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 فصل اول
 

 :سهمیه
  که داوطلب با آن سهمیه در آزمون سراسري شرکت کرده  است اي سهمیه :ینام ثبتسهمیه

 .شود میبر اساس این سهمیه مشخص  آموختگان دانشو کلیه تعهدات 
  سوادآموزينهضت  رزمندگان، خانواده شهدا،( نهادهاسهمیه منطقه یک و( 
 سه و منطقه سهمیه منطقه دو 
  رتبه اول  التحصیالن فارغمخصوص : رتبه اول التحصیالن فارغدرصد  10سهمیه

 .است سراسر کشور هاي دانشگاه
  مخصوص کادر وزارت بهداشت، درمان و  :مناطق محروم التحصیالن فارغدرصد  10سهمیه

بوشهر،  هاي استانعلوم پزشکی و سایر مراکز تابعه  هاي و دانشگاهآموزش پزشکی 
 .کردستان، ایالم، لرستان، کهکیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان

 گیرد میباال باشد در این سهمیه قرار  هاي سهمیهدانشجویی که فاقد شرایط و  :سهمیه آزاد. 

 موزش رایگانآ
 درواقعو  اند نمودهدانشگاه تحصیل ت شهریه در آموزش رایگان شامل افرادي است که بدون پرداخ 

که دانشجو  گیرد میصورت  هایی نیمسالبر مبناي  صرفاًمحاسبه میزان بدهی آموزش رایگان 
که دانشجو از مرخصی تحصیلی استفاده کرده و فعالیت  هایی نیمسالانتخاب واحد نموده و 

 .گردد نمیآموزشی نداشته است جزو بدهی آموزش رایگان محسوب 
اداره کل دانشجویان و  20/6/81ف مورخ /3780/3/2الزم به ذکر است به استناد بخشنامه شماره 

پیش کارورزي در مردودي در امتحانات جامع علوم پایه و یا  هاي ترمداخل  آموختگان دانش
از آموزش رایگان محسوب  مندي بهره هاي ترممقطع دکتري عمومی جزو  آموختگان دانشخصوص 

 .گردد نمی

 :طول مدت تحصیل
 .اند پرداختهکه شهریه ن هایی آنو  اند پرداختهکه شهریه  ها آناعم از  شود میشامل همه افراد  

 تعهدات
که در آزمون سراسري از سهمیه منطقه یک یا نهادها استفاده  آموختگان دانش
 .باشند میبرابر طول مدت تحصیل متعهد خدمت  اند نموده

دو برابر طول  اند نمودهی که در آزمون سراسري از سهمیه منطقه دو یا سه استفاده آموختگان دانش
 .باشند میمدت تحصیل متعهد خدمت 

 اند شده پذیرفتهمقطع کارشناسی ناپیوسته که در آزمون کارشناسی ناپیوسته  آموختگان دانش
 .باشند میبرابر طول مدت تحصیل متعهد خدمت در ایران 

در هنگام تحصیل سند تعهد محضري  که درصورتیمقطع کارشناسی ارشد و باالتر  آموختگان دانش
 .سپرده باشند با توجه به مفاد سند متعهد خدمت هستند


