
 یورود به آموزش عال انیمتقاض رشیپذشوراي سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص دبیرخانه اطالعیه 

  براساس مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی  1402-1403 یلیدر سال تحص

و  هااستیس«بر اساس مصوبه  1402-1403پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی رساند، به اطالع می

 15/4/1400مورخ  843جلسه  »متوسطه) انی(پس از پا یورود به آموزش عال انیمتقاض رشیسنجش و پذ یضوابط سامانده

 يو اصالح مواد لیتکم« ماده واحدهو  5/5/1400/دش مورخ 6792/1400شماره  به ابالغی یانقالب فرهنگ یعال يشورا

مصوب  متوسطه) انی(پس از پا یورود به آموزش عال انیمتقاض رشیسنجش و پذ یو ضوابط سامانده هااستیساز 

شوراي عالی انقالب فرهنگی ابالغی به شماره  17/3/1401و  5/11/1400مورخ  863و  855جلسات » 15/4/1400

مورخ  31در جلسات مصوبه  نیا ياجرا يبرا یو فن یینکات اجرا شود.انجام می 25/4/1401/دش مورخ 6310/1401

  :مصوب شد که به شرح ذیل استشوراي سنجش و پذیرش دانشجو بررسی و  15/6/1401مورخ  32و  14/6/1401

دانشگاهی نظام سالی واحدي/ترمی واحدي و دیپلم و پیش 6-3-3ضرایب دروس سابقه تحصیلی دیپلم نظام نام و  -1

به  1402 آزمون سراسري سال از طریق 1402-1403تحصیلی براي پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال 

 است.  2و  1هاي ترتیب مطابق پیوست

علوم  و یعلوم تجرب ،یو فن یاضیعلوم ر یشیآزما يهادر گروه 6-3-3دوازدهم نظام  هیپا یلیکل سابقه تحصسهم نمره -2

ظام ن پلمید یلیسوابق تحص ریتاث زانیاست. م یقطع ریدرصد با تاث 40 زانیبه م 1402سال  يآزمون سراسر یانسان

ال س يآزمون سراسر یعلوم انسان و یعلوم تجرب ،یو فن یاضیر معلو یشیآزما يهادر گروه يواحد ی/ترميواحد یسال

 10 يواحد ی/ترميواحد ینظام سال یدانشگاهشیپ یلیسوابق تحص ریتاث زانیو م یقطع ریدرصد با تاث 30،1402

 است. یلیدر نمره کل سابقه تحص یقطع ریدرصد) با تاث 40درصد (در مجموع 

 يواحد ی/ترميواحد ینظام سال یدانشگاهشیو پ پلمید ای 6-3-3دوازدهم نظام  هیپا یلیکل سابقه تحصنمره سهم -3

و فقط  یقطع ریدرصد با تاث 26 زانیبه م 1402سال  يآزمون سراسر هاي خارجیهنر و زبان یشیآزما يهادر گروه

  . شودی(کنکور) اضافه م یصاصبه سهم نمره کل آزمون اخت یاست و مابق یلیسابقه تحص یشامل دروس عموم

حداکثر سهم دروس عمومی و سهم دروس تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی (به جز سهم دروس تخصصی سوابق  -4

  شود) به شرح جدول ذیل است.اقدام می 3د هاي هنر و زبان که مطابق بنتحصیلی براي گروه

هم دروس عمومی و تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلیس  

 جمع تخصصی عمومی سال

1402 26 14 40 

1403 28 22 50 

و بعد از آن 1404  30 30 60 

  



ز دریافتی ا و آخرین فایلدانشجو  پذیرشمالك عمل سابقه تحصیلی، نمرات امتحان نهایی تا پایان خردادماه سال  -5

 وزارت آموزش و پرورش تا تاریخ تعیین شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور است.

و بعد از آن براي داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند یا کالً سابقه تحصیلی  1402در آزمون سراسري سال  -6

درگروه درخواستی (بجز دروس ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب 

به  4مطابق جدول بند شود و مابقی سهم نمره کل سابقه تحصیلی تا سقف سهم دروس تخصصی عمومی)، اعمال می

 شود.اضافه می (کنکور) سهم نمره کل آزمون اختصاصی

تمامی  شاي و کاردانهاي نظري، فنی و حرفهالتحصیالن شاخهآموزان و فارغداوطلبان (اعم از دانش همه تبصره:

سابقه تحصیلی باشند و درصورت عدم وجود، باید براي تولید  دروس عمومی) باید داراي و پرورش هاي آموزشنظام

 آن از طریق وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند. 

، براي هر داوطلب یک نمره کل سابقه تحصیلی حاصل از شوراي عالی انقالب فرهنگیمصوبه  2ماده  2-2 طبق بند -7

میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وي با توجه به ضرایب سوابق تحصیلی مندرج 

 شود.ساخته می اطالعیهاین  1در بند 

روهگشود) به تفکیک میعناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی (که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار  -8

  ذیل است. به شرح جداول  هاي آزمایشی

  گروه علوم انسانی   گروه علوم تجربی    گروه علوم ریاضی و فنی

  ضریب نام درس     ضریب نام درس     ضریب نام درس 

  6 ریاضی    1 زمین شناسی   12  ریاضی

  2 اقتصاد    7  ریاضی    9  فیزیک

  8  ادبیات فارسی(تخصصی)زبان و     12  زیست شناسی    7  شیمی

  5  زبان عربی (تخصصی)    7  فیزیک      

  5  تاریخ و جغرافیا    9  شیمی      

  5  علوم اجتماعی           

  5  فلسفه و منطق           

  2  روانشناسی           
  

هاي خارجیگروه زبان    گروه هنر  

  ضریب نام درس     ضریب نام درس 

  1 زبان تخصصی  12 درك عمومی هنر

فیزیک-ریاضیدرك عمومی   5       

       3 خالقیت تصویري و تجسمی
         

مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی یک نمره  2ماده  2-1 در هر نوبت آزمون اختصاصی، براي هر داوطلب طبق بند -8-1

آزمایشی که شرکت کرده  کل آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی وي در گروه



 شود. ) ساخته میاطالعیهاین  8(با توجه به ضرایب مندرج در بند 

کنند، منابع درس براي داوطلبان داراي دیپلم علوم و معارف اسالمی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می -8-2

» تاریخ«و منابع درس امتحانی » 3و  2 ،1عربی، زبان قرآن «هاي کتاب» زبان عربی«امتحانی آزمون اختصاصی 

  شود. میدرنظر گرفته » (ایران در دوره اسالمی) 3و تاریخ  2و  1تاریخ اسالم «هاي کتاب

نام آزمون اختصاصی، داوطلبان داراي دیپلم علوم و معارف اسالمی که در گروه علوم هاي ثبتدر هر یک از نوبت تبصره:

منابع « یا »منابع دیپلم علوم انسانی«از ی صتخصبه دفترچه سواالت صرفاً کنند که کنند باید انتخاب می نامانسانی ثبت

   .دهنداسخ میپ »لم علوم و معارف اسالمیپدی دو درس، زبان عربی و تاریخ

در هر سه گروه آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون عملی رشته علوم ورزشی و  -8-3

 12یب یک درس تخصصی با ضرشود. نمره آن به عنوان ) یکبار در سال برگزار می1آموزش تربیت بدنی (مجموعه 

  .هاي مرتبط با علوم ورزشی محاسبه خواهد شددر نمره کل آزمون اختصاصی براي پذیرش رشته

شود. هر داوطلب فقط امکان شرکت در حداکثر دو در گروه آزمایشی هنر، آزمون عملی یکبار در سال برگزار می -8-4

در نمره  12با ضریب  یبه عنوان درس تخصص آزمون عملینمره ذیل را دارد. مجموعه آزمون عملی از مجموعه هاي 

توانند فقط داوطلبانی میمحاسبه خواهد شد.  ن رشتهآمرتبط با  يهارشته رشیپذ يبرا یکل آزمون اختصاص

هاي هاي داراي آزمون عملی را انتخاب کنند که در آزمون عملی آن مجموعه شرکت کرده باشند. سایر رشتهرشته

  گروه هنر به جز موارد مندرج در جدول ذیل آزمون عملی ندارد.

  رشتهعنوان  مجموعه    عنوان رشته مجموعه    عنوان رشته مجموعه

2  

  آهنگسازي 9    طراحی صنعتی 3    ینقاش

  بازیگري 10    ادبیات نمایشی 4    ارتباط تصویري

  طراحی صحنه 11    سازيمجسمه 5    طراحی پارچه 

  نمایش عروسکی 12    نوازندگی موسیقی ایرانی 6    طراحی لباس

  عکاسی 13    نوازندگی موسیقی جهانی 7    آموزش هنر

  سینما 14    کتابت نگارگري 8    گرافیک

  

هاي انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی برگزار هاي خارجی، آزمون اختصاصی از زباندر گروه آزمایشی زبان -8-5

توانند داوطلبانی میها را براي پاسخگویی انتخاب کند. نام باید یکی از آنشود و داوطلب در زمان ثبتمی

هاي انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی را انتخاب کنند که صرفاً در آزمون هاي مربوط به زبانمحلرشته

هاي به جز نوع زبان خارجی که محلباشند و اجازه انتخاب کدرشتهاختصاصی مربوط به آن زبان شرکت کرده 

  اند را ندارند.انتخاب کرده

یی) ایتالیو ا یفرانسه، روس ،یآلمان ،یسیانگلهاي خارجی (بجز هاي مربوط به سایر زبانمحلبراي انتخاب رشته تبصره:

  مالك گزینش علمی، نمره کل نهایی بدون توجه به نوع آزمون زبان اختصاصی است.محدودیتی وجود ندارد و 

توانند در آزمون شرکت کنند که تا قبل از شروع سال آموزانی میهر سال، دانش نوبت آزمون اختصاصیدر هر  -8-6



هاي آموزان پایهکنند و دانشتحصیلی مربوط به پذیرش آن آزمون (تا پایان شهریورماه) دیپلم خود را اخذ می

 تر اجازه شرکت در آزمون را ندارند.پایین

 2ماده  2-1ل نمرات خام و نمره کل آزمون اختصاصی (طبق بند در هر نوبت آزمون اختصاصی، کارنامه نمرات شام -9

مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی) حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی آن نوبت آزمون،  براي 

 شود.رسانی میهر گروه آزمایشی که داوطلب شرکت کرده، اطالع

شود. اگر داوطلب انجام می یک بار در سالز آموزش عالی در کشور ها و مراکدانشجو براي ورود به دانشگاهپذیرش  -10

هاي آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی) مختلفی هاي مختلف آزمون در گروهدر نوبت

 هاي خارجی (درهاي شناور هنر و زبانشرکت کرده است فقط براي پذیرش یک گروه آزمایشی اصلی بعالوه گروه

تواند اقدام نماید و باید قبل از پذیرش گروه آزمایشی خود را ها) میصورت شرکت در آزمون اختصاصی این گروه

 اعالم نماید.  

مصوبه  3ماده  3و  2هاي ، نمره کل نهایی مربوط به گروه درخواستی داوطلب طبق بند1402براي پذیرش در سال  -11

از ترکیب بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی  ،اطالعیهربوط در این شوراي عالی انقالب فرهنگی و سایر بندهاي م

هاي آزمون اختصاصی داراي اعتبار گروه درخواستی و نمره کل سابقه تحصیلی گروه درخواستی (میانگین در نوبت

مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی)  2-2وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی طبق بند 

 شود. اخته میس

 11علمی براي پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی، نمره کل نهایی مربوط به سال پذیرش دانشجو (بند مالك  -12

 شود. است. رتبه در سهمیه و رتبه کشوري بر اساس نمره کل نهایی ساخته می) اطالعیهاین 

تحصیلی تا پایان خرداد  هسابقدروس نمره کل آزمون اختصاصی، نمرات در کارنامه نهایی براي پذیرش همان سال،  -13

 تبهری، گروه آزمایشی درخواست نمره کل نهاییمره کل سابقه تحصیلی، ه آن سال مربوط به گروه درخواستی، نما

 شود. رسانی میدر گروه آزمایشی درخواستی اطالعرتبه کشوري داوطلب داوطلب در سهمیه و 

 اي سنجش و پذیرش دانشجوشوربیرخانه د


