بسمه تعالی
به غیر از مدارک ذکرشده در راهنمای ثبتنام ورودیهای جدید دانشگاه تبریز ،الزم است پذیرفتهشدگان آزمون سراسری (مقاطع کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته،
کارشناسی پیوسته ،دکترای حرفهای دامپزشکی) ،حسب مورد مطابق جدول ذیل ،مدارک را آماده و در زمان ثبتنام الکترونیکی بارگذاری نموده و سپس به
نشانی دانشکده محل قبولی پست نمایند.
ضروری است پذیرفتهشدگان محترم عالوه بر راهنمای حاضر ،راهنمای ثبتنام ورودیهای جدید دانشگاه تبریز که طی اطالعیه شماره  4در وبسایت دانشگاه
تبریز منتشر شده است را بطور کامل مطالعه نمایند.
در جدول ذیل ،عنوان فیلد ایجاد شده در سامانه ثبتنام الکترونیکی دانشگاه تبریز ،در ستون دوم نمایش داده شده است.
عنوان فیلد ایجاد شده در
ردیف سامانه ثبت نام الکترونیکی

توضیح و موارد بررسی

مورد (دیپلم یا مدرک تحصیلی) نوع مدرک

دانشگاه تبریز

1-1

(طبق ردیف  )1-1مدرک
تحصیلی چهارساله
نظام قدیم آموزش متوسطه

2-1

(طبق ردیف  )2-1گواهی  2سال
ماقبل دیپلم

 اصل يا گواهي مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا دوره بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم ،سال ما قبل و دو سالشش ساله دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاي مدير
ماقبل ديپلم ميبايست با سه سال تحصيل مندرج در فايل
دبيرستان و يا هنرستان با درج نوع ديپلم ،بخش و
ارسالي يكسان باشد.
شهرستان محل اخذ ديپلم.
 تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشتههاي تحصيلي نيمسال اول گواهي تحصيلي سال ماقبل و  2سال ماقبل ديپلم با درجبايد حداكثر تا پايان  99/06/31و براي رشتههاي تحصيلي
بخش و شهرستان محل تحصيل با مهر و امضاي مدير
پذيرش براي نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ  99/11/30باشد
دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان سال
در غير اينصورت قبولي فرد باطل خواهد شد.
ماقبل و  2سال قبل از ديپلم.

نظام آموزشی سالی واحدی یا  -اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيشدانشگاهي با مهر و  -تاريخ اخذ دوره پيشدانشگاهي در هر يك از رشتههاي
(طبق ردیف  )1-2مدرک پایان
امضاي مدير مركز پيشدانشگاهي با درج رشته تحصيلي ،تحصيلي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان  99/06/31و براي
1-2
ترمی واحدی
پیش دانشگاهی
رشتههاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال دوم بايد حداكثر تا
بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيشدانشگاهي.
صفحه 1

( 2-2طبق ردیف  )2-2مدرک دیپلم

3-2

4-2

5-2

1-3

(طبق ردیف  )3-2مدرک سال
ماقبل دیپلم

(طبق ردیف  )4-2کارنامه
دیپلم متوسطه

(طبق ردیف  )5-2کارنامه پیش
دانشگاهی
(طبق ردیف  )1-3مدرک پایان
دوره دوم متوسطه

( 2-3طبق ردیف )2-3فرم  602پایه نظام آموزشی جدید
()6-3-3
های  10تا 12

3-3

(طبق ردیف )3-3کارنامه سه
سال آخر دبیرستان

 اصل مدرك يا گواهي ديپلم متوسطه نظام آموزشي ترمي تاريخ  99/11/30باشد در غير اينصورت قبولي فرد باطل خواهدواحدي  /سالي واحدي با مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا شد.
 بخش و شهرستان محل اخذ مدرك دوره پيشدانشگاهي ،اخذهنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك.
 اصل مدرك و يا گواهي سال ما قبل ديپلم با مهر و امضاي ديپلم و سال ماقبل از ديپلم ميبايست باسهسال تحصيل مندرجتقاضانامه ثبت نامي يكسان باشد.
مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان
محل اخذ مدرك.
 اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام نظام آموزشيترمي واحدي  /سالي واحدي (رياضي فيزيك ،علوم تجربي،
علوم انساني و علوم و معارف اسالمي) در هر يك از سالهاي
 بررسی دقیق نمرات دروس مؤثر در كارنامه با نمرات 1384به بعد با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و
مندرج در اطالعات دريافتي از پرتالسازمان.
پرورش.
 عنوان ديپلم و پيشدانشگاهي ارائه شده با عنوان ديپلم و اصل كارنامه تحصيلي دوره پيشدانشگاهي (رياضيپيشدانشگاهي مندرج در تقاضانامه ثبت نامي باشد.
فيزيك ،علومتجربي ،علوم انساني ،علوم و معارف اسالمي و
هنر) از سال  1391با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان
آموزش و پرورش
 اصل مدرك يا گواهي موقت پايان تحصيالت دوره دوم  -تاريخ اخذ مدرك تحصيلي پايه دوازدهم در هر يك ازرشتههاي تحصيلي براي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان
متوسطه با مُهر و امضاي مدير دبيرستان با درج بخش و
 99/6/31و براي رشتههاي تحصيلي پذيرش در نيمسال دوم بايد
شهرستان محل اخذ مدرك.
حداكثر تا تاريخ  99/11/30باشد در غير اينصورت قبولي فرد
 فرم ( 602گزارش كلي سوابق تحصيلي پايههاي دهم تا باطل خواهد شد.دوازدهم) قابل دريافت از دبيرستان محل تحصيل با مهر و  -بخش و شهرستان محل اخذ مدرك تحصيلي پايههاي دهم تا
دوازدهم ،ميبايست با سه سال تحصيل مندرج تقاضانامه ثبت
امضاي مدير يا معاون اجرايي دبيرستان.
نامي يكسان باشد.
 اصل كارنامه تحصيلي سه سال آخر دبيرستان (پايه دهم-------------------------------------تا دوازدهم) با امضاء و مهر دبيرستان يا ادارت آموزش و
پرورش.

صفحه 2

4

5

6

(طبق ردیف  )4فرم انصراف از
تحصیل

(طبق ردیف  )5مدرک دوره
معادل کاردانی

(طبق ردیف  )6مدرک دوره
کاردانی

دانشجویان :اخراجی آموزشی و
یا انصرافی دانشگاهها و

 -اصل فرم انصراف از تحصيل

مؤسسات آموزش عالی

 در خصوص دارندگان مدرك معادل مفاد بخشنامه شماره 2/77633مورخ  92/5/28معاونت آموزشي وزارت متبوع مالك
دارندگان مدرک معادلکاردانی  -اصل مدرك و يا گواهي دانشآموختگي در دورهي معادل .عمل بوده و بررسيهاي الزم ميبايست براساس اين بخشنامه
صورت گيرد .ضمناً قبولي پذيرفتهشدگان داراي مدرك معادل كه
مشمول مفاد بخشنامه مذكور نميباشند ،لغو خواهد شد.
دارندگان مدرک کاردانی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی
 -اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم).

7

8

دانشجويان اخراجي آموزشي و يا دانشجوي انصرافي دوره روزانهدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي حداكثر تا تاريخ 99/02/31
الزم است فرم انصراف از تحصيل و گواهي تسويه حساب كامل
تأييد شده دانشگاه و اداره كل امور دانشجويان داخل ارائه نمايند.
(فرم شماره  – 2ص  70دفترچه شماره )1

(طبق ردیف  )7مدرک دوره

دارندگان مدرک کاردانی گروه

کاردانی

آموزشی پزشکی

 تاريخ اخذ مدرك كارداني براي رشتههاي تحصيلي نيمسال اولبايد حداكثر تا پايان  99/07/30و براي رشتههاي تحصيلي
پذيرش براي نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ  99/11/30و
مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي آقايان باشد در غير
اينصورت قبولي فرد باطل خواهد شد.
 پايان طرح نيروي انساني تاريخ ( 99/07/30فارغالتحصيالنرشتههاي گروه آموزش پزشكي) پذيرفتهشدگان رشتههاي
تحصيلي نيمسال اول و يا  99/11/30براي رشتههاي تحصيلي
پذيرش براي نيمسال دوم باشد.

 با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني براي رشتههاي تحصيلينيمسال اول بايد حداكثر تا پايان 99/07/30و براي رشتههاي
دارندگان مدرک کاردانی
 اصل و يا گواهي مدرك كارداني پيوسته آموزشكدههايتحصيلي پذيرش در نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ
پیوسته و ناپیوسته نظام جدید فني و حرفهاي ،دانشگاه جامع علمي –كاربردي و يا دانشگاه
 99/11/30باشد در غير اينصورت قبولي فرد باطل خواهد شد.
آزاد اسالمي.
 -شرط معدل براي ثبتنام مالك نميباشد.

صفحه 3

 اصل يا گواهي تحصيلي سال اول ،دوم و سوم دبيرستان و  -بخش و شهرستان محل اخذ سال تحصيلي اول ،دوم و سوميا هنرستان با مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان با ميبايست با سهسال ذكر شده در فايل ارسالي يكسان باشد.
 ديپلمههاي فني مشمول سوابق نميشوند.درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك.
 مدرك كارداني پيوسته بدون شرط معدل به جاي مدركپيشدانشگاهي براي پذيرفتهشدگان مالك عمل و قابلقبول
ميباشد.

(طبق ردیف )8مدرک کاردانی
پیوسته
(طبق ردیف )8مدرک سالهای 1
تا  3دبیرستان

9

10

(طبق ردیف  )9حکم مرخصی یا
موافقت رسمی

کارمندان دولت

(طبق ردیف  )10حکم کارگزینی گواهی اشتغال

 اصل حكم مرخصي ساالنه يا موافقت رسمي و بدون قيد وشرط.

--------------------------------------

 تصوير حكم كارگزيني براي كاركنان رسمي ،پيماني،شاغلين و بازنشستگان وزارتخانههاي علوم ،تحقيقات و
فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و ساير
مؤسسات آموزشي تابعه وزارتخانههاي مذكور.

--------------------------------------

کارکنان رسمی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،دانشگاهها
11

(طبق ردیف  )11حکم
استخدامی

و مؤسسات آموزشی و پژوهشی  -اصل حكم استخدامي و يا گواهي رسمي مشمول سازمان
اداري و استخدامي كشور.
وابسته پذیرفتهشده در

--------------------------------------

رشتههای تحصیلی نوبت دوم
(شبانه)
کارکنان دانشگاهها و
12

(طبق ردیف  )12گواهی داشتن دانشکدههای علوم پزشکی
شرایط بومی

پذیرفته شده در رشتههای
تحصیلی نوبت دوم (شبانه)

13

(طبق ردیف )13موافقت نامه
رسمی مدیریت حوزه

دارندگان مدرک حوزی

 اصل گواهي مبني بر داشتن شرايط بومي و همچنينداشتن حداقل  3سال سابقه يكي از انواع استخدام در استان --------------------------------------
محل قبولي.
بر اساس مصوبه جلسه  368مورخ  74/11/03شوراي انقالب
ارائه موافقت نامه رسمي و بدون قيد و شرط مديريت حوزه
فرهنگي ،دارندگان مدرك حوزوه علميه فقط در صورت دارا بودن
هاي علميه و يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان يا
مدرك ديپلم يا پيشدانشگاهي ميتوانند در دوره كارشناسي
اصفهان.
پيوسته ادامه تحصيل دهند.
صفحه 4

سهمیه مناطق محروم

14

سهمیه متقاضیان مناطق درگیر
بالیای طبیعی و سایر مصوبات
15

(طبق ردیف  )15گواهی محل
اقامت

استانهای آذربایجان شرقی و
غربی،خراسان شمالی،
خوزستان ،سمنان ،سیستان و
بلوچستان ،کرمانشاه ،گلستان و
لرستان

كدرشتههاي مندرج در دفترچههاي انتخاب رشتهتحصيلي - :پذيرفته شده ميبايست حسب مورد و با توجه به كد قبولي
بومي يكي از استانهاي :ايالم ،بوشهر ،چهارمحال و بختياري،
 علوم رياضي و فني (صفحات  84تا )86سيستان و بلوچستان ،كردستان ،كرمانشاه ،كهگيلويه و بويراحمد،
 علوم تجربي (صفحات  121و )122لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در صفحات  21دفترچه
 علوم انساني (صفحات  66و )67راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات
 هنر (صفحه )48آموزش عالي(شماره  )2باشد.
 زبانهايخارجي (صفحه )63 بومي يكي از بخشهاي شهرستانهاي ذيربط. محل اقامت و يا محل اخذ مدرك تحصيلي سال دوازدهم يايازدهم و يا دهم (نظام جديد آموزشي  )6-3-3و يا
كدرشتههاي مندرج در دفترچههاي انتخاب رشته تحصيلي :پيشدانشگاهي يا ديپلم يا ماقبل ديپلم (نظام آموزشي سالي
واحدي يا ترمي واحدي) در يكي از بخشها و يا شهرستانهاي
 علوم رياضي و فني (صفحات  87تا )91ذيربط باشد.
 علوم تجربي (صفحات  123تا )126 متقاضيان مشمول استفاده از اين سهميه ميبايست در زمان علوم انساني (صفحات  67تا )69انتخاب رشته نسبت به دريافت فرم اقامت و يا تحصيل در
 هنر (صفحه )49 -زبانهاي خارجي (صفحه )63

شهرستان مربوط (مندرج در انتهای دفترچه راهنمای
انتخاب رشته) كه توسط فرمانداري شهرستان تاييد گرديده
اقدام مينمودند .بديهي است اين فرم ميبايست در زمان ثبتنام
به دانشگاه محل قبولي تحويل گردد.

سهمیه متقاضیان
شهرستانهای جنوب استان
16

کرمان (جیرفت ،عنبرآباد،
کهنوج ،رودبار ،قلعهگنج و

متقاضيان مشمول توضيحات صفحه  21دفترچه راهنماي
انتخاب رشته

منوجان) و شهرستان بشاگرد
در استان هرمزگان

صفحه 5

 مالک بومی :ارائه گواهي اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر وهمچنين محل تولد در يكي از شهرها (يا بخشهاي) مذكور

سهمیه  %30دانشجوی بومی از
17

(طبق ردیف  )17مدرک بومی

محل اصالح قانون عدالت

بودن

آموزشی ،مصوبه سال 1392
مجلس محترم شورای اسالمی

 ارائه مدرك دال بر بومي بودن با توجه به محل قبولي در اخذ تعهد خدمت بصورت محضري مبني بر  3برابر طول مدترشتههاي تحصيلي مندرج در صفحات  98تا  121دفترچه
تحصيل از پذيرفته شده.
راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي علوم تجربي

18

فیلد اجباری

 -تصوير صفحات شناسنامه

-------------------

19

فیلد اجباری

 -تصوير كارت ملي بصورت پشت و رو

-------------------

20

فیلد اجباری

 3 -قطعه عكس تمامرخ  3×4تهيه شده در سال جاري

--------------------

21

فیلد اختیاری

 اصل و كپي دفترچه بيمه (در صورت دارا بودن) اعم ازخدمات درماني ،تأمين اجتماعي ،ارتش و ...

-------------------

-------------------

 بايد واجد شرايط عمومي قيد شده در دفترچه راهنماي وثبتنام شركت در آزمون (شماره  )1باشند.

کلیه پذیرفتهشدگان

22
 23برای آقایان اجباری است
24

کلیه پذیرفتهشدگان (برادران)  -مدرك وضعيت نظام وظيفه.
فرم تعهد از فارغ التحصيالن دانشگا ها و موسسات داخل و
خارج و دانشجويان فعلي و انصرافي

فرم شماره 1

 25فرم شماره 2
26

فرم تناقض نمرات دروس سوابق تحصيلي دوره پيش
دانشگاهي

فرم شماره 3

 27فرم شماره 4
 28فرم شماره 5
29

فرم تناقض نمرات دروس سوابق تحصيلي ديپلم

فرم شماره 6

اجباری برای پذیرفته شدگان فرم تعهد از پذيرفته شدگان منطقه  ،1رزمندگان و
منطقه  ،1رزمندگان و ایثارگران ايثارگران
اجباری برای پذیرفته شدگان

فرم تعهد از برای پذیرفته شدگان (به غیر از رشته

سهمیه مناطق  2و 3

های آموزش پزشکی) سهمیه مناطق  2و 3

اجباری برای پذیرفته شدگان

فرم تعهد از برای پذیرفته شدگان رشته های وزارت

سهمیه مناطق  2و 3

بهداشت و درمان سهمیه مناطق  2و 3

صفحه 6

 با توجه به يكي از بندهاي مندرج در صفحات  20تا 22دفترچه راهنماي ثبتنام و شركت در آزمون (شماره )1
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فرم شماره 9
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فرم شماره 10
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فرم شماره 11
فرم شماره 12

 33فرم شماره 15

فرم تعهد از پذیرفته شدگان سهمیه استان های
محروم
فرم تعهد از دارندگان مدرک دیپلم (متقاضیان مرد)
اجباری برای کارمندان
اجباری برای پذیرفته شدگان
افغانی و عراقی

 34فرم شماره 17
فرم شماره 18
35

+
گواهی تایید فرمانداری
شهرستان

فرم تعهد برای کارمندان آموزش و پرورش ،یا
کارمندان سایر ادارات
فرم پذیرفته شدگان افغانی و عراقی
فرم تعهد پذیرفته شدگان سهمیه 100درصد بومی با
سهمیه  2و 3
فرم تعهد پذیرفته شدگان مناطق درگیر بالیای
طبیعی سیل و زلزله  +گواهی تایید از طرف فرمانداری
شهرستان

توضیحات و نکاتی در خصوص ردیفهای جدول فوق:
ردیف  2و :3
* پذیرفتهشدگان میبایست با مراجعه به سامانه «تأییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش» به آدرس  https://emt.medu.irفرم مربوط را تكميل نموده و پس از ثبت اطالعات و
پرداخت هزينه ،كدپيگيري و تأييديه پرداخت دريافت نمايند .پذيرفتهشدگان ميبايست در مرحله ثبتنام الكترونيكي در دانشگاه محل قبولي ،كدپيگيري دريافت شده از سامانه «تاييديه مدارك تحصيلي
وزارت آموزش و پرورش» را در محل مشخص شده در سامانه ثبتنام درج نموده و يا در مراجعه حضوري به واحد ثبتنام دانشگاه محل قبولي ارائه نمايند.
 ردیف :4دانشجویان اخراجی آموزشی موضوع آییننامه آموزشی و همچنین دانشجویان دوره کارشناسی که مدرک معادل کاردانی (اعم از کاردانی عمومی و یا کاردانی) را اخذ نمودهاند نيز مانند
مقررات مربوط به دانشجويان انصرافي پس از تسويه حساب كامل با مؤسسه ذيربط و همچنين اداره كل امور دانشجويان داخل و صندوق رفاه دانشجويان وزارت ذيربط و در صورت نداشتن مشكل نظام وظيفه
صفحه 7

(براي برادران) هيچ محدوديتي در انتخاب رشته نداشته و حق ثبتنام در رشته قبولي اعالم شده را دارا ميباشند .بديهي است اين دسته از متقاضيان ميتوانند تمامي تعهدات مربوط را پس از اتمام تحصيالت
خود به صورت يكجا به انجام برسانند.
 ردیفهای  5تا :8 -1فارغالتحصیالن و یا هریك از دارندگان مدرک کاردانی (فوقدیپلم) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و يا كارداني پيوسته آموزشكدههاي فنيوحرفهاي ،دانشگاه جامععلمي-كاربردي و يا دانشگاه
آزاد اسالمي براي رشتههاي تحصيلي پذیرش برای نیمسال اول سال تحصيلي  1399-1400كه حداکثر تا تاریخ  99/07/30و براي رشتههاي تحصيلي پذیرش برای نیمسال دوم سال تحصيلي -1400
 1399كه تا تاریخ  99/11/30فارغالتحصیل شدهاند:
 -1-1رشته تحصيلي آنها مورد تائيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و يا دانشگاه آزاد اسالمي باشد.
 -1-2رشته تحصيلي دوره كارداني آنان فاقد دوره كارشناسي ناپيوسته باشد.
 -1-3در مهلت تعيين شده بعد از اتمام تحصيل و قبل از اعزام به خدمت در آزمون پذيرفته شدهاند.
 -2در صورت قبولی در رشتههای تحصیلی گروه آزمایشی ذیربط و در مقطع باالتر از کاردانی و با احتساب تعدادي از واحدهاي دوره كارداني در دوره باالتر به نحوي كه حداكثر طول مدت تحصيل
آنها از كارداني به مقطع باالتر  2سال كمتر از طول مدت تحصيل طبق ضوابط وزارت متبوع در همان دوره تحصيلي باشد ،قبولي آنان از نظر نظام وظيفه بالمانع ميباشد .در غير اينصورت قبوليآنان لغو
ميگردد.
 -3دارندگان مدرک کاردانی (فوق دیپلم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی) که در هر یك از رشتههای تحصیلی نیمسال اول پذیرفته شدهاند چنانچه در حین انجام خدمت ضرورت
(وظیفه عمومی) هستند با ارائه گواهي از يگان مربوط مبني بر اينكه دوران خدمت ضرورت (وظيفه عمومي) آنان تا تاریخ ( 99/06/31برای هر یك از رشتههای تحصیلی نیمسال اول) و یا تا تاریخ
( 99/11/30برای هر یك از رشتههای تحصیلی نیمسال دوم) به پايان خواهد رسيد ،مجاز به ثبتنام در رشته قبولي اعالم شده ميباشند.
 -4فارغالتحصیالن دورههای کاردانی (فوق دیپلم دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی) رشتههای تحصیلی گروه آموزشی پزشکی (اعم از خواهران و برادران) كه خدمات قانوني مقرر آنان (طرح
الیحه نیروی انسانی) تا تاریخ  99/06/31به پایان رسیده باشد ،مجاز به انتخاب رشتههاي نيمسال اول و دوم بودهاند و فارغالتحصيالن دورههاي مذكور كه خدمات قانونی مقرر آنان تا تاریخ
 99/11/30به پایان میرسد ،منحصر ًا مجاز به انتخاب رشتههای تحصیلی دارای پذیرش برای نیمسال دوم سال تحصیلی  1399-1400بودهاند .بديهي است آن دسته از دارندگان مدرك كارداني
(فوقديپلم) رشتههاي تحصيلي گروه آموزشي پزشكي كه خدمات قانونی مقرر آنان تا تاریخ  99/11/30به پایان نخواهد رسید ،مجاز به ثبتنام در رشته قبولي (پذيرش براي نيمسال دوم سال جاري
هم) نبوده و قبولي آنان لغو خواهد شد.
صفحه 8

