
  اطالعیه پذیرش بدون آزمون

 راغهـگاه مـه هاي دانشـرخی از رشتـب
 

ــرو ــه پی ــورخ اطالعی ــین و 13/10/97 م ــت راهنمــاي دفترچــه انتشــار همچن ــام ثب ــاریخ در ن ــدین ،17/11/97 ت  ب
 بـر  صـرفاً  دانشـجو  پـذیرش  در شـرکت  بـراي  رشـته  انتخـاب  و نـام  ثبـت  متقاضـی  داوطلبان کلیه اطالع به وسیله
 و سـنجش  قـانون  موضـوع در دانشـگاه مراغـه    1398 سـال  مـاه  مهـر  سراسـري  آزمـون  تحصـیلی  سـوابق  اساس

ــذیرش ــجو پ ــگاه در دانش ــا دانش ــات و ه ــوزش موسس ــالی آم ــوب ع ــس 10/06/92 مص ــرم مجل ــوراي محت  ش
ــانزدهمین مصــوبات و اســالمی ــانزدهمین و پ ــوراي جلســه ش ــنجش ش ــذیرش و س ــورخ دانشــجو پ  12 و 8 م

 کــهایـن دانشــگاه   تحصــیلی هــاي رشـته  در گــزینش بــراي رشـته  انتخــاب و نــام ثبـت  رســاند، مــی 1397 مـاه  دي
ــر صــرفاً آنهــا در پــذیرش ــپلم کتبــی معــدل( تحصــیلی ســوابق اســاس ب ــه منحصــراً پــذیرد مــی صــورت) دی  ب
ــورت ــی ص ــور    اینترنت ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــایت س ــنبه روز ازدر س ــورخ دوش ــاز 20/12/97 م  در و آغ

 .پذیرد می پایان 06/06/98 مورخ چهارشنبه روز
 

 بــر 17/11/97 تــاریخ از فــوق پــذیرش بــه مربــوط هــاي محــل کدرشــته جــدول و نــام ثبــت راهنمــاي دفترچــه
 بـر  تواننـد  مـی  متقاضـیان  و داوطلبـان  کلیـه  لـذا . اسـت  گرفتـه  قـرار سـنجش   سـازمان  رسـانی  اطـالع  پایگاه روي

 ســوابق اســاس بــر صــرفاً دانشــجو پــذیرش بــراي مربــوط راهنمــاي دفترچــه منــدرج شــرایط و ضــوابط اســاس
ــیلی ــدل( تحص ــی مع ــپلم کتب ــگاهها در) دی ــات و دانش ــوزش موسس ــالی آم ــاي در ع ــوق روزه ــه ف ــاه ب  پایگ

 انتخـاب  فـرم  تکمیـل  و نـام  ثبـت  بـه  نسـبت  و مراجعـه  www.sanjesh.org: نشـانی  بـه  سازمان رسانی اطالع
 .نمایند اقدام اینترنتی، روش به) کدرشته 100 حداکثر( رشته
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 اینترنتی نام ثبت مراحل و الزم مدارك ، تکالیف
 بایـد ) دیـپلم  کتبـی  معـدل ( تحصـیلی  سـوابق  اسـاس  بـر  صـرفاً  دانشـجو  پـذیرش  در  شـرکت   متقاضـی   داوطلب
 :دهد  انجام مقرر  مهلت در و  موقع  به را زیر  اقدامات  یکایک

 .کشور آموزش سنجش سازمان رسانی اطالع پایگاه به مراجعه -1
 .آن مطالعه و سازمان رسانی اطالع پایگاه طریق از نام ثبت راهنماي دفترچه دریافت -2
 .نام ثبت راهنماي دفترچه در مندرج توضیحات اساس بر داوطلب شده اسکن عکس فایل تهیه -3
ــام ثبــت -4 ــق از رشــته وانتخــاب ن  لغایــت 20/12/97( مقــرر زمــان در ســنجش ســازمان اینترنتــی ســایت طری

06/06/98.( 

 

 :الزم تذکرات
 دانشـگاهی  پـیش  مـدرك  بـودن  دارا ،31/05/98 تـاریخ  تـا  حـداکثر  6-3-3 جدیـد  آموزشـی  نظـام  دیپلم اخذ -1
 مـدرك  یـا  و قـدیم  نظـام  دیـپلم  بـودن  دارا یـا  و 31/06/98 تـاریخ  تـا  حـداکثر  دانشـگاهی  پـیش  مدرك اخذ یا و

 .است الزامی داوطلبان کلیه براي) 31/06/98 تا حداکثر اخذ تاریخ با( کاردانی
 

 یـا  و دانشـگاهی  پـیش  مـدرك  فاقـد  کـه  هنرسـتان  قـدیم  نظـام  کـاردانش  و اي حرفـه  و فنی دیپلم دارندگان -2
ــاردانی مــدرك ــی ک ــت حــق باشــند م ــام ثب ــن در شــرکت و ن ــه ای ــد را مرحل ــت صــورت در و ندارن ــام ثب  و ن
 .شد خواهد برخورد آنان با ضوابط برابر و شده شناخته متخلف بعنوان رشته انتخاب

 

 صـورت  ،)دیـپلم  کتبـی  معـدل ( تحصـیل  سـوابق  اسـاس  بـر  مرحلـه  ایـن  در دانشـجو  گـزینش  اینکـه  به نظر -3
ــذا گرفــت؛ خواهــد  ترمــی یــا واحــدي ســالی نظــام ، 6-3-3 آموزشــی نظــام هــاي دیپلمــه( متقاضــیان کلیــه ل

 قــدیم نظــام کــاردانش و اي حرفــه و فنــی هــاي دیپلمــه همچنــین و دبیرســتان چهارســاله قــدیم نظــام واحــدي،
 کتبـی  معـدل  یـا  و کـل  معـدل  بایسـتی ) باشـند  مـی  کـاردانی  یـا  و دانشـگاهی  پـیش  مـدرك  داراي کـه  هنرستان

ــود ــورت را خ ــحیح بص ــانامه در ص ــت تقاض ــام ثب ــی ن ــد درج اینترنت ــان. نماین ــه داوطلب ــته توج ــند داش  در باش
 تقاضـانامه  در شـده  اعـالم  کتبـی  معـدل  یـا  و کـل  معـدل  بـا  واقعـی  کتبـی  معدل یا و کل معدل مغایرت صورت

 . گردد می لغو آنها قبولی و آمده بعمل ممانعت شدگان پذیرفته نام ثبت از نامی، ثبت
 

 پـس  اسـت،  الزم پـذیرش  از مرحلـه  ایـن  در نـام  ثبـت  از پـس  6-3-3 جدیـد  آموزشـی  نظام داوطلبان: 1تبصره
 کشـور  آمـوزش  سـنجش  سـازمان  سـایت  بـه  مراجعـه  بـا  ،31/05/98 تـاریخ  تـا  حـداکثر  دیپلم مدرك دریافت از

 .نمایند اقدام نامی ثبت تقاضانامه در خود دیپلم کتبی معدل درج به نسبت
 



 فنـی  هـاي  دیپلمـه  و 6-3-3 جدیـد  آموزشـی  نظـام  کـاردانش  یـا  و اي حرفـه  و فنـی  دیـپلم  داوطلبـان  :2تبصره
 و باشــند مــی کــاردانی یــا و دانشــگاهی پــیش مــدرك داراي کــه هنرســتان قــدیم نظــام کــاردانش و اي حرفــه و

 اینترنتـی  تقاضـانامه  16 بنـد  در عینـاً  را خـود  متوسـطه  دیـپلم  کـل  معـدل  بایسـتی  هستند، دیپلم کتبی معدل فاقد
 .نمایند درج نام ثبت


