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 به اطالع داوطلبان عزیز مي رساند، براساس قانون سنجش و پذيرش دانشجو مصوب  10 شھریور ماه 1392 مجلس
شوراي اسالمي و مصوبات پانزدھمین و شانزدھمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 8 و 12
دي ماه 1397، می بایست پذيرش حداقل 85 درصد از ظرفیت پذيرش دانشجو در كل كشوردر تمامي زير نظام ھاي
آموزش عالي صرفاً براساس سوابق تحصیلي با مالك معدل كتبي ديپلم داوطلبان و بدون نیاز به شركت در كنكور
انجام  شود لذا با توجه به مصوبات فوق پذيرش رشته محل ھای صرفا سوابق تحصیلي مستقل از كنكور انجام خواھد شد و
آزمون سراسري براي مابقي رشته محل ھايي كه پذيرش آنھا از تلفیق نمره كنكور و سوابق تحصیلي است برگزار مي شود و از
سال 1398 و بعد از آن پذيرش صرفا سوابق تحصیلي با توجه به قوانین و مقررات مربوطه مستقیما توسط دانشگاه ھا و

موسسات آموزش عالي خواھد بود كه محورھای مھم این روش عبارتند از: 

1- داوطلبان براي اخذ پذيرش بايد، طبق فراخوان دانشگاه ھا و مؤسسات پذيرنده، مدارك الزم را در زمان تعیین شده به
دانشگاه ھا و مؤسسات ارسال كنند. دانشگاه ھا و مؤسسات بايد با رعايت تمامي قوانین و مقررات مربوطه مانند سھمیه بندي
نسبت به پذيرش دانشجو در سقف ظرفیت تعیین شده توسط شوراي گسترش آموزش عالي اقدام و نسبت به ثبت نام مشروط

پذيرفته شدگان اقدام و اسامي آن ھا را براي تائید به سازمان سنجش آموزش كشور اعالم نمايند.

2- در اين روش داوطلبان مي توانند به چندين دانشگاه يا مؤسسه پذيرنده موجود در اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور
درخواست پذيرش دھند ولي در نھايت فقط مي توانند در يكي از رشته محل ھايي كه با پذيرش آن ھا موافقت شده

است، ثبت نام نموده و ادامه تحصیل دھند. 

3- ساير شرايط و ضوابط در اطالعیه ھا و دفترچه ھاي راھنماي پذيرش صرفا سوابق تحصیلي از طريق سازمان سنجش آموزش
كشور اعالم خواھد شد.

با توجه به موارد فوق پذيرش دانشجوي صرفا سوابق تحصیلي در بھمن ماه 1397 و مھر ماه سال 1398 در دو
بخش به صورت زير خواھد بود:

 

الف) پذيرش صرفا سوابق تحصیلي برای بھمن ماه 97 

- اطالعیه مربوط به نحوه پذيرش و شرايط و ضوابط داوطلبان و نحوه درخواست پذيرش از موسسات و مدارك و سوابق موردنیاز در
اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در تاريخ 25 دي ماه 1397 منتشر مي شود.

- داوطلبان واجد شرايط و متقاضي پذيرش بھمن ماه از تاريخ 29 دي لغايت 6 بھمن ماه براي پذيرش به موسسات پذيرنده كه
در اطالعیه 25 دي ماه منتشر مي شود مراجعه مي نمايند.

- اطالع رساني به پذيرفته شدگان مشروط توسط دانشگاه در تاريخ 6 تا 10 بھمن صورت خواھد گرفت.

ب) پذيرش صرفا سوابق تحصیلي براي مھرماه 98

- اطالعیه به انضمام دفترچه راھنماي پذيرش صرفا سوابق تحصیلي براي سال 1398 در اواسط بھمن ماه 1397 توسط سازمان
سنجش آموزش كشور منتشر خواھد شد.

- تمامي شرايط و ضوابط و نحوه مراجعه و مدارك و مستندات الزم براي اخذ پذيرش توسط موسسات در اطالعیه مذكور درج خواھد
شد.

- زمان مراجعه داوطلبان براي اخذ پذيرش رشته ھاي محل ھاي صرفا سوابق تحصیلي از 20 اسفند 97 تا اواخر مرداد
98 خواھد بود.

 

تذكر مھم 1 : داوطلبان متقاضي پذيرش رشته محل ھاي صرفا سوابق تحصیلي نیازي به شركت در كنكور سراسري سال 1398
كه ثبت نام آن از تاريخ 97/11/24 لغايت 97/12/02 مي باشد ندارند و مطابق اطالعیه مذكور و اطالعیه ھای بعدی سازمان

سنجش آموزش کشور اقدام نمايند.

تذكر مھم 2 : پذيرش رشته محل ھای صرفا سوابق تحصیلي در دانشگاه آزاد اسالمي مطابق ضوابط سایر دانشگاھھا و
موسسات آموزش عالی و براي پذیرش در بھمن 97 و مھر 98 نیز ھمزمان با پذيرش ساير موسسات است كه در اطالعیه ھاي

بعدي اعالم خواھد شد.

تذكر مھم 3 : در خصوص نحوه پذيرش صرفا سوابق تحصیلي در ساير آزمون ھا ( فني و حرفه اي، كارداني به كارشناسي
و  جامع علمي كاربردي  اعم از كارداني و كارشناسي ناپیوسته ) متعاقبا اطالع رساني خواھد شد.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعیھ مھم سازمان سنجش اموزش کشور در خصوص مصوبات پانزدھمین و شانزدھمین جلسھ شوراي سنجش و
پذیرش دانشجو در رابطھ با پذیرش رشتھ ھاي صرفاً براساس سوابق تحصیلي در ازمون سراسري




