
 

 راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفا براساس سوابق تحصیلی 

1400سال بهمن سراسری   

صرفا براساس سوابق   1400ماه سال  بهمن    در نوبتها  هایی که پذیرش آن به اطالع متقاضیان ثبت نام در رشته 

دیپلم( صورت می  یا کل  )معدل کتبی  این  گیرد، میتحصیلی  در  برای گزینش  انتخاب رشته  و  نام  ثبت  رساند 

  شنبه آغاز و تا پایان روز    14/09/1400مورخ    یکشنبهها از طریق درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش از روز  رشته 

 ادامه دارد. 09/1400/ 20مورخ 

 هنمای ثبت نام گام به گام و تصویری: را

 ( شوید. www.sanjesh.orgوارد سایت سازمان سنجش آموزش کشور )  .1

 از قسمت مشخص شده اقدام به دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته نمایید:  .2

 

http://www.sanjesh.org/


 

 دفترچه را آماده کنید.مدارک و اطالعات موردنیاز درج شده در  .3

)پانصد و    540000های بانکی عضو شبکه شتاب با واریز مبلغ  وسیله یکی از کارتدر این مرحله باید به  .4

 .  کنید عنوان وجه ثبت نام نسبت به خرید سریال ثبت نام اقدام  چهل هزار( ریال به 

 ام شوید:ثبت ن  صفحهوارد صفحه اصلی سایت سازمان سنجش شده و مطابق تصویر وارد  .5

 

 

 

 سامانه پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی 
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 را انتخاب کنید:  "خرید کارت"از منوی عمودی سمت راست صفحه گزینه  .6

 

 

 خرید کارت 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epay.sanjesh.org/Payment/


 

را مطابق شکل زیر انتخاب    مربوطهباید گزینه    "آزمون سراسری"ای که وارد شدید از قسمت  در صفحه  .7

 کنید:

 

 

 

 کلیک کنید:  "تایید و ادامه"در ادامه روی  .8



 

 

توانید تعداد سریال ثبت نامی که قصد خرید دارید مشخص کنید؛ در حالت  در جدول باالی این صفحه می .9

 باشد. پیش فرض این تعداد یک می



 

مشخصات خواسته شده را پر کنید و سپس درگاه مورد نظر خود را انتخاب و بر روی تایید و ادامه کلیک  

 کنید تا وارد صفحه پرداخت بانک شوید.

 



شود که برای ثبت نام به آن نیاز دارید پس در  پس از پرداخت هزینه یک شماره سریال به شما داده می  .10

 . نگهداری آن دقت کنید 

 

بر روی گزینه »تایید و  پس از دریافت سریال کارت اعتباری به صفحه ثبت نام برگردید و مطابق شکل   .11

 گام بعدی« کلیک کنید: - ادامه

 

 ثبت نام جدید 
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و عبارت امنیتی را وارد کرده سپس بر روی  در این مرحله باید سریال ثبت نامی که دریافت کرده بودید  .12

 »تایید« کلیک کنید. 

 

 

 باشد: می اطالعات ثبت نامی خواسته شده از شما به شرح زیر   .13

:متقاضی باید در محل مورد نظر نام خانوادگی، نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه    3و  2،   1های  در ردیف 

نیز درج  ی داشتن پسوند در شناسنامه عینا م  طور کامل وارد نماید. در صورتبه  تقاضانامه پسوند را  بایست در 

از   غیر  عالمت  هرگونه  بردن  کار  به  از   ( تکرار نمایند.  و همچنین  الفباء  تشدید    حروف  داشتن  دلیل  به  حروف 

 (. خودداری شود 

 .باشد دایره مربوط را عالمتگذاری نماید متقاضی باید بر حسب اینکه، زن یا مرد می  :  4در ردیف  

متقاضی باید از سمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نماید و از    :  5در ردیف  

 .ها درج گردیده خودداری نماید بعضی شناسنامه  حروف، ممیز و یا خط تیره که در درج 



متقاضی باید شماره سری و سریال شناسنامه خود را که به رنگ قرمز در حاشیه باالی صفحات    :  6در ردیف  

نام درج    که به صورت: در تقاضانامه ثبت  613435قسمت وارد نماید. مثال:     شـناسـنامه درج شده است در این

 .شودمی 

طور دقیق )روز، ماه و سال( در محل مربوط درج نماید )دورقم اول  متقاضی باید تاریخ تولد خود را به   :   7در ردیف  

 .درج گردیده است(  13سال تولد یعنی 

متقاضی باید شماره ملی خود را که ده رقم است از چپ به راست در محل مربوط درج و از درج ممیز    :  8در ردیف  

 .و یا خط تیره خودداری نماید 

کد بخش به    1متقاضی باید کد بخش محل تولد خود را در این محل درج نماید. جدول شماره    :  9در ردیف  

 .درج شده استی سازمان سنجش دفترچه راهنما    35تا   16تفکیک هر استان در صفحات 

دریافت مدرک دیپلم خود را در این بند    پرورش محل  و   متقاضی باید کد منطقه و یا ناحیه آموزش   :  10در ردیف  

 .درج نماید 

 .آموزی مقطع دیپلم خود را، در این قسمت درج نمایند  متقاضیان الزم است کد دانش : 11در ردیف  

و یا سال سوم نظام سالی    6- 3-3متقاضی باید کد عنوان دیپلم )پایه دوازدهم نظام آموزشی جدید   : 12در ردیف  

مندرج    4نظام قدیم( خود را که یک عدد دورقمی است، از جدول شماره    یا سال چهارمواحدی یا ترمی واحدی و  

 .دفترچه راهنما استخراج و در این بند درج نماید   36در صفحه 

و نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی و متقاضیان نظام قدیم    6-3-3متقاضیان نظام آموزشی جدید   :  13در ردیف  

 .مدرک دیپلم خود را در این محل درج نمایند  دریافت  الزم است سال، ماه و روز

متقاضی باید کد بخش محل دریافت مدرک سال دوم دبیرستان برای متقاضیان نظام سالی واحدی    :   14در ردیف  

- 3برای متقاضیان نظام قدیم/ پایه دهم برای متقاضیان نظام آموزشی جدید  یا ترمی واحدی / دو سال قبل دیپلم



  35تا    16به تفکیک هر استان در صفحات    کد بخش  1در این محل درج نماید. جدول شماره  / خود را    3-6

  .دفترچه راهنما موجود است

یا ترمی    :   15در ردیف   برای متقاضیان نظام سالی واحدی  متقاضی باید کد بخش محل دریافت مدرک دیپلم 

/خود    6-3- 3یازده برای متقاضیان نظام آموزشی جدید نظام قدیم/ پایه    واحدی / سال قبل دیپلم برای متقاضیان 

دفترچه راهنما موجود    35تا    16صفحات    را در این محل درج نماید. جدول کد بخش به تفکیک هر استان در

 .است

و یا دیپلم نظام آموزشی سالی واحدی یا    6-3-3متقاضی باید معدل کل دیپلم نظام آموزشی جدید   :   16در ردیف  

قدیمترمی واحد  نظام  دیپلم  یا  و  و حرفه   ی  فنی  یا دیپلم  نماید  و  این محل درج  در  را  یا کاردانش خود  و  ای 

 .صورت اعداد صحیح و اعشار()به 

و یا سال سوم    6-3-3متقاضیان باید معدل کتبی نهایی دیپلم )پایه دوازدهم نظام آموزشی جدید   :   17در ردیف  

صورت اعداد  یا دیپلم نظام قدیم( خود را در این محل درج نمایند )به واحدی و    نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی 

 .پرورش است و  صادره از آموزش  صحیح و اعشار(. ضمناً مالک عمل گواهی پایان دوره متوسطه

های آموزشی، با  التحصیلی خود را در هر یک از نظام   آموزی و یا فارغ  متقاضیان باید وضعیت دانش  :  18در ردیف  

 .این بند مشخص نمایند  هایری در یکی از قسمتعالمتگذا

دانشگاهی خود را    پرورش محل دریافت مدرک پیش  و  متقاضی باید کد منطقه و یا ناحیه آموزش   :   19در ردیف  

 .در این بند درج نماید 

دانشگاهی خود    متقاضیان نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی، بخصوص متقاضیانی که مدرک پیش   :   20در ردیف  

سال  از  یکی  در  می   1400تا    1391های  را  یا  و  نموده  دانش دریافت  کد  است  الزم  مقطع  نمایند،  آموزی 

 .دانشگاهی خود را، در این قسمت درج نمایند پیش



دانشگاهی خود را که یک عدد دورقمی است، از جدول شماره    متقاضی باید کد عنوان مدرک پیش  :  21در ردیف  

 .راهنما استخراج و در این بند درج نماید  ترچهدف  36مندرج در صفحه  5

دانشگاهی خود را دراین بند درج نماید.    متقاضی باید سال، ماه وروز دریافت مدرک دوره پیش  :   22در ردیف  

التحصیل خواهند    فارغ   1400دانشگاهی بوده و در سال    دوره پیش   اکنون مشغول به تحصیل در   متقاضیانی که هم 

 .درج نمایند   1400دانشگاهی خود را سال  ت مدرک دوره پیششد، باید سال دریاف

دانشگاهی برای متقاضیان نظام سالی واحدی    متقاضی باید کد بخش محل دریافت مدرک دوره پیش   :   23در ردیف  

- 3- 3متقاضیان نظام قدیم و یا پایه دوازدهم برای متقاضیان نظام آموزشی جدید  یا ترمی واحدی و یا دیپلم برای

دفترچه راهنما    35تا    16هر استان در صفحات    را در این محل درج نماید. جدول کد بخش به تفکیکخود    6

متقاضیان و  دیپلم خود  مدرک  دریافت  کد محل  قدیم چهارساله  نظام  )متقاضیان  است.  دارنده مدرک    موجود 

نش نظام سالی واحدی یا  های فنی و حرفه ای یا کاردادانشگاهی هستند)دیپلمه   کاردانی که فاقد مدرک پیش

:متقاضی باید معدل  24در ردیف    .(سال اول دبیرستان خود را در این محل درج نمایند   ترمی واحدی( کدبخش

صورت اعداد صحیح و اعشار( در این محل درج  التحصیلی )به   دانشگاهی خود را در صورت فارغ  کل دوره پیش

 .نماید 

است با مشخص نمودن یکی از موارد این بند، سهمیه خود را مشخص  هر یک از متقاضیان الزم    :  25در ردیف  

غیر از مناطق است، حسب مورد بند مربوطه را عالمتگذاری و همچنین    نمایند. درصورتیکه سهمیه پذیرش شما

کشاورزی و یا ستاد کل نیروهای مسلح است،   اگر ارگان تائیدکننده سهمیه شما ستاد مشترک سپاه، وزارت جهاد

 .رقمی ایثارگران( را نیز تکمیل نمایید  12تقاضانامه )کد پیگیری  26بند 

چنانچه ارگان تائیدکننده سهمیه شما ستاد مشترک سپاه پاسداران و یا ستاد کل نیروهای مسلح    :   26در ردیف  

  پیگیری به نواحی محل اعزام خود مراجعه نموده و پس از دریافت کد پیگیری  است، میبایست برای دریافت کد 

 (.ایثارگران برای هر مرحله پذیرش متفاوت است رقمی 12رقمی، آن را در این بند درج نمایید )کد پیگیری  12



رقمی ایثارگران عبارت است   12چنانچه ارگان تائیدکننده سهمیه شما، وزارت جهاد کشاورزی است کد پیگیری  

 ). 55از: )کد ملی ِ خود رزمنده+

 .خواهد بود 550321644770رقمی ایثارگر:  12کد پیگیری   باشد  0321644770مثال: اگر کد ملی رزمنده: 

سازمان جهاد    اداری  امور  ادارات  به  این خصوص  در  ابهام  و  سؤال  هرگونه  داشتن  در صورت  مزبور  متقاضیان 

 .کشاورزی استان مراجعه نمایند 

  25ازبند  22و    21،  20، 19،  18،  17، 13،  12،  11متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان )موارد  : 27در ردیف  

اند، الزم است مدت های نبرد حق علیه باطل حضور داشتهدر جبهه   صورت داوطلبانهنام( که به   تقاضانامه ثبت

 .حضور فرد رزمنده در جبهه را به »ماه« در این بند تکمیل نمایند 

یی، جسمی حرکتی، آسیب گفتار و زبان،  آن دسته از متقاضیانی که دارای معلولیت بینایی، شنوا  :  28در ردیف  

های این ردیف وضعیت خود را مشخص  باشند، باید با عالمتگذاری در دایره می   تکاملی رشد)اتیسم( و اعصاب و روان

خواهد شد و در صورت تأیید آن سازمان، بند    نمایند. وضعیت معلولیت این افراد از سازمان بهزیستی استعالم

آنان اعم برای  لذا متقاضیان معلولی که در سازمان بهزیستی تشکیلمعلولیت  اند،    پرونده نداده  ال خواهد شد. 

 .ضرورت دارد با مراجعه به ادارات بهزیستی محل سکونت خود نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند 

نام در    مجاز به ثبت دفترچه راهنما  متقاضیان اتباع خارجی که بر اساس توضیحات ارائه شده در    :   29در ردیف  

رقمی    13ها را عالمتگذاری نموده و کد پیگیری    برحسب ملیت خود یکی از گزینه  باشند این مرحله از پذیرش می 

 .خود را در محل مخصوص درج نمایند 

متقاضیان با وضعیت تحصیلی: دانشجوی انصرافی، دانشجوی دوره روزانه، دانشجوی دوره غیر روزانه    :   30در ردیف  

و مؤسسات آموزش عالی، الزم است با عالمتگذاری در محل مربوط وضعیت    هادانشجوی اخراجی دانشگاهو یا  

 .تحصیلی خود را مشخص نمایند 



فارغ   :  31در ردیف   با وضعیت  باالتر  متقاضیان  و  ارشد  و کارشناسی  مقاطع: کاردانی، کارشناسی  التحصیلی در 

التحصیلی خود را در  ا عالمتگذاری در محل مربوط وضعیت فارغ است ب  ها و مؤسسات آموزش عالی، الزمدانشگاه

 .هریک از مقاطع مزبور مشخص نمایند 

التحصیلی مقطع  التحصیل شدهاند، الزم است معدل کل فارغ متقاضیانی که در دوره کاردانی فارغ   :   32در ردیف  

 .و اعشار در این محل درج نمایند   صورت اعداد صحیحکاردانی خود را به 

دفترچه    36مندرج در صفحه    )3:متقاضی شاغل باید کد محل اشتغال به کار خود را از جدول شماره    33ردیف  در  

 .استخراج و در محل مربوطه درج نماید راهنما( 

  16مندرج در صفحات  )1متقاضی باید کد استان و کد بخش محل اقامت خود را از جدول شماره  : 34در ردیف 

 .در محل مربوطه درج نماید   تخراج و از چپ به راستاس دفترچه راهنما( 35الی 

وظیفه خود را با توجه به مقررات وظیفه عمومی مندرج    متقاضیان مَرد )برادران( باید وضعیت نظام  :   35در ردیف  

 .با مطالعه دقیق و توجه الزم به تذکرات مهم ذیل صفحه، مشخص نمایند  10تا   1دفترچه با یکی از کدهای  در  

رقمی است، در محل مربوط درج نماید و از    متقاضی باید کد پستی دقیق خود را که یک عدد ده  :   36ردیف  در  

 .درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید 

 .متقاضی باید شماره تلفن ثابت با کد شهر خود را در محل مربوط درج نماید  : 37در ردیف  

 .این بند درج نمایید شماره تلفن همراه خود را در  : 38در ردیف  

 .متقاضی باید آدرس دقیق پستی خود را مطابق موارد درخواست شده در این ردیف درج نماید  : 39در ردیف  

باشند، آدرس الکترونیکی خود را در این بند  می  آن دسته از متقاضیانی که دارای پست الکترونی  :  40در ردیف  

 .درج نمایند 



اند، شماره پرونده خود را  ثبتنام نموده   1400انی که در آزمون سراسری سال  آن دسته از متقاضی  :  41در ردیف  

متقاضیانی نمایند.  درج  محل  این  می   در  کردهاند،  فراموش  را  خود  پرونده  شماره  درگاه  که  طریق  از  توانند 

پاسخگویی، پس از عضویت در سامانه و    رسانی سازمان سنجش در قسمت سمت چپ و ورود به سیستماطالع 

 .نتخاب نوع آزمون نسبت به دریافت شماره پرونده خود اقدام نمایند ا

دفترچه راهنما استخراج نموده است، به ترتیب اولویت  هایی را که از  متقاضی باید کدرشته محل   :  42در ردیف  

 .اولویت( در این بند درج نماید  100تا  و حداکثر 1عالقمندی )از اولویت 

های های مختلف دانشگاه کد رشته محل از دوره   100سواالت، شما مجاز به انتخاب تعداد  پس از پاسخگویی به   .14

های مورد  توانید از گزینه جستجوی کد رشته محل برای یافتن رشته هستید. شما می  1400سراسری برای مهر  

 کنید.  نظرتان استفاده 

 ی مجازی فاران مهر دانش:های پذیرش دانشجو بدون آزمون موسسه آموزش عالی غیر دولت کد رشته

   مهندسی کامپیوتر  12310 ▪

 اقتصاد  12311 ▪

 حسابداری 12312 ▪

 حقوق  12313 ▪

 مددکاری اجتماعی  12314 ▪

 مدیریت امور بانکی 12315 ▪

 مدیریت بازرگانی  12316 ▪

 مدیریت صنعتی  12317 ▪

 مدیریت کسب و کارهای کوچک  12318 ▪

 آموزش زبان انگلیسی 12319 ▪

 انگلیسیمترجمی زبان  12320 ▪

 



در مرحله آخر اگر اطالعات خود را صحیح وارد کرده باشید فرم ثبت نام شما که شامل شماره پرونده و   .15

 . شود )در حفظ این فرم دقت کنید(کد رهگیری در باالی فرم است نمایش داده می 

 


