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  ٩٩نمونه فرم ثبت نام اينترنتي آزمون كارشناسي ارشد سال
  

  به دقت مطالعه نمایم. سال آینده،  ماه آبان پایانو ھمچنین اطالعیه ھای مرکز سنجش آموزش پزشکی را از ابتدا تا   اينجانب متعھد میگردم دفترچه راھنماي ثبت نام
ت وجود ھر گونه مغايرت و يا عدم صحت مندرجات ضمنا بندھاي مندرج در فرم ثبت نام را بدون اشتباه و بر اساس مدارك موجود و مفاد دفترچه، تكمیل نموده و در صور

یا حتی پذيرفته شدن  یا ارسال نکردن مدارک (حتی اسکن ناخوانا)، مسئولیت آنھا به عھده اينجانب خواھد بود و در صورت صادر نشدن کارت ورود به جلسه آزمون و
  مي پذيرم     كان لم يكن تلقي میگردد.  در آزمون نسبت به ممانعت از تحصیل در ھر مرحله، اعتراضي نداشته و قبولي

  

  ایالف:مشخصات شناسنامه
   نام

  نام خانوادگي
  نام پدر

 ارسال ھمزمان اسكن اصل شناسنامه  شماره شناسنامه

 ارسال ھمزمان اسكن اصل كارت ملي  كد ملي

  جنسیت

  تابعیت

  تاھل

 در صورت خارجي بودن تحویل فرم مربوط به اتباع خارجی پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی  غیر ايرانيايراني / دانشجوي 

 اسم کشور مربوطه تایپ شود  )تابع كشور (براي تبعه خارجي

  تاريخ تولد

  )كم شنوا-كم بینا-معلول جسمي حركتي  -ناشنواي مطلق-نابیناي مطلق-ھیچكدام ( نوع معلولیت مشخص شود :  معلولیت
 در صورت نیاز به منشي ارسال ھمزمان اسكن اصل معرفي نامه 

 بلی/ خیر  نیازمند به منشی

  بلی/ خیر  داوطلب چپ دست

  
  آدرس و مشخصات تماسب:

 استان
 شھر

)آدرس پستي دقیق (منطقه، كوچه و پالك  
 كد پستي
 پیدا کرد حتماً به مرکز سنجش اعالم شود.)(در ھر زمان این شماره تغییر  زوماً شماره پاسخگو باشد.ل تلفن ثابت

باشد.  پیام ، دریافت کننده از مرکز سنجش آموزش پزشکی در صورت نیاز به ارسال پیامک تالزوماً شماره پاسخگو باشد. تلفن ھمراه  
شود.  عالمدر ھر زمان این شماره تغییر پیدا کرد حتماً به مرکز سنجش ا  

 پست الكترونیكي
ار مھم می باشد به دلیل اینکه در صورت نیاز به ارسال مطلب یا مدرکی توسط داوطلب به مرکز سنجش ، از این آدرس بسی

       طریق این ایمیل قابل قبول خواھد بود
........ @  ........  

  
  ايمشخصات سھمیهج:

 نوع سھمیه
 

 ١-آزاد شامل :
عادی-١-١     
سمی نیروھای مسلح و متقاضی تحصیل در رشته ھای این دانشگاه)رارتش (پرسنل -آزاد-١-٢     
سنل رسمی نیروھای مسلح و متقاضی تحصیل در رشته ھای این دانشگاه)بقیة هللا(پر-آزاد -١-٣     
ان با آزمون( اضافه بر ظرفیت) استعداد درخش-آزاد-١-٤     
آزمون( اضافه بر ظرفیت) استعداد درخشان بدون -زادآ -١-٥     

 ٢-رزمندگان و ایثارگران ٢٥%: 
 ٣- رزمندگان و ایثارگران ٥%:

   / ایثارگران  اننوع سھمیه رزمندگ
  
حویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه ت

  محل قبولی
 

  شامل:   %٢٥رزمندگان و ایثارگران -١
  رقمی ١٢با کدرھگیری - %٨٠با حد نصاب -که فقط حضور در جبھه دارند یثارگرانیرزمندگان بسیجي و ا-١
  ا کد ملی (مراجعه به جھاد کشاورزی) ب - %٨٠با حد نصاب -یجھادگران جھاد کشاورز-٢
  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠با حد نصاب -فرزند شھید -٣
  نیاد شھید و امور ایثارگرانجامعه ھدف ب -لیبا کد م - %٧٠با حد نصاب  ھمسر شھید-٤
  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠با حد نصاب  و  باالتر %٢٥جانباز -٥
  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠با حد نصاب  %٢٥جانباز کمتر از -٦
  نیاد شھید و امور ایثارگرانجامعه ھدف ب -با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  و  باالتر %٢٥فرزند جانباز -٧
  نیاد شھید و امور ایثارگرانجامعه ھدف ب -با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  و  باالتر %٢٥ھمسر جانباز -٨
  نیاد شھید و امور ایثارگرانجامعه ھدف ب -با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  -آزاده-٩

  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠نصاب با حد  ھمسر آزاده-١٠
  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠با حد نصاب  آزاده فرزند -١١
  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب -%٧٠با حد نصاب  االثرجاویدھمسر -١٢
  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠با حد نصاب  االثرجاویدفرزند - ١٣
  
  شامل:  %٥رزمندگان و ایثارگران -٢
  رقمی ١٢با کدرھگیری - %٧٠با حدنصاب -که فقط حضوردر جبھه دارند یثارگرانیھمسررزمندگان بسیجي و ا-١
  رقمی ١٢رھگیری با کد -% ٧٠با حدنصاب -که فقط حضوردر جبھه دارند یثارگرانیرزمندگان بسیجي و ا فرزند-٢
  باکدملی- %٧٠با حدنصاب -که فقط حضور در جبھه دارند کشاورزیجھادگران جھاد  ھمسر-٣ 
  باکدملی- %٧٠با حدنصاب -که فقط حضور در جبھه دارند کشاورزیجھادگران جھاد  فرزند-٤
  ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانجامعه  - د ملیبا ک - %٧٠با حد نصاب  -%٢٥جانباز کمتر از  ھمسر-٥
  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠صاب نبا حد  -%٢٥جانباز کمتر از  فرزند-٦
 امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠با حد نصاب  %٢٥جانباز کمتر از -٧
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ارگان مربوط به سھمیه رزمندگان و ایثارگران 
(مخصوص متقاضیان سھمیه رزمندگان و 
  ایثارگرانی که فقط حضور در جبھه دارند.

 نیروی مقاومت بسیج -٤       سپاه پاسداران -٣            ارتش-٢           ستاد کل نیروھای مسلح -١
 جھادگران جھاد کشاورزی-٧             ناجا -٦                               وزارت دفاع-٥

  كد ايثارگري
(مخصوص متقاضیان رزمندگان ، ایثارگران و  

ھمسر و فرزند آنان که صرفاً دارای مدت 
 حضور داوطلبانه در جبھه می باشند.)

 )١١٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥(به عنوان مثال:      ١١با پیش کد  ستاد کل نیروھای مسلح-١
 )٣٢٠٠٣٦٥٧٣١٥٩(به عنوان مثال:                                     ٣با پیش کد  ارتش-٢
 )٤٢٠٥١٢٠٠٢١٨٣(به عنوان مثال:                      ٤با پیش کد  سپاه پاسداران-٣
 )٥٠٤١٢٢٠٠٣٨٨٣(به عنوان مثال:             ٥با پیش کد  نیروی مقاومت بسیج-٤
 )٦١٩٩٥٤٦٣٨٥٩١(به عنوان مثال:                     ٦با پیش کد  وزارت دفاع-٥
  )٧٨٢١٤٠٠١٠٦٦١(به عنوان مثال:                                    ٧با پیش کد  اجان-٦
 )٥٥٠٠٤٠٠١٠٦٦١(به عنوان مثال:      ٥٥با پیش کد جھادگران جھاد کشاورزی-٧

   نام و نام خانوادگی خود فرد رزمنده

  کدملی خود فرد رزمنده 

   شماره شناسنامه فرد رزمنده

  جانبازي /مدت آزادگي درصد /مدت رزمندگي

یا ایثارگران  دگاناستفاده از سھمیه رزمن
 قطع مشخص شودم -در صورتیکه از این سھمیه قبال استفاده شده قید شود  طي سالیان گذشته

 آزمون سراسری/ کاردانی/ کارشناسی/ کارشناسی ارشد/ دکتری عمومی/ دکتری تخصصی/ متخصص/سایر در مقطع

 .پ .در دانشگاه ع صیلمتقاضی ادامه تح
)ویژه عضو رسمی نیروھای مسلحهللا (بقیه 

  بلی/خیر
 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی

  ح)نیروھای مسلويژه نوع سازمان (
برای متقاضیان تحصیل ع.پ. بقیه هللا و  

   ارتش
)باشدود داوطلب باید جزء نیروھای مسلحخ(

  وزارت دفاع-١
  سپاه-٢
  ارتش-٣
 نیروي انتظامي-٤

 .متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه ع
 )ارتش (ویژه پرسنل پایور ارتش.پ

  بلی/خیر
 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی

  
  ، رشته امتحانی و حوزه امتحانیمشخصات آموزشيد:

  راھنما بر اساس جدول شماره یک دفترچهمجاز  مقطع تحصیلي قبلي
  مقطع کارشناسی قید شود.

در صورتیکه برای رشته ای مقاطع باالتر قابل قبول است( مانند رشته آموزش پزشکی)
 مقطع مد نظر مجاز، قید شود

 دفترچه راھنما بر اساس جدول شماره یک مجازرشته تحصیلي(مقطع قبلي) 
 است)درج شده ٣ھای تحصیلی کلیه مقاطع در جدول شماره(رشته

  مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولیتحویل 
 

  ١دفترچه راھنما بر اساس جدول شماره یک مجازرشته تحصیلي(مقطع قبلي) 
  ٤جدول شماره ازھای محل تحصیل دانشگاه ( در صورتیکه مدرک تحصیلی دیگری دارید.)

 )دانشگاه محل تحصیل(مقطع قبلينوع 

  پزشکی ھای علومھا و دانشکدهدانشگاه -١
  مراکز آموزشیھا و سایر دانشگاه -٢
  مرکز آموزشی علمی کاربردی -٣
  موسسه غیر انتفاعی -٤
  دانشگاه آزاد اسالمی -٥
 دانشگاه پیام نور -٦

  ٤ جدول شماره از -ھای محل تحصیل دانشگاه  )دانشگاه محل تحصیل(مقطع قبلي

  ١دانشگاه محل تحصیل(مقطع قبلي)نوع 

  ھای علوم پزشکیدانشکدهھا و دانشگاه -١
  مراکز آموزشیھا و سایر دانشگاه -٢
  مرکز آموزشی علمی کاربردی -٣
  موسسه غیر انتفاعی -٤
  دانشگاه آزاد اسالمی -٥
  دانشگاه پیام نور -٦

   ١دانشگاه محل تحصیل(مقطع قبلي)
  ٤ جدول شماره از - ھای محل تحصیلدانشگاه )تحصیلی دیگری بجز کاردانی دارید (در صورتیکه مدرک

  تاريخ شروع به تحصیل مقطع قبلي

  تاريخ فراعت از تحصیل مقطع قبلي

 ) ٣١/٦/٩٩يا تا  ٢٩/١٢/٩٨ترم آخر (تا  /التحصیل فارغ : وضعیت تحصیلي

 صحیحقسمت  –معدل كل مقطع قبلي 
  -١٢داوطلب ایرانی : حداقل 

  -١٤حداقل : ع.پ ارتش دانشگاه ع.پ.داوطلب 
 معدل واحدھای گذرانده : آخر دانشجوی سال

  اعشارقسمت  –معدل كل مقطع قبلي 

   صحیحقسمت  - کاردانیمعدل كل مقطع 

   اعشارقسمت  - کاردانیعدل كل مقطع 

 : وضعیت نظام وظیفه

  تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی
  ھوشمند كارت پايان خدمت-١
  پزشكيدایم ھوشمند كارت معافیت -٢
  كفالت دایم ھوشمندكارت معافیت -٣
  زمان صلح دایم ھوشمندكارت معافیت -٤
   ايثارگران دایم ھوشمندكارت معافیت -٥
  موارد خاص دایم ھوشمندكارت معافیت -٦
  و قبل از آن ١٣٥٢متولدين سال -٧
  و قبل از آن ١٣٤٢متولدين سال -٨
  پرسنل پايور شاغل در نیروھاي مسلح-٩

  ھولوگرام دار بدون غیبت ي برگه معافیت موقتمشمول دارا-١٠
  كاركنان وظیفه فارغ التحصیل در مقطع كارشناسي (بدون غیبت)-١١
  داراي دفترچه آماده به خدمت-١٢
  داراي گواھي مشمول متعھد خدمت-١٣
  ٢٩/١٢/٩٨دانشجوي ترم آخر حداكثر تا تاريخ -١٤
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  ٣١/٦/٩٩دانشجوي ترم آخر حداكثر تا تاريخ  -١٥
  طلبه-١٦
  پايان مي يابد ٣١/٦/٩٩كاركنان وظیفه كه خدمت آنان حداكثر تا تاريخ -١٧
  پايان مي يابد٣٠/١١/٩٨كاركنان وظیفه كه خدمت آنان حداكثر تا تاريخ -١٨
  دانشجوي انصرافي-١٩
  سرباز وظیفه در حال خدمت-٢٠
  کسالهیرصت ف-٢١

  دفترچه ٢جدول شماره  از - ٤، ٣، ٢، ١ھای انتخاب یکی از گروه  گروه امتحانی 

 دفترچه  ١از جدول شماره  ١ نام رشته امتحاني

  دفترچه ٢جدول شماره  از- ٤، ٣، ٢، ١ھای انتخاب یکی از گروه  گروه امتحانی

 دفترچه ١از جدول شماره   ٢ نام رشته امتحاني

 دفترچه ٥از جدول شماره  حوزه امتحانی

 بله /خیر شرکت نموده اید؟ گذشتهآیا در آزمون سال 

 قبول/ مردود گذشتهنتیجه آزمون در سال 

 دقیقا تایپ شود  دارید؟ آیا مدرک تحصیلی دیگری به جز کارشناسی فوق الذکر

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی  مدارک تحصیلی

   آیا سال گذشته از شرایط استعداد درخشان استفاده کرده اید؟
 بله /خیر  ھای علوم پزشکی)ھا و دانشکدهآموختگان دانشگاه(مخصوص دانش 

  نوع استعداد درخشان مورد استفاده در سال گذشته
  %١٠با آزمون --١
   %١٠بدون آزمون -٢
 (مخصوص رتبه اول فاقد رشته ھمنام در مقطع ارشد)%٢٠ا آزمون ب-٣

   پرداز)انشگاه محل قبولی و نوع پذیرش (رایگان، شھریه د -در صورت پذیرش

  
  ھـ:اطالعات کد رھگیری و ثبت نام

رقمي  ١٦كد  کد رھگیری  

  تاریخ ثبت نام

  ساعت ثبت نام

  
   


