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آن مناطق، »لغو« مي گردد. توضيح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسکان براي اين داوطلبان، در 
درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است. 3- پذيرش اتباع غيرايراني 
در رش��ته هايي که منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اس��المي ايران شود )از جمله تعهدات 
اس��تخدامي( و رشته هاي خاص و حس��اس اکيداً ممنوع مي باشد. توضيح و فهرست اين رشته ها، 
در درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است. 4- همة اتباع غيرايراني 
پذيرفته شده آزمون هاي کارشناسی ارشد در دوره هاي روزانه، موظف به پرداخت شهريه تحصيلي 
طبق مصوبات هيات امناي دانشگاه  حداکثر تا 80% شهريه دوره هاي نوبت دوم )شبانه( می باشند.

و( شرايط پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دوره هاي کارشناسي ارشد دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالي

براساس مفاد آيين نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دوره هاي کارشناسي )پيوسته 
و ناپيوسته( و کارشناسي  ارشد به شماره 21/77897 مورخ 1393/5/5 مصوب شوراي هدايت 
اس��تعدادهاي درخش��ان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که به تمامي دانش��گاه ها و موسس��ات 
آموزش عالي نيز ابالغ شده است، داوطلبان داراي شرايط زير حداکثر تا يك سال تحصيلي پس 
از زمان دانش آموختگي )و صرفاً براي يك بار( درصورت شرکت در آزمون و کسب حدنصاب 
علمي حداقل 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد هر کدرشته محل توسط 

سازمان سنجش به يکي از دانشگاه ها معرفي  مي شوند.
 برگزيدگان رتبه هاي اول تا پانزدهم مرحله نهايي المپيادهاي علمي � دانشجويي.
 دانشجويان نمونه کشوري در دوره کارشناسي با معرفي سازمان امور دانشجويان.

 رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره  خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي، ابن سينا و فارابي در دوره 
کارشناسي   پيوسته يا ناپيوسته، با مشارکت حداقل 50 درصد در دستاورد حائز رتبه.

 دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسي  پيوسته در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي که طي 
هشت نيمسال دانش آموخته شده است.

 دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناس��ي  ناپيوسته در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي که 
طي چهار نيمسال تحصيلي دانش آموخته شده است.

يادآوري های مهم:
1- سازمان سنجش موظف است حداکثر معادل 10 درصد )با تقريب اضافي( در هر کدرشته محل 
تحصيلي دوره باالتر را براساس اولويت نمره و انتخاب رشته داوطلبان به حائزين شرايط اختصاص 

دهد. 
2- حداکثر مدت تحصيل براي دانش آموختگان رتبه اول دوره کارشناسي  پيوسته هشت نيمسال 
و براي دانش آموختگان دوره کارشناسي  ناپيوسته چهار نيمسال مي باشد. ضمناً به لحاظ ميانگين 
کل، داوطلب بايد حائز باالترين ميانگين در مقايسه با دانشجويان هم رشته و هم ورودي موسسه 

محل تحصيل خود باشد.
3- دانش��گاه ها و موسس��ات آموزش عالي موظفند يك بار در هر س��ال به ازاي هر رشته، از بين 
فارغ التحصيالن رتبه اول تمامی رش��ته هاي آموزش��ي خود در مقطع کارشناس��ي که حداکثر تا 
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يکسال تحصيلي از تاريخ فراغت از تحصيل آنها نگذشته باشد، فقط يك نفر را که باالترين معدل کل 
را کسب کرده باشد در موعد مقرر به سازمان سنجش آموزش کشور معرفي نمايند. 

4- دانش��جويان مقطع کارشناسي در تمامی دوره ها چنانچه از طريق سازمان سنجش آموزش کشور 
وارد دوره هاي فوق شده  باشند، مي توانند از تسهيالت رتبه اولي بهره مند شوند.

5- آن دس��ته از دانش��جويان رتبه اول دوره کارشناسي که بر اس��اس کارنامه اوليه مجاز به انتخاب 
رشته نيستند، نمي توانند از مزاياي اين آيين نامه بهره مند شوند.

6- افرادي که با توجه به امتياز رتبه اول پذيرفته نش��وند، ادامه تحصيل آنان همانند سايرداوطلبان و از 
طريق شرکت در آزمون کارشناسي  ارشد ناپيوسته سنوات بعد ميسر خواهد بود.

 افرادي در امتياز رتبه اول گزينش خواهند شد که ضمن واجد شرايط بودن، اطالعات آنان براساس 
مندرج��ات فرم تاييدي��ه رتبه اول )مندرج در انتهاي اين دفترچه راهنما( توس��ط معاونت آموزش��ي 
دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي محل تحصيل آنان از تاريخ 1401/4/12  تا  1401/4/22 منحصراً 
از طريق پرتال اينترنتي به اين سازمان اعالم گردد. در غير اينصورت سهميه رتبه اول براي آنان لحاظ 
نخواهند شد. لذا ضرورت دارد همة داوطلبان استفاده از اين امتياز که مجاز به انتخاب رشته گرديده اند 
فرم مذکور را تکميل و حداکثر تا تاريخ 1401/4/12 تحويل معاونت آموزشي دانشگاه ها و موسسات 

آموزش عالي ذيربط نمايند. 

ز( توضيحات مربوط به انتخاب  اينترنتي محل  تحصيل  
انتخاب  اينترنتي محل  تحصيل در گروه هاي  آموزشي  مختلف  بر اساس  نکات  زير انجام  مي گيرد:

1- فرم  انتخاب رش��ته هاي  تحصيلي  به  همراه  اين  دفترچه ، منحصراً از طريق درگاه اطالع رس��اني اين 
سازمان به نشاني: www.sanjesh.org در اختيار آن  دسته  از داوطلباني که  براساس  رديف 7 کارنامه 
نتايج  اوليه،  در دوره هاي روزانه و نوبت دوم)شبانه( و يا دوره هاي غيرروزانه و غيرنوبت دوم)شبانه( مجاز 
به انتخاب رشته  مي باشند، قرار داده  مي شود. لذا داوطلبان الزم  است  با مطالعه  دقيق  دفترچه هاي راهنماي 
آزمون  کارشناسي ارشد ناپيوسته، نسبت  به  انتخاب کد رشته  محل هاي  مورد عالقه  از دوره هاي روزانه، 
نوبت دوم، مؤسس��ات آموزش عالي غيرانتفاعي، مراکز پيام نور، رش��ته هاي مجازي، دوره هاي پرديس 
خودگردان، مشترک و همچنين رشته هاي داراي شرايط خاص و يا بورسيه حداکثر تا 100 )يکصد( کد 
رشته  محل با توجه به مندرجات ذيل عنوان »نتيجه« جدول شماره 7 کارنامه اقدام و کدرشته  محل هاي 

 انتخابي را به ترتيب  عالقه مندي ، در فرم  انتخاب  رشته اينترنتي، درج  نمايند.
تبصره : آن دس��ته  از داوطلباني که  عالوه  بر رشته  امتحاني  اصلي  )رشته  امتحاني  اول ( در يکي  از 63 
مجموع��ه امتحاني  )من��درج در صفحات 30 و 31 دفترچه راهنماي ش��ماره 1 ثبت نام( نيز داوطلب  
ش��ده اند و با توجه به رديف 7 )قس��مت اطالعات رش��ته امتحاني دوم( کارنامه  اوليه خود مجاز به 
 انتخاب  رشته  مي باشند، ضرورت  دارد که  بر اساس  تبصره  مذکور، انتخاب  رشته  نمايند. ضمناً براي  
اين  قبيل  از داوطلبان نيز فقط يك  فرم  انتخاب  رش��ته  در نظر گرفته شده است که  ضرورت  دارد در 
صورت  تمايل کد رشته  محل هاي  رشته  اصلي )رشته  امتحاني اول ( و کدرشته  محل هاي  رشته  بعدي 

)کدرشته  امتحاني  رشته  دوم ( را در همين يك فرم ، به  ترتيب  اولويت و  عالقه درج  نمايند. 
2- هر داوطلب بايد فرم انتخاب  رشته  اينترنتي خود را از طريق درگاه اطالع رساني سازمان، بر اساس  


