
 راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري سال 1401            75  

  تعالي سمهاب
  التحصيالنفارغ براي دانشگاهيپيش اخذ مدرك و سال دبيرستان خر دورهآ دو سال تحصيلي رشته عنوان مربوط به گواهي

و نظام  متوسطه آموزش قديم نظام قبل سنوات هايديپلمه براي متوسطه دوره آخر سال سه همچنينو  متوسطه آموزش قبلي نظام آموزانيا دانش 
   1401 سال آزمون سراسريدر  شركت براي 6-3-3جديد آموزشي 

  
  كشور آموزش سنجش سازمان

 

        -2          -1          :اينجانب
       

  فرزند: -5       :سال متولد -4             :شماره شناسنامه داراي -3
 د.باشمي     :بخش -8         :شهرستان -7   :: استانتولدم محل كه -6
  :تحصيلي رشته در -9

   
 
  اشتغال  13      -         :تحصيلي سال -11                                                -10

  

 .امشده التحصيلو يا فارغ دارم تحصيل به        
 تحصيلم محل / )سالي واحدي نظام متقاضيان (براي دانشگاهيپيش دورهدر محل تحصيلم ) / 6-3-3ام آموزشي جديد پايه دوازدهم ( نظ تحصيلم محل -12

  :است ذيل شرح راهنما به دفترچه در 7شماره  جدول به با توجه ) قديم نظاممتقاضيان  (براي متوسطه دوره چهارم در سال
  نام بخش  كدبخش    نام شهرستان    نام استان  

      بخش:    شهرستان:    استان:
 )سالي واحدي نظام متقاضيان براي سال سوم( دانشگاهيپيش هدور ماقبل در سال تحصيلم محل) / 6-3-3پايه يازدهم ( نظام آموزشي جديد  تحصيلم محل -13

 :زير است شرح به راهنما دفترچه در 7شماره  جدول به با توجه قديم نظامي متقاضيان برا متوسطه سوم (سالديپلم ماقبل در سال تحصيلم محل /
  نام بخش  كدبخش    نام شهرستان    نام استان  

      بخش:    شهرستان:    استان:
 محل / سال دوم نظام سالي واحدي)( دانشگاهيپيش هدور ماقبل در دو سال تحصيلم محل) / 6-3-3پايه دهم ( نظام آموزشي جديد  تحصيلم محل -14

  :زير است شرح به راهنما دفترچه در 7شماره  جدول به با توجه )قديم نظاممتقاضيان  براي متوسطه دوم (سال ديپلم ماقبل در دو سال تحصيلم
  نام بخش  كدبخش    نام شهرستان    نام استان  

      بخش:    شهرستان:    استان:
  

   نهايي سال سوم متوسطهمعدل كتبي امتحانات 
  )آموزشي قبلي يا ديپلم نظام قديمنظام  پايه يازدهم(

  اند.دريافت نموده آن راديپلم  به بعد 1384در سال ي متقاضياني كه برا سالي واحديمعدل كتبي امتحانات نهايي ديپلم متوسطه نظام توضيح: 
  

  مهم: خيلي تذكرات
 اخذ ديپلم ، محلدانشگاهيپيش مدرك اخذ از محل است عبارت سالي واحدي نظام آموزانو دانش التحصيالنفارغ آخر براي سال سه تحصيل منظور از محل -1

  باشد.مي و يا هنرستان ) دبيرستانپايه دهم( ديپلم ماقبل سال تحصيل ) و محلپايه يازدهم( سالي واحديآموزشي  نظام
 )، محلچهارم (سال اخذ ديپلم از محل است عبارت ترتيب به متوسطه آموزش قديم نظام قبل سنوات هايديپلمه براي متوسطه آخر دوره سال منظور از سه -2

  باشد.مي هنرستان و يا ) دبيرستاندوم (سال ديپلم ماقبل سال دو تحصيل ) و محلسوم (سال ديپلم ماقبل سال تحصيل
  

نام و ثبت راهنماي در دفترچه مندرج هايدستورالعمل به توجه را با فوق مندرجات تمامي             اينجانب
 سنجش سازمان است واقع خالف فوق اطالعات شود كه مشخص زمان هر چنانچه و نمايمتاييد مي را آن و صحت تكميل 1401 سالآزمون سراسري  شركت در
  رفتار نمايد. اينجانب با مربوطه مقررات مطابق تواندكشور مي آموزش

  امضاء محل          :متقاضي خانوادگي نام و نام
 

 :خانوادگي نام و نام      گرديد. تطبيق دقيقاً ،شده ارائه /موجود مدارك استناد به فوق مراتب
  و پرورش آموزش و يا اداره يا آموزشگاه يا هنرستان يا دبيرستانو  دانشگاهيپيش مركز آموزش رئيسي امضا و مهر محل
   د.ندار ديگري ارزش هيچگونه و گرديده صادر 1401سال سراسري  با آزمونهاي تحصيلي مرحله پذيرش دانشجو در رشته در نامثبت براي صرفاً  گواهي اين

  
  

  تأييد آن توسط ادارات آموزش و پرورش ذيربط، نزد خود نگهداري نمايندپس از و نموده الزم است اين فرم را تكميل  متقاضيان
 

  نام طبق شناسنامه  نام خانوادگي طبق شناسنامه 

)6-3-3و نظام جديد آموزشي  قديم نظامي متقاضيان (برا ديپلم عنوان يا ) ويا ترمي واحدي سالي واحدي نظام متقاضيان (براي دانشگاهيپيش مدرك گواهينامه عنوان   
 

 )سالي واحدي يا ترمي واحدي نظام متقاضيان (براي دانشگاهيپيش مركز آموزش          
 )6-3-3و نظام جديد آموزشي  قديم نظام متقاضيان (براي و يا هنرستان دبيرستان           

  1 شماره فرم

 صحيح اعشار
    


