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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 براساس اعالم اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجی وزارت كشور.

تبص��ره: پذيرش و ثبت نام اوليه متقاضيان تحصيل فرزندان 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.

تعريف اصطالحات دفترچه
تعاريف : 

 مفاهيم  بعضي  از اصطالحات  بكار رفته  در اين  دفترچه  به  شرح  زير است: 

معني و مفهوماصطالح

مقطع دکتريالف(
و  ميانجامد  تحصيلي  مدرک  اعطاي  به  که  است  عالي  آموزش  تحصيلي  مقطع  باالترين 
رسالت آن تربيت افرادي است که با نوآوري در زمينه هاي مختلف علوم و فناوري در رفع 

نيازهاي کشور و گسترش مرزهاي دانش مؤثر باشند.

دوره اي که محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي، کارهاي پژوهشي و پايان نامه است.شيوه آموزشي � پژوهشيب(

شيوه پژوهش محورج(

مقطع دکتری تخصصی است که با محوريت پژوهش و مشتمل بر اخذ واحدهای آموزشی 
محدود و ارائه رساله برگزار می شود. برگزاری مقطع دکتری پژوهش محور مشروط به 
برابر  که  مشخص  کارفرمای  دارای  پژوهشی  )طرح  محور  تقاضا  پژوهشی  طرح  داشتن 
قرارداد، اجرای آن به مؤسسه واگذار و اعتبارات کامل آن به همراه هزينه های نظارت 
بر آن توسط کارفرما تامين و نتيجه کار نيز تحويل گرفته می شود( با کارفرمای مشخص 
)شخصيت حقوقی اعم از دولتی و غيردولتی است که طی يک قرارداد، انجام طرح پژوهشی 
را به دانشگاه/مؤسسه واگذار نموده و متعهد به تأمين کليه هزينه های انجام و نظارت بر 

اجرای موضوع قرارداد است( می باشد. 

طرح وارهد(

منظور از طرح واره، طرح اوليه رساله متقاضيان رشته محل های پژوهش محور است که در 
راستای طرح پژوهشی تقاضامحور که از طرف مؤسسه اعالم شده است توسط داوطلب 
فناوری  پژوهشی،  آموزشی،  سوابق  بررسی  و  مصاحبه  انجام  زمان  در  و  تدوين  و  تهيه 

بصورت مكتوب ارائه می شود.

فعاليت پژوهشي ـ تحقيقاتي است که در زمينه رشته تحصيلي مربوط و تحت راهنمايي و پايان نامهه (
مشاوره، استادان و  هيئت داوران قرار مي گيرد.

منظور تحقيق و تتبع نظري است که دانشجويان گرد هم مي آيند و به تشريح موضوع مورد سمينارو(
مطالعه خود مي پردازند.

گروه امتحانيز (
رشته هاي  مختلف تحصيلي آموزش  عالي  با توجه  به  تجانس  آنها به  گروه هاي  هفتگانه: 
1- علوم  انساني، 2- علوم  پايه، 3- فني  و مهندسي ، 4- کشاورزي و منابع طبيعي، 5- 

هنر، 6- دامپزشكي و 7- زبان تقسيم  مي شود.

مقاطع تحصيليح(

مقـاطع تحصيلي   نشانگر طول  مدت  تحصيل  و نوع  مدرک  اعطايي  در پايان  تحصيل  است  
که عبارتند از:

1- کارشناسي  )ليسانس (  *  2- کارشناسي  ارشد )فوق  ليسانس(  *  3- دکتري  عمومي  
 )Ph.D( 4- دکتري تخصصي  *

از کارشناسي ارشد پيوستهط( پس  دانشجو  و  شده  آغاز  متوسطه  مقطع  ازپايان  پس  که  مي باشد  ساله   5 دوره اي 
گذراندن تعداد واحدهاي معين، به دريافت مدرک کارشناسي ارشد نائل مي شود.

دوره اي است 6 ساله که پس از پايان مقطع متوسطه آغاز شده و دانشجو پس از گذراندن دکتري عموميي(
تعداد واحدهاي معين، به دريافت مدرک دکتري عمومي نائل مي شود.

دکتري تخصصيك(
عالي ترين مقطع تحصيلي رسمي که پس از مقطع کارشناسي ارشد و يا دکتري عمومي 
آغاز مي شود و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهاي درسي معين و دفاع از رساله، 

موفق به دريافت مدرک دکتري تخصصي مي گردد.


