
  
 

 

 

ویژه  0410انتخاب رشته آزمون سراسری سال  راهنماینکات 

 داوطلبان شاهد و ایثارگر 

 وو
 هایپایگاهدر همراه داشتن ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی جهت حفظ سالمتی خود و دیگران *  

و به داوطلبان توصیه می شود قبل از مراجعه به پایگاه الزامی می باشد  فردی رشته انتخابمشاوره 

 * مشاوره نکات مندرج در این برگه را با دقت مطالعه نمایند

زیرا در بسیاری از )می باشد و عالقمندی اولین توصیه در انتخاب رشته داشتن آگاهی و اطالعات کافی از آینده شغلی رشته تحصیلی   -0

چنانچه تصمیم به و  (رشته ها گذراندن دوره های کوتاه مدت فنی و حرفه ای و مهارت اندوزی خیلی زودتر منجر به اشتغال فرد می شود

بنیاد که در دفترچه آزمون به آن اشاره  مالی دارید حتما به رشته های مورد حمایت را (شهریه پرداز ) غیر روزانه ایتحصیل در دانشگاه ه

  .گردیده توجه فرمایید

رخ داده در اسرع وقت برای رفع اگر اشتباهی % 25یا % 5به ویژه اعمال سهمیه پس از دریافت کارنامه به تمام مشخصات آن توجه کنید  -2

 -2مراجعه به واحد پذیرش بنیاد محل پرونده جهت اطمینان از ثبت مشخصات ایثارگر و منسوبین در سامانه سجایا   -0) .اقدام کنید  آن

روز  3حداکثر پس از  ،در اسرع وقت  عدم اعمال سهمیه فرزندان جانبازان تکمیل فرم مراجعه به واحد آموزش بنیاد محل سکونت جهت 

 ( از اعالم نتایج آزمون

و مجاز  لحاظ نگردیدهسهمیه ایثارگری شما در آزمون اید و  در سنوات قبل در هیچ یک از انواع دانشگاهها پذیرفته نشدهاگر  -3

رینت فرم انتخاب رشته از پدریافت : بصورت دستی -0) به دو صورت انتخاب رشته نماییدباید  روزانه نیز نشده ایدانتخاب دوره های 

تکمیل فرم انتخاب رشته الکترونیکی در : بصورت سیستمی -2بودن دوره روزانه سایت سازمان سنجش و تکمیل آن با فرض بر مجاز 

 (روزانه) سایت سازمان  سنجش بدون در نظر گرفتن رشته های دانشگاه های نوبت اول 

و  روزانه های در دوره، زیرا در صورت قبولی اگر چنانچه از سهمیه ایثارگری در آزمون استفاده کرده اید در انتخاب رشته دقت فرمایید -4

و همچنین در دوره ( شبانه ، پیام نور، غیرانتفاعی ، واحد های بین الملل ، آزاد اسالمی ، علمی کاربردی: شامل دانشگاه های ) غیر روزانه

، دیگر مجاز به استفاده از سهمیه در آزمون سراسری سنوات آتی نبوده و  های ثبت نام بدون آزمون دانشگاه ها براساس سوابق تحصیلی

محروم  نیز از ثبت نام در آزمون سراسری سال آینده  عالوه بر حذف سهمیه ، در صورت قبولی و عدم ثبت نام در دانشگاه هاهمچنین 

 . خواهید شد 

می د ، صرفا جهت کمک به شما در دامنه انتخاب هایتان اطالعاتی که مشاورین محترم در پایگاههای انتخاب رشته به شما ارائه می دهن -5

% 01انتخاب رشته نموده  و نکته مهم اینکه داوطلبین حداقل حد نصاب  2می بایستی بر اساس کد رشته محل های دفترچه شماره  و باشد

) علمی پذیرفته شدگان بدون سهمیه  هرچه میزان نمره تراز) بایستی کسب نمایند  آخرین نمره قبولی در سهمیه منطقه در سال جاری را

 .در رشته مربوطه را می رسانند  % 01باالتر باشد داوطلبین شاهد و ایثارگر نیز با کسب نمره علمی باالتر ،  حد نصاب علمی ( مناطق 

مین انتخاب رشته توصیه می شودجهت آمادگی قبلی و بررسی احتمالی قبولی در رشته های دانشگاهی و دانشگاه ها ،از نرم افزار تخ -6

  .انتخاب رشته تحویل نمائید  به مشاور در جلسه مشاوره فردی  از سایت سازمان سنجش دریافت وآن را پرینت استفاده نموده و

، آزادگان و همسر و فرزندانشان و همسر و فرزندان % 25جانبازان باالی :  برابر قانونمطابق دستورالعملهای جاری مشمولین خدمات بنیاد  -0

، اطالع رسانی از طریق دفاتر ستاد های شاهد دانشگاهها و بنیاد محل تحصیل آئین نامه  تغییر در هر گونه و در صورت شهدا می باشند 

 ((.و همسر و فرزندانشان تعلق نمی گیرد  %25در حال حاضر خدمات شهریه به جانبازان زیر )) .  انجام خواهد پذیرفت

انتقالی دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم ، بهداشت و دانشگاه آزاد اسالمی فقط در موعد مقرر از طریق داوطلبین توجه نمایند  -8

امکان پذیر می  ریلویت ایثارگبا او با ضوابط و شرایط خاص  و بصورت محدودمطابق نقل و انتقاالت دانشجویان شاهد و ایثارگر سامانه 

 . دمبنای انتقالی انتخاب رشته ننماییبر ، لذا تاکید میگردد  باشد

دقت فرمایید که  بهداشت و علوم و دانشگاه آزاد اسالمیدر صورت تمایل به تحصیل در دانشگاه های واحد بین الملل تحت پوشش وزارت  -9

 نمی باشدپرداخت شهریه این دانشگاه ها د رتعهد بنیاد شهید 

، پرداخت  0410در سال ( پرداخت شهریه) با توجه به تغییرات اساسی مصوبه جدید هیات محترم وزیران در خصوص حمایت های مالی -01

رشته های ) صرفا به رشته های با آزمون مورد حمایت مالی بنیاد و باالتر و آزادگان تا دومقطع تحصیلی% 25فرزندان جانبازان شهریه به 

 .میسور می باشد( 2شماره  عالمت دار در دفترچه

مطابق مصوبه هیات محترم وزیران ، فارغ التحصیالن مقاطع تحصیلی دانشگاههای دولتی روزانه مجدداً در همان مقطع یا پائین تر مشمول  -00

 .چه قبالً از خدمات بنیاد استفاده کرده یا نکرده باشندبهره مندی ازخدمات شهریه نمی باشند ، 

 

الزم  0410در سال ( پرداخت شهریه) توجه به تغییرات اساسی مصوبه جدید هیات محترم وزیران در خصوص حمایت های مالی با-02

 . ،  جدول زیر را با دقت مطالعه نمایند 0کلیه داوطلبان مشمول بند است 

 

  بنیاد شهید و امورایثارگران استان همدان اداره آموزش  

 


