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متقاضي��ان موظفند براي اينكه به عنوان متقاضي نهايي پذي��رش در دوره هاي کارداني نظام جديد 
دانش��گاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1400 شناخته شوند همه بندهاي 
تقاضانامه را تكميل نموده و موفق به دريافت کد رهگيري 16 رقمي ثبت نام شوند؛ در غير اين صورت 

شرکت آنان در اين مرحله از پذيرش امكان پذير نمي باشد.
رديف ه�اي 1، 2 و3: متقاض��ی بايد در محل م��ورد نظر نام خانوادگي، نام و نام پ��در خود را مطابق با 
شناس��نامه بطور کامل و دقيق )با درج هرگونه »پس��وند« و يا »پيشوند«( و خوانا وارد نمايد )از به کار 

بردن مّد و يا تشديد خودداري فرماييد(. 
رديف 4: متقاضی بايد برحسب اين که زن يا مرد مي باشد، دايره مربوط را عالمت گذاري نمايد. 

رديف 5: متقاضی بايد فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوط درج نمايد و از درج حروف مميز 
و يا خط تيره که در بعضي شناسنامه ها درج گرديده خودداري نمايد.

رديف 6: متقاضی بايد شماره سري و سريال شناسنامه خود را که در حاشيه باالي صفحات شناسنامه 
درج شده است،  در اين قسمت وارد نمايد. 

رديف 7: متقاضی بايد تاريخ تولد خود را در محل مربوط درج نمايد )دو رقم اول سال تولد يعني 13 
درج گرديده است(. 

رديف 8: متقاضی بايد شماره ملي خود را که ده رقم مي باشد از چپ به راست در محل مربوط درج و 
از به کار بردن مميز و يا خط تيره خودداري نمايد. 

رديف 9: متقاضيان  اقليت هاي ديني چنانچه به سواالت معارف غيراسالم پاسخ مي دهند، يكي از موارد 
ذکر شده را عالمتگذاري نمايند.

رديف 10: هر يك از متقاضيان الزم است با مشخص نمودن يكي از موارد اين بند، سهميه خود را مشخص 
نمايند. درصورتي که سهميه پذيرش متقاضی غير از آزاد است، حسب مورد بند مربوطه را عالمت گذاري 
و همچنين اگر ارگان تأييد کننده س��هميه، ستاد مشترک س��پاه، وزارت جهاد کشاورزي  و يا ستاد کل 

نيروهاي مسلح است، بند 12 تقاضانامه )کدپيگيري 12 رقمي ايثارگران( را نيز تكميل نمايد.
رديف 11: متقاضيان اس��تفاده از سهميه رزمندگان و يا ايثارگران )موارد 11، 12، 13، 17، 18، 
19، 20، 21 و 22 از بند 10 تقاضانامه ثبت نام( که به صورت داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق 
عليه باطل حضور داشته اند، الزم است مدت حضور فرد رزمنده در جبهه را به »ماه« در اين بند 

تكميل نمايند.
رديف 12: متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان )موارد 11، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 21 و 22 از 
بند 10 تقاضانامه ثبت نام( که به صورت داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داش��ته اند، 

الزم است کد پيگيري 12 رقمي فرد رزمنده را در اين بند درج نمايند.
 چنانچه ارگان تأييد کننده سهميه متقاضی ستاد مشترک سپاه پاسداران و يا ستاد کل نيروهاي مسلح 
است، مي بايست براي دريافت کد پيگيري 12 رقمي به نواحي محل اعزام خود مراجعه نموده و پس از 
دريافت کد پيگيري 12 رقمي، آن را در اين بند درج نمايد )کد پيگيري 12 رقمي ايثارگران براي هر 

آزمون و يا پذيرش متفاوت است(. 
 چنانچه ارگان تأييد کننده س��هميه متقاضی، وزارت جهاد کش��اورزي است کدپيگيري 12 رقمي 

ايثارگران عبارت است از:  )کد ملي رزمنده +55(.
مثال: اگر کد ملي رزمنده:  0321644670  باشد، کدپيگيري 12 رقمي ايثارگر:  550321644670  خواهد بود.

  متقاضيان ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران )آجا( که شرايط استفاده از سهميه رزمندگان را دارند، 
براي دريافت کد پيگيري )12 رقمي( به نشاني اينترنتي www.aja.ir مراجعه نمايند. 

رديف 13: متقاضی بايد کد بخش محل تولد خود را که يك عدد چهار رقمي است از جدول شماره )8( 
مندرج در صفحه 37 استخراج و در اين محل درج نمايد.



راهنامی ثبت نام و انتخاب رشته مقطع کاردانے نظام جدید دانشگاه فنے و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالے غیرانتفاعی سال 1400            13  

رديف 14: متقاضی بايد کد بخش محل صدور شناس��نامه خود را که يك عدد چهار رقمي اس��ت از 
جدول )8( مندرج در صفحه 37 استخراج و در اين محل درج نمايد.

رديف 15: متقاضيان َمرد بايد وضعيت نظام وظيفه خود را با توجه به توضيحات ارائه شده در صفحات 
18 و 19 با يكي از اعداد 1 تا 12 مشخص نمايند.

رديف 16: متقاضيان اتباع خارجي که بر اس��اس توضيحات ارائه ش��ده در صفحات 22 و 23 مجاز به 
ثبت نام و شرکت در اين مرحله از آزمون مي باشند، بر حسب مليت خود يكي از گزينه ها را عالمتگذاري 

نموده و کدپيگيري 13 رقمي خود را در محل مخصوص درج نمايند.
رديف 17: آن دسته متقاضيان چپ دست که متقاضي استفاده از صندلي چپ دست در جلسه آزمون 

مي باشند، بايد اين بند را عالمتگذاري نمايند.
رديف 18: آن دسته از متقاضياني که نوع معلوليت آنان بينايي، شنوايي، جسمي حرکتي، آسيب گفتار 
و زبان،  تكاملي رشد )اتيسم( و اعصاب و روان مي باشند، بايد با  عالمتگذاري  در دايره  هاي اين رديف 
وضعيت خود را مشخص نمايند. معلوليت و شدت معلوليت اين افراد از سازمان بهزيستي استعالم 
خواهد شد و براساس شدت معلوليتي که به تأييد آن سازمان خواهد رسيد، خدمات و تسهيالت الزم 
طبق جدول نيازهاي برآورد ش��ده متقاضيان داراي معلوليت )جدول زير( به متقاضيان ارائه خواهد 
شد. لذا متقاضيان معلولي که در سازمان بهزيستي تشكيل پرونده نداده اند، ضرورت دارد با مراجعه 
به ادارات بهزيستي محل سكونت خود نسبت به تشكيل پرونده اقدام نمايند. بديهي است در صورت 
عدم تأييد معلوليت آنها توسط سازمان بهزيستي، خدمات و تسهيالت الزم به آنان ارائه نخواهد شد.

جدولنيازهاي برآورد شده متقاضيان داراي معلوليت 
توضيحاتنياز تعيين شدهشدت معلوليتنوع معلوليترديف

بينايي1

منشي - وقت اضافهخيلي شديد
منشي - وقت اضافهشديد
منشي - وقت اضافهمتوسط
منشي - وقت اضافهخفيف

شنوايي2

رابط- وقت اضافهخيلي شديد
رابط - وقت اضافهشديد
0متوسط
0خفيف

جسمي حرکتي3

منشي - وقت اضافهخيلي شديد
ب��ا توجه به آس��يب چهاران��دام در افراد با معلوليت جس��مي 

حرکتي خيلي شديد، منشي و وقت اضافه ضروري است.

0شديد
در صورت آسيب صرفاً اندام هاي تحتاني )پاها(، نيازي به وقت 

اضافه و منشي ندارد.

منشي - وقت اضافهشديد
در صورت آس��يب دس��ت ها به ويژه دس��ت غالب يا فقدان 

دست.

منشي - وقت اضافهمتوسط
در صورت آس��يب دس��ت ها به ويژه دس��ت غالب يا فقدان 

دست.
0خفيف

آسيب گفتار و زبان4
با هر شدت 

معلوليت
0

تكاملي رشد ) اتيسم(5
با هر شدت 

معلوليت

محيط فيزيكي آرام و 
با تراکم جمعيت بسيار 

پايين

اعصاب و روان6
با هر شدت 

معلوليت
0
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رديف 19: متقاضی بايد کد و نام اس��تان محل اخذ ديپلم خود را که يك عدد دو رقمي اس��ت با 
استخراج از ستون اول جدول شماره 8 مندرج در صفحه 37  اين دفترچه راهنما، در محل مربوط 

درج نمايد.
رديف 20: متقاضی بايد با انتخاب منحصراً يك مورد از دايره هاي اين بند، زبان خارجي امتحاني خود را 

با عالمت گذاري مشخص نمايد.
رديف 21: متقاضی بايد شاخه تحصيلي خود را با عالمتگذاري در يكي از دايره ها مشخص نمايد. 

رديف 22: متقاضی بايد نظام آموزشي خود را با عالمتگذاري در يكي از دايره ها مشخص  نمايد.
رديف 23: متقاضی بايد کد رايانه اي ديپلم خود )که بر اس��اس عنوان رش��ته تحصيلي باالي کارنامه 
و يا در گواهينامه پايان تحصيالت دوره متوس��طه مش��خص ش��ده اس��ت(، را از چپ به راس��ت درج 
 نماي��د. ضمناً متقاضيان ش��اخه نظري الزم اس��ت کد رايانه اي ديپل��م مندرج در جدول ش��ماره )5( 
)رياضي فيزيك کد 15000 ، علوم تجربي کد 16000، علوم انس��اني کد 17000 و علوم و معارف 

اسالمي کد 18000( درج نمايند. 
رديف 24: متقاضی بايد کد و نام رش��ته تحصيلي خود )که يك عدد دو رقمي اس��ت(، از جدول )5( 
استخراج و در محل مربوط درج نمايد. ضمناً متقاضی شاخه نظري مي بايست کد و نام رشته تحصيلي 

خود را از جدول )6( استخراج نمايد.
رديف 25: متقاضی بايد کد و نام مجموعه ثبت نامي خود را که يك عدد دو رقمي است، با توجه به بند 
23 )کد رايانه اي ديپلم( و همچنين بند 24 )رشته تحصيلي(، از جدول شماره )5( استخراج و در محل 

مربوط درج نمايد.
ردي�ف 26: متقاضی بايد وضعيت فارغ التحصيلي خود را با عالمتگذاري در يكي از دايره ها مش��خص 

نمايد.
رديف 27: متقاضی بايد معدل کل ديپلم خود که در مدرک ديپلم درج شده است را دقيقاً و به صورت 

عدد صحيح و اعشار درج نمايد.
تبصره: تكميل اين بند براي متقاضياني که دانش آموز سال آخر بوده و تا تاريخ 1400/3/30 
موفق به اخذ ديپلم خود نشده اند، در اين مرحله الزامي نمي باشد. اين دسته از متقاضيان مي بايست 
در زمان توزيع اينترنتي کارت ورود به جلسه آزمون )1400/5/19 تا 1400/5/21( نسبت به 
ويرايش و يا درج معدل کل ديپلم خود از طريق درگاه  اطالع رساني سازمان سنجش آموزش 
کش��ور اقدام نمايند. بديهي است عواقب ناشي از عدم تكميل اين بند به عهده شخص متقاضی 

خواهد بود. 
رديف 28: متقاضی بايد تاريخ اخذ مدرک ديپلم خود را دقيقاً و به صورت روز، ماه و س��ال در محل 

مربوط درج نمايد.
رديف 29: متقاضيان متقاضي در گزينش رشته هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي الزم 
اس��ت نسبت به خريد کارت به مبلغ 137/000 )صد و سي و هفت هزار( ريال اقدام و سپس اين 

بند را عالمتگذاري نمايند.
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رديف 30: متقاضی بايد کد و نام شهرستان محل اقامت خود که يك عدد چهار رقمي است را به منظور 
تعيين حوزه امتحاني از جدول شماره )8( مندرج در صفحه 37 استخراج و در اين محل درج نمايد.

متقاضيان در تكميل بند 30 تقاضانامه دقت نمايند تا از بروز مشكالت بعدي در زمان برگزاري آزمون 
جلوگيري بعمل آيد.

رديف 31: متقاضی بايد کد و نام استان و همچنين کد و نام شهرستان محل اقامت خود را از جدول )8( 
مندرج در صفحه 37 استخراج و در محل هاي مربوط درج نمايد. کد استان دو رقمي و کد شهرستان 

محل اقامت چهار رقمي مي باشد. ضمناً تكميل ادامه آدرس نيز الزامي مي باشد.
رديف 32: متقاضی بايد منطقه شهرداري محل سكونت خود را که از 1 تا 22 مي باشد در محل مربوط 
نوشته و از مميز و يا خط تيره خودداري نمايد. اين بند براي در نظر گرفتن نزديكترين حوزه امتحاني به 

محل سكونت متقاضی در شهرهاي بزرگ، پيش بيني شده است.
رديف 33: متقاضی بايد کد پستي محل اقامت خود که يك عدد ده رقمي مي باشد را در محل مربوط 

درج نمايد.
رديف 34: متقاضی بايد شماره تلفن ثابت با کد شهر خود را به طور کامل در محل مربوط درج نمايد. 
رديف 35: متقاضی مي بايس��تي ش��ماره تلفن همراه خود و يا يكي از نزديكان خود را به طور کامل در 

محل مربوط درج نمايد. 
رديف 36: آن دسته از متقاضياني که داراي پست الكترونيكي )E-Mail( مي باشند، الزم است از سمت 

چپ به راست آدرس پست الكترونيكي خود را در اين محل درج نمايند.
رديف 37: متقاضی بايد حداقل 1 و حداکثر 50 کدرش��ته محل انتخابي خود که اعدادي چهار 
رقمي مي باش��ند را به ترتيب اولويت و با رعايت ضوابط مندرج در اين دفترچه راهنما و با توجه 
به کدرش��ته هاي مندرج در صفحات 39 تا 185 اين دفترچه راهنما استخراج و در محل مربوط 

درج نمايند. 
تبصره: اولويت هاي انتخابي، بايد متناسب با جنس و مجموعه ثبت نامي متقاضيان باشد. يعني 
متقاضِی مجموعه ثبت نامي الكترونيك، نبايد اولويِت معماري يا حسابداري را انتخاب کند؛ تا 

در زمان ثبت نام اينترنتي به مشكلي برخورد نكند.


