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شدگان براي پذيرفته علمیهياتروش اجراي تسهيالت فرزندان اعضاي 

 1396آزمون سراسري سال 
 

 

 

 :نامثبت شيوه
 روز حداكثر تا پايان وقت اداري جهت استفاده از تسهيالت فوق بايد  6139شدگان آزمون سراسري سال پذيرفته

 د.نمراحل زير را طي نمايموده و ن http://fm.sanjesh.orgدر سايت  ناماقدام به ثبت 28/6/69شنبه سه

 شود.فعال مي 1396ت پس از اعالم نتايج آزمون سراسري سال عسا 24 وقفسايت  :تذكر
 

سكن انياز را تهيه و اسكن نمايد.  مدارك مورد، علميهياتعضو با توجه به نوع استخدام و محل خدمت متقاضي بايد  :اول مرحله

وضعيت داوطلب مورد  ،باشد. بديهي است درصورت خوانا نبودن مدارك و واضح خواناو كامال  تهيه شوداز روي اصل مدارك بايد 

 ،لميعهياتتوسط معاون آموزشي دانشگاه يا موسسه محل خدمت عضو بصورت تايپ شده و بايد  1فرم شماره  .گيردقرار نميبررسي 

 علميهياتاعضاي  ،رسمي علميهياتمخصوص اعضاي  1 شماره فرمرسمي بايد  علميهياتاعضاي  مهر و امضا گرديده و شماره شود.
 علميهياتو اعضاي  پيماني علميهياتمخصوص اعضاي  1 شماره فرمبايد  هاي علوم و بهداشتهاي تابعه وزارتخانهدانشگاهپيماني 

 فرم به مربوط قسمت دررا  اسالمي آزاد دانشگاه دانشجويي معاون از رسمي نامهمعرفيرسمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمي بايد 
 .نمايند ارسال 1 شماره

 

 مدارك الزم با توجه به نوع استخدام و دانشگاه محل خدمت عبارتست از:
 هاي علوم و بهداشت:هاي تابعه وزارتخانهدانشگاه رسميعلمي مدارك الزم براي اعضاي هيات الف(

       رسمي علميهياتمخصوص اعضاي  1 شماره فرم -1
 حكم كارگزيني سال جاري  -2

 علمي و داوطلب تصاويركليه صفحات شناسنامه عضو هيات -3
 

 هاي علوم و بهداشت: هاي تابعه وزارتخانهدانشگاه پيمانيعلمي مدارك الزم براي اعضاي هيات ب(
 پيماني        علميهياتمخصوص اعضاي  1 شماره فرم -1
 حكم كارگزيني سال جاري       -2

 علمي و داوطلب صفحات شناسنامه عضو هياتتصاويركليه  -3
بصورت پيماني داشته و گزينش علمي و عمومي او توسط يكي از علمي هياتسال سابقه كار  2بايد حداقل  علميهيات)عضو 

 هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام شده باشد.(وزارتخانه

 عاليت بسمه
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و موسسات  ها و نهادهاساير وزارتخانههاي وابسته به دانشگاه رسميعلمي هياتمدارك الزم براي اعضاي  ج(

  غيرانتفاعي

 رسمي  علميهياتمخصوص اعضاي  1 شماره فرم -1

 حكم كارگزيني سال جاري -2
 علمي و داوطلب تصاويركليه صفحات شناسنامه عضو هيات -3
 بهداشت هاي علوم ياوزارتخانهمميزه مهر هيات حكم كارگزيني ممهور به  -4

 از تسهيالت فوق استفاده نمايند. توانندنمياين دانشگاهها و موسسات  پيماني علميهياتاعضاي * 

 

 دانشگاه آزاد اسالمي:  وقترسمي تمام علميهياتمدارك الزم براي اعضاي  د(
 ارسال شود. 1در قسمت مربوط به فرم شماره  از معاون دانشجويي دانشگاه آزاد اسالميرسمي  نامهمعرفي -1

 دانشگاه آزاد اسالمي هيات مميزهحكم كارگزيني سال جاري ممهور به مهر  -2

 علمي و داوطلب تصاويركليه صفحات شناسنامه عضو هيات -3

 از تسهيالت فوق استفاده نمايند.  توانندنمياين دانشگاه  پيماني علميهياتاعضاي * 

 

  توجه:
 سمت مربوطهدر ق اند بايستي اسكن سند محل سكونت خود را نيزكه فوت شده علميهياتاعضاي فرزندان  بازنشسته و  علميهياتاعضاي  -1

 ارسال نمايند.

باشند و قصد انتقال فرزند خود به شهر محل ماموريت را دارند، بايد اسكن كه مامور به خدمت و يا مامور به تحصيل مي علميهياتاعضاي   -2
 را در قسمت مربوطه ارسال نمايند. حداقل يكسال ماموريتحكم ماموريت با 

ي داراي مهر مميزه وزارت علوم يا وزارت نيز بايستي حكم كارگزين ايدانشگاه فني و حرفهو  دانشگاه شاهدرسمي  علميهياتاعضاي  -3
 بهداشت را ارسال نمايند.

ها بايد به تاييد، مهر و امضا معاون آموزشي دانشگاه باشد و تاييد واحد، دانشكده و ... مورد دانشگاه علميهياتبراي اعضاي  1فرم شماره  -4
 قبول نيست.  

ها، ساير ارگانها، سازمانها و ... بايد به تاييد، مهر و امضا باالترين مقام ها، پژوهشكدهپژوهشگاه علميهياتبراي اعضاي  1فرم شماره  -5
 باشد. ربطو يا معاون ذي سازماني

 

شماره  فشردن دكمه ورود به سيستم با درجو    http://fm.sanjesh.org اينترنتي آدرسبه  مراجعهمتقاضي با  :دوم مرحله

 د. نام نمايبه ثبت اقدام تواندمي ،كد ملي و داوطلبي يا شماره پرونده
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 گام ذيل اطالعات الزم را ثبت نمايد. 3در طي متقاضي بايد  :سوم مرحله

  علميهياتاطالعات مربوط به عضو ورود  :1گام 

  (مدارك الزم اسكنارسال بارگذاري فايل مدارك ) :2گام 

رآيند ، داوطلب از فتوسط متقاضي شده ثبتهنگام بررسي تقاضا درصورت وجود هرگونه مغايرت در مدارك ارسالي و اطالعات  توجه:

 شود.مي حذفبررسي 

  ها محلرشتهكدانتخاب  :3گام 

نتخاب و با استفاده از دفترچه راهنماي ا با توجه به شرايط و ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرايي تسهيالت فوقبايد متقاضي  وجه:ت

لي بوهاي گروه قمحل از رشتهرشتهكد 20حداكثر گروه آزمايشي كه پذيرفته شده است،  1396رشته آزمون سراسري سال 
 .نمايدانتخاب خود را 

در زمان ، لطفا نهايت دقت را پس از بررسي توسط سازمان هاي انتخابيمحلبا توجه به عدم امكان تغيير رشته

 انتخاب رشته مبذول فرماييد.

 
 

 
 

 الزامي است. پيگيري شمارهدريافت نمايد. نگهداري  پيگيري شمارهداوطلب بايد  ،سوم همرحلگام  3پس از طي   :چهارم مرحله
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 :نكات مهم
 باشد.مي ممنوعبه دوره روزانه  (شبانهنوبت دوم )از دوره  انتقال يا تغيير رشته 

 باشد.مي ممنوعتر به مقطع باالتر از مقطع پايين يا تغيير رشته انتقال 

  باشد.مي ممنوعانتقال در يك شهر 

  وجود ندارد.انتقال مشروط براي تغيير رشته  

 هايي شتهشود به رهايي كه صرفاً براساس سوابق تحصيلي )بدون آزمون( پذيرش دانشجو انجام ميتغييررشته و انتقال از رشته

 است. ممنوعپذيرد، كه براساس آزمون پذيرش دانشجو صورت مي

 انتقال يا  انندتونميوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  تعهد خدمتداراي يا  محرومهاي پذيرفته شدگان رشته

 .يابندتغييررشته 

 داراي تعهد خدمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وجود ندارد.محروم يا هاي محلامكان معرفي به كدرشته 

 كه محل جغرافياي خدمت آنها شهر  علميهياتهاي واقع در شهر تهران براي اعضاي محلامكان انتقال يا تغيير رشته به رشته

 . وجود ندارد ،تهران نيست

  پذيرد.هاي مختلف طبق جدول زير صورت ميدر دورهيا تغيير رشته انتقال 
 

 دوره معرفي دوره قبولي

 هابه همه دوره روزانه

 به جز روزانهها به همه دوره  شبانه

 نور            پيام نورپيام

 حضوري          نيمه حضورينيمه

 غيرانتفاعي مجازي -غيرانتفاعي غيرانتفاعي

 ظرفيت مازاد -پرديس خودگردان پرديس خودگردان

 مجازي  مجازي 

 ظرفيت مازاد -پرديس خودگردان ظرفيت مازاد
 

موني، زآو اطالعات  شماره پيگيريو با ورود سيستم همين با مراجعه به ، نامحداقل سه روز بعد از ثبتتواند متقاضي مي :پنجم مرحله

  د.شومي رسانياطالعدر صورت وجود هرگونه نقص از طريق همين سيستم به داوطلب  پيگيري نمايد. ي خود راوضعيت تقاضا
ايستي ب مجدداًو داوطلب  شدهحذفشماره پيگيري  نشود، تائيد داوطلب توسط اين سازمان يا انتخاب رشته علميهياتمدارك  يااگر اطالعات 

 شماره پيگيري دريافت نمايد. مجدداً گامسهاقدام نموده و پس از طي  الزم نسبت به اصالح و يا ارسال مدارك
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شاغل  علميهياتي اعضاي هاكليه درخواست آوريجمعپس از  شهر تهرانبه تغيير رشته يا  داوطلبان واجد شرايط انتقال وتقاضاهاي  توجه:

اكتسابي داوطلب در آزمون و محل خدمت عضو  كلنمره اساس بر، هامحلكدرشتهظرفيت هريك از  با توجه به ،به خدمت در شهر تهران
  .نيستلذا مشمول مهلت زماني فوق  شود.انجام ميعلمي هيات

 شهر تهران وجود ندارد. هايدانشگاهشاغل به خدمت در شهرستان به  علميهياتامكان معرفي فرزندان اعضاي  تذكر:

 

ه همراه است ب شدهثبتاطالعاتي كه توسط داوطلب  همراه به نتايج و شدهبررسي ،توسط اين سازمان داوطلبان تقاضاي :ششم مرحله

نتيجه وضعيت هر داوطلب از طريق پروفايل  .گيردمي قرار مقصد و مبدأ هايدانشگاه پرتال روي بر سازمان، به ارسالي مدارك تصاوير

شمند اهولذا خ .شود( و يا پيامك به اطالع ايشان خواهد رسيدبراي وي ايجاد مي نامثبتشخصي )صندوق شخصي داوطلب كه در زمان 

 كه همواره در دسترس باشد را وارد نماييد. شماره تلفن همراهاست 

 

داشتن همراه  ابه اطالع ايشان خواهد رسيد، بيا ارسال پيامك كه از طريق همين سيستم  شدهتعييندر زمان متقاضي بايد  :هفتم مرحله

تصاوير كليه صفحات شناسنامه عضو  اصل و، به اين سازمان ارسال نموده است( را آنتصوير كه ) ارسالياصل مدارك 

وجود هرگونه مغايرت  صورت درمراجعه نمايد.  دانشگاه مقصدبه ، نامثبتجهت  موردنيازو همچنين ساير مدارك   و داوطلب علميهيات

 نمايد.ايشان خودداري مي نامثبتدانشگاه از در مدارك، 

 

 
 

 طبيقتسازمان سنجش آموزش كشور  پرتال روي بر شدهارسالو فايل اطالعات  تصاوير با را مدارك اصل مقصد دانشگاه :هشتم مرحله

گاه وجود توسط دانش نامثبتامكان  مدارك، در مغايرت هرگونه وجود صورت در است بديهي. نمايدمي اقدام ايشان نامثبت به نسبت سپس و داده
 .دشومي اعالم سازمان اين به بررسي جهتتوسط دانشگاه  مراتب نخواهد داشت و

 

 انجام    http://fm.sanjesh.orgنام در آدرس و با ثبت اينترنتي صورتبهفقط دريافت مدارك  تذكر مهم:

ه اين سازمان به كلي  تردقيقو  ترسريعجهت ارائه خدمات  استخواهشمند  لذا  .امكان پاسخگويي حضوري وجود ندارد و شودمي

 . خودداري فرماييدجدا  مراجعه حضورياز  ،متقاضيان

 سپاسگزاريم. علميهياتپيشاپيش از همكاري صميمانه شما اعضاي محترم 

 سازمان سنجش آموزش كشور


