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برای تحصیلمنطقه انتخابی و  به تفکیک گروه آموزشیمعدل لجدو

 

 برای تحصیل(منطقه انتخابی و  به تفکیک گروه آموزشیمعدل ل)جدو 2جدول شماره 

 استان محل سکونتهـتـرشمقطع
(مناطق محروم غیراز)

)بومی و  مناطق محروم

غیربومی(

تحصیل در سایر 

مناطق)غیربومی(

قم تحصیل در شهر 

)غیربومی(

**)فقط بومی( 1614 هاکلیه رشتهاولگروه

دومگروه

15131718ها غیراز ریاضی و تجربیرشتهکلیه 

14121617ریاضی و تجربیهای رشته

سومگروه

14121515علوم انسانی ، هنر ، زبان خارجه ، سایر

13121313فنی مهندسی و علوم پزشکیهای رشته

 

 :1تذکر 
 .دواطلبان گروه اول فقط دراستان محل سکونت خودمجاز به انتخاب مدرسه هستند

 :2تذکر 
اسببتانیاخ خراسببان ر،ببوخ ی ونوبا و دببها ا در هر    از  محاسبببه ملدل داوطلبان سببار  در 

گردد.استانیاخ ههجوار مطابق ملدل استان محل سکونت )بوما( محاسبه ما

 :3تذکر 
 ،بومیغیر یاو بومی  محروم، منطقه )از نظرمدرسببه محل تحلببیل موقلیت ودببرا ط تووه به با

الزم را  اسببت داوطلد در انتخاب او و ت دقتالزم   ذا بادببدما متفاوتملدل مورد نیاز  (قم یا غیر قم

 :دادته بادد

 )استان  سهنان هاخ هر    از استان  است براخ تحلیل در   سار  استان سهنان   داوطلبا ره 

سکونت(ی هرمزگان  سکونت   )منطقه محروم(ی مازندران محل  ستان خارج از محل  ستان خارج از   ( و قم)ا )ا

 دود.محاسبه مابا تووه به ودول فوق ملد ا وداگانه الزم دارد ره محل سکونت( 

ست   سال آخر     الزم ا سه  سال از  سال     12حداقل ملدل موردنیاز براخ هر  سه  و میانگی  ملد یاخ 

 بادد. 2آخر مطابق ودول دهاره 
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 جدول راهنمای درج معدل های مورد نیاز در سامانه

معدل مورد نیازوضعیت تحصیلمقطع

 کلیه 

مقاطع دانشگاهی

معدل دو مقطع پایانیهر مقطع فارغ التحصیالن

معدل واحد های گذرانده شده در آخرین مقطع + معدل آخرین مدرک اخذ شدهعدر هر مقط مشغولین به تحصیل

 کلیه مقاطع

پایین تر از دانشگاه 

+معدل سال ماقبل تر به صورت جداگانهمعدل سال آخر + معدل سال ماقبل آن هر مقطع فارغ التحصیالن

 سال ماقبل +معدل سال ماقبل تر به صورت جداگانه معدل نیم سال آخر + معدلعدر هر مقط مشغولین به تحصیل

 : 4 تذکر
 بادند. و نهره آزمون الزم را دارا دود ره حداقل ملدلامتیاز نیائا براخ افرادخ محاسبه ما

 : 5تذکر 
دته   2دهاره   ملدل طبق ودول لیلا در ر ،ا }هاخ براخ گروه دوم تح دته  {تجربا ور ا هاخ و ر

 .بادداخ متفاوت ماادبیات و علوم انسانای علوم وملارف اسالمای راردانش و فنا و حرفه

دته      شگاها ر لیلا دان سوم تح دکا    }هاخ ههچنی  در گروه  دکا و پیراپز سا و پز با  {فنا میند

 متفاوت است. {هنری زبان خاروه و ...علوم انسانای }هاخ ردته

 


