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 معاون امور آزمون های سازمان سنجش 
آموزش کشور، از اعالم نتایج اولیۀ آزمون 
سردفتری اسناد رسمی سال ۱۴۰۱ در روز 
چهارشنبه 26 بهمن ماه از طریق درگاه 
آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رسانی 

کشور خبر داد. 

بـه گزارش روابط عمومی سـازمان سـنجش 
آمـوزش کشـور، دکتـر حسـن مروتـی، بـا 
روز  در  مذکـور  آزمـون  اینکـه  بـه  اشـاره 
اسـت،  شـده  برگـزار  مـاه  آذر   25 جمعـه 
گفـت: در آزمون انتخاب سـردفتری اسـناد 

رسـمی،

در  معموالً  گفت:  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
انگیزۀ فعالیت در  اکثر دانشگاه ها، غالب دانشجویان 
انجمن های علمی را دارند و انجمن های علمی باید مورد 

توجه سیاست گذاران و مدیران دانشگاهی باشد. 
دکتر محمدعلی زلفی گل، در روز 25 بهمن  ماه، در نشست 
انجمن های علمی - دانشجویی  دبیران کل و کارشناسان 
سراسر کشور و برنامۀ افتتاحیۀ نخستین رویداد ملی پویش 
اظهار  برگزار شد،  فردوسی  دانشگاه  رودکی  سالن  در  که 
کرد: یک دانشجو در هفته حدود ۸5 ساعت اوقات فراغت 
برنامه  باید  این ساعات  دارد و ما معتقدیم که برای تمام 

داشته باشیم.
وی افزود: اگر دانشگاهی این اوقات فراغت را نادیده بگیرد، 
یقیناً آن دانشگاه زیست بوم شایسته ای برای پرورش نسل 

آینده ما نیست. 
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نکته

چند نكته دربارۀ آزمون  دکتري سال 1402 
یادداشت هفته

سالم ! سالمی چون بوی آشنایی !
نیمه متمرکز   »Ph.D« دکتري  آزمون  خداوند،  یاري  به 
سال 1402، روز پنجشنبه 11 اسفند ماه در حوزه هاي این 
آزمون در سراسر کشور برگزار مي شود. به همین خاطر، 
مناسب دیدیم که در این ستون، به یادآوري چند نکته 

درباره آزمون یاد شده بپردازیم:
1ـ  کارت  شرکت در  آزمون  تمام داوطلبان،  چند روز قبل از 
برگزاری آزمون، براي مشاهده و پرینت، روي سایت سازمان 
داوطلبان   و   گرفت  خواهد  قرار  کشور  آموزش  سنجش 
متقاضي شرکت  در این آزمون  مي توانند براي پرینت کارت 
شرکت در آزمون، در زمان مقرر به این سایت رجوع کنند 
و با وارد کردن اطالعات شناسنامه اي )شامل: نام خانوادگي 

قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش

به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های ســازمان ســنجش آموزش کشور از طریق پست 
الکترونیکی )ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد مرتبط با حفاظت آزمون هاست.

نشانی پست الکترونیکی:
hefazatazmon@sanjesh.org

مفاهیم و اصطالحات

مفاهیمواصطالحاتکلیدیآزمونهایسراسری)4(

داوطلبـان معلول: داوطلبانـي که نـوع معلولیت آنان 
بینایـي، شـنوایي، جسـمي - حرکتـي، آسـیب گفتار و 
زبـان، تکاملـي رشـد )اتیسـم( و اعصـاب و روان اسـت. 
از سـازمان  افـراد،  ایـن  معلولیـت و شـدت معلولیـت 

بهزیسـتي اسـتعالم می شـود.
سـابقۀ تحصیلـی: شـامل نمـرۀ درس هـای عمومـي 
آموزشـي نظـام  در  متوسـطه  دوم  دورۀ  تخصصـي  و 
3-3-6 و دیپلـم و پیش دانشـگاهي در نظـام آموزشـي 
قبلـي هـر رشـتۀ تحصیلـي دورۀ متوسـطه اسـت کـه 
امتحانـات آن مطابـق اصـول سـنجش و اندازه گیري، به  
طور اسـتاندارد و کیفي از سـوی وزارت آموزش وپرورش 
بـه  صـورت سراسـري و نهایـي در سـال های مختلـف 
مطابـق مصوبات شـوراي عالـي آموزش وپـرورش برگزار 

باشد. شـده 
وزنـی  میانگیـن  تحصیلـی:  سـابقۀ  کل  نمـرۀ 
نمره هـای تـراز شـدۀ درس هـا )عمومـی و تخصصـی( 
سـابقۀ تحصیلـی اسـت کـه از سـوی وزارت آمـوزش و 
پرورش محاسـبه شـده و برای سـاخت نمـرۀ کل نهایی 
بـه سـازمان سـنجش آموزش کشـور ارسـال می شـود.

وزنـی  میانگیـن  اختصاصـی:  آزمـون  کل  نمـرۀ 
نمره هـای تراز شـدۀ آزمـون اختصاصی )کنکور( اسـت. 
ضریـب هـر یک از درس هـای آزمـون اختصاصی در هر 

گـروه آزمایشـی، وزن آن درس اسـت.
نمـرۀ کل نهایی: پس از محاسـبۀ دو نمرۀ  کل سـابقۀ 
تحصیلـی و نمـرۀ کل آزمون اختصاصـی، از ترکیب آنها 

نمـرۀ کل نهایی داوطلب محاسـبه می شـود.
از رتبـۀ داوطلـب در بیـن  رتبـۀ کل: عبـارت اسـت 
شـرکت کنندگان رشـتۀ امتحانـی و سـهمیۀ مربوط که 

بـر اسـاس نمـرۀ کل حاصـل می شـود.
رتبـۀ علمـی: عبـارت اسـت از رتبـۀ داوطلبـان بـر 
اسـاس میانگیـن وزنـی نمرات خـام بدون تأثیـر معدل.

سـهمیه: هـر داوطلـب می توانـد بـر اسـاس شـرایط 
خـود، متقاضی یکی از سـهمیه های منـدرج در دفترچۀ 

راهنمـای ثبت نـام آزمون سراسـری باشـد.
سـهمیۀ مناطق: همۀ داوطلبـان آزمون سراسـری، بر 
اسـاس بخـش محـل اخـذ مـدرک تحصیلی سـه سـال 
آخـر دورۀ متوسـطه خـود، جزو یکی از مناطق سـه گانۀ 

کشـوري محسـوب می شوند.

زهراحسنخانی

خجسته زادروز حرضت امام حسین)ع(
حرضت امام علی بن الحسین)ع(
و حرضت اباالفضل العباس)ع(

بر متام دوستداران اهل بیت)ع( تهنیت باد

و نام، کد ملي و تاریخ تولد( یا اطالعات ثبت نامي )شماره 
آزمون خود  از کارت شرکت در  پرونده و کد پي گیري( 
پرینت تهیه کرده و بر اساس آدرس و تاریخ تعیین شده 
مربوط  امتحاني  به حوزه  آزمون،  در  کارت شرکت  روي 

مراجعه نمایند. 
2ـ  تمام داوطلبان آزمون دکتري سال 1402 توجه داشته 
داشتن  آزمون، همراه  در جلسه  براي شرکت  که  باشند 
پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملي 

یا اصل شناسنامه عکس دار و ارائه آن، الزامي است. 
3- به تمام داوطلبان توصیه مي شود که مندرجات برگ 
راهنماي شرکت در آزمون را، که همراه با کارت شرکت در 
جلسه آزمون در زمان مقرر، روي سایت سازمان سنجش 
قرار مي گیرد و قابل پرینت است، دقیقاً مطالعه نمایند و 
با توجه به شماره داوطلبي درج شده روي کارت ورود به 
که  امتحاني،  حوزه هاي  نشاني  براساس  و  آزمون  جلسه 

روي این کارت درج گردیده است، حوزۀ امتحاني خود را 
شناسایي نمایند.

عالوه  باید،  آزمون،  در جلسه  براي حضور  داوطلبان   -4
یا  بر پرینت کارت شرکت در آزمون و اصل کارت ملي 
شناسنامه عکس دار، چند مداد سیاه نرم پُررنگ، پاک کن، 
تراش و سنجاق به همراه داشته باشند و از آوردن وسایل 
اضافي به جلسه آزمون و هرگونه وسیله ارتباطي، الکترونیکي 
و محاسباتي )از قبیل: تلفن همراه، ساعت هوشمند، انگشتر 
هوشمند، دستبند هوشمند، پیجر و ماشین حساب(، کیف 
دستي، ساک دستي،کتاب، جزوه، هرگونه نُت و یادداشت 
و نظایر آن اکیداً خودداري کنند؛ زیرا به همراه داشتن هر 
یک از وسایل پیشگفته، به عنوان تخلف و تقلب تلقي شده 
و با داوطلبان متخلف، برابر آیین نامه تقلب و تخلف رفتار 

خواهد شد.
مدیر اجرایی
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اخبار هفته

دروسوضرایبآزمونپایانیکتبیوعملیدورۀتکمیلیتخصصیعلومآزمایشگاهی

ضریب مواد آزمون عملی در هر ایستگاهتعداد سؤال آزمون کتبیطول دورهعنوان دورهردیف

71یک ماهانگل شناسی پزشکی1

203سه ماهایمنی شناسی پزشکی2

254چهار ماهبیوشیمی بالینی3

71یک ماهقارچ شناسی پزشکی4

152دو ماهمدیریت آزمایشگاه و کنترل کیفی5

142دو ماهباکتری شناسی پزشکی6

71یک ماهویروس شناسی پزشکی7

254چهار ماهخون شناسی و علوم انتقال خون۸

ارائۀ کارت شناسایی، شامل اصل کارت ملی یا شناسنامه برای آزمون کتبی و عملی، الزامی است.

جزئیات آزمون پایانی دورۀ تكمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی اعالم شد

پایانی دورۀ  آزمون  ضوابط و شرایط 
تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی 
اعالم شد. این آزمون در روزهای ۱۱ 
و ۱5 اسفند ماه در دو بخش کتبی و 

شفاهی برگزار می شود. 
تخصصی  تکمیلی  دورۀ  پایانی  آزمون 
علوم آزمایشگاهی، صرفاً برای داوطلبانی 
بخش های  همۀ  که  می شود  برگزار 

آموزشی خود را تمام کرده اند.
بر اساس اعالم دبیرخانۀ شورای آموزش 
علوم پایۀ پزشکی، بهداشت و تخصصی، 
آزمون به دو صورت کتبی و عملی برگزار 

می شود و نمرۀ منفی ندارد.

سؤال   120 کتبی  آزمون  سؤاالت  تعداد 
پنجشنبه روز  کتبی  آزمون  است. 

مرکز  در  9 صبح  ساعت  ماه  اسفند   11
سنجش آموزش پزشکی، و آزمون عملی 
روز دوشنبه 15 اسفند ماه ساعت ۸ صبح 
علوم  دانشگاه  پیراپزشکی  دانشکده  در 

پزشکی ایران برگزار خواهد شد.
کتبی آزمون  در  قبولی  نصاب  حّد 

نیز  عملی  آزمون  در  و  نمره،  درصد   60
کسب 60 درصد نمره است.

به منظور شرکت در آزمون عملی پایانی، 
داوطلبان  برای  کتبی  آزمون  در  قبولی 

الزامی است.

در صورت قبولی در آزمون کتبی و مردودی 
در آزمون عملی، نتیجۀ قبولی آزمون کتبی 
آزمون  در  شرکت  برای  سال  دو  حداکثر 

عملی معتبر خواهد بود.
داوطلب  که  است  یادآوری  به  الزم 
می تواند حداکثر سه بار در آزمون پایانی 
دورۀ تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی 

شرکت کند.
جمع  حاصل  پایانی،  آزمون  نهایی  نمرۀ 
60 درصد نمرۀ کتبی و 40 درصد نمرۀ 

عملی است.
نمرۀ هر ایستگاه در آزمون عملی 20 بوده

که دارای ضرایب به شرح زیر است:

ظرفیت  تکمیل  ثبت نام  مهلت 
پذیرش دانشجو در مقاطع دکتری 
تخصـصـی و کـارشنـاسـی ارشد 
پردیس های بین الملل و خودگردان 

دانشگاه تهران تمدید شد.
در  تهران،  دانشگاه  آموزشی  معاونت 
تکمیل  ثبت نام   2 شمارۀ  اطالعیۀ 
مقاطع  در  دانشجو  پذیرش  ظرفیت 
از  کارشناسی ارشد،  و  تخصصی  دکتری 
طریق آزمون اختصاصی در پردیس های 
ارس،  کیش،  خودگردان  و  بین الملل 
کاسپین و قشم )خلیج فارس( دانشگاه 
الکترونیکی  ثبت نام  است:  آورده  تهران، 
آزمون  طریق  از  تحصیل  متقاضیان 
مقاطع دکتری تخصصی  در  اختصاصی 
جمعه روز  تا  کارشناسی ارشد،  و 

5 اسفند ماه تمدید شد.
بـا توجه بـه محدودیـت زمانـی آزمون 
بین المللـی  پردیس هـای  مصاحبـۀ 
)تاریـخ تقریبی آزمون مصاحبه 10 الی

12 اسفند( ثبت نام تحت هیچ شرایطی 
تمدید نمی شود.

ویژۀ پردیس های بین الملل اعالم شد

تمدید مهلت ثبت نام 
تکمیل ظرفیت 

پذیرش دانشجو در 
دانشگاه تهران

مهلت ثبت درخواسـت مهمـان دروس 
دانشـجویان در دانشـگاه جامع علمی - 
کاربـردی، از روز سه شـنبه 25 بهمن ماه 
آغاز شـده اسـت و تا روز چهارشـنبه

3 اسفند ماه ادامه دارد.
خبر،  این  اعالم  با  عباسی،  سلیمان  دکتر 

دروس  مهمان  ثبت نام  داشت:  اظهار 
 - علمی  جامع  دانشگاه  دانشجویان 
کاربردی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 

1401-1402، تا 3 اسفند ماه ادامه دارد.
دانشـگاه  دانشـجویی  و  فرهنگـی  معـاون 
افـزود:  کاربـردی،   - علمـی  جامـع 

در  می بایسـت  متقاضـی  دانشـجویان 
بخـش ثبـت درخواسـت مهمـان سـامانۀ 
آدرس: بـه  هـم آوا  آموزشـی  جامـع 
www.edu.uast.ac.ir نسـبت به ثبت 

و پی گیـری درخواسـت خود اقـدام کنند.
دکتـــر عباســـی گفـــت: بـــا توجـــه بـــه 

ــل  ــۀ نقـ ــود در آیین نامـ ــط موجـ ضوابـ
و انتقـــاالت دانشـــگاه جامـــع علمـــی - 
ــت  ــت درخواسـ ــکان ثبـ ــردی، امـ کاربـ
دانشـــجویان  بـــرای  دروس  مهمـــان 
ـــال دوم  ـــل در نیمس ـــه تحصی ـــغول ب مش

و بعـــد از آن امکان پذیـــر اســـت.

تا ۳ اسفند ماه ادامه دارد

واحدهای  اختصاصی  آزمون  متقاضیان  از  ثبت نام 
ارس، کیش و امارات در مرحلۀ تکمیل ظرفیت مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد 
اسالمی، از روز چهارشنبه 26 بهمن ماه آغاز  شده است 

و تا روز سه شنبه 2 اسفند ماه ادامه دارد.
ارس،  واحدهای  اختصاصی  آزمون  متقاضیان  از  ثبت نام 
مقاطع  ظرفیت  تکمیل  مرحله  در  امارات  و  کیش 

دانشگاه   1401 تخصصی  دکتری  و  کارشناسی ارشد 
آزاد اسالمی، از روز چهارشنبه 26 بهمن ماه آغاز شده 
است و تا روز سه شنبه 2 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
از طریق سامانۀ  این آزمون، صرفاً  از متقاضیان  ثبت نام 
به  فارغ التحصیلی  و  پذیرش  سنجش،  مرکز  ثبت نام 

آدرس: www.azmoon.org انجام می شود.
،www.azmoon.org :داوطلبان، با مراجعه به سامانۀ

باید  تمایل،  صورت  در  راهنما،  دفترچۀ  مطالعۀ  از  پس 
ابتدا نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام نمایند و سپس 
با ورود به سامانۀ یاد شده، نسبت به ثبت نام و انتخاب 

رشته محل های درخواستی خود اقدام کنند.
انتخاب رشته محل، کد  از  داوطلبان الزم است که پس 
رهگیری و نسخۀ چاپی ثبت نام خود را تهیه و تا زمان 

برگزاری آزمون و اعالم نتایج، نزد خود حفظ کنند.

تا فردا )2 اسفند ماه( ادامه دارد

ثبت نام متقاضیان آزمون اختصاصی  سه واحد دانشگاه آزاد 

آغاز مهلت ثبت درخواست مهمان در دانشگاه جامع علمی - کاربردی
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قابل توجه

سالمت آزمون ها در سه گام
 شکوفهجوادی

آزمون های  امنیت  و  سالمت  از  حفاظت 
و  آموزشی  عدالت  تحقق  منظور  به  سراسری، 
سازمان  برای  مهمی  موضوع  شایسته گزینی، 
سازمان  این  از  و  است  کشور  آموزش  سنجش 
و  حفاظت  استانداردهای  که  می رود  انتظار 
یعنی  آن،  اصلی  گام  سه  در  آزمون،  سالمت 
»قبل از آزمون، حین آزمون و پس از آزمون« 

را رعایت کند.
زیاد  بسیار  تمایل  به  توجه  با  اخیر،  سال های  در 
رشته های  به  ورود  برای  داوطلبان  از  برخی 
تجربی  علوم  آزمایشی  گروه  در  خاص  تحصیلی 
مطمئن، پرستیژ  کار  بازار  شغلی،  امنیت  خاطر  به 
کافی  درآمد  مطلوب،  اقتصادی  وضعیت  اجتماعی، 
و ... آنها، این رشته ها از جذابیت بسیاری برخوردار 
بداند در  اســت که  برای جامعه مهم  لذا  شده اند؛ 
که  آزمون ها  سالمت  اندازه  چه  تا  رقابت،  میدان 
وظیفۀ اصلی سازمان سنجش آموزش کشور است، 
به همین منظور، سازمان سنجش  رعایت می شود. 
به  تقلب، نسبت  از  پیشگیری  برای  آموزش کشور، 
دستورالعمل  تدوین  آزمون ها،  آیین نامۀ  تدوین 
و  امنیت  حفظ  برای  سراسری  آزمونهای  برگزاری 
و  قضایی  و  امنیتی  اجرایی،  دستگاه های  با  تعامل 

تصویب آن در شورای امنیت کشور، نظارت دقیق 
در ساخت، طراحی، چاپ و نقل و انتقال سؤاالت، 
شناخت نواقص و معایب آزمون ها، فرهنگ سازی و 
فرآایند  کلیۀ  رسانی  اطالع  صادقانه،  رفتار  ترغیب 
آزمون ها، در قالب تولید خبر، تولید موشن گرافی و 
اینفوگرافی، تالش در جهت کاهش انگیزۀ متقلبان 
برای  ایجاد دوره های آموزشی  تقلب،  ارتکاب  برای 
سازمان های  با  تعامل  حفاظتی،  اجرایی  عوامل 
با  قراردادها  انعقاد  قضایی،  و  دانشگاهی  امنیتی 
یعنی  اول،  گام  در  و  کرده  اقدام  و   ... مؤسسات 
دستور  در  را  موارد  این  آزمون«،  از  قبل  »مرحلۀ 

کار خود قرار داده و آنها را اجرا کرده است.
با  آزمون«،  حین  »مرحلۀ  یعنی  دوم،  گام  در 
و  آیین نامه ها  اجراء  کنترل،  و  نظارت  برنامه ریزی، 
امنیت، اطالع رسانی، محدود کردن  افزایش ضریب 
اینترنت همراه در حوزه های برگزاری آزمون، افزایش 
آگاهی جامعه، تولید و پوشش خبر و ... این مرحله را 
در حد مقدورات خود به بهترین وجه ممکن عملیاتی 

ساخته است.
آزمون«،  از  پس  »مرحلۀ  یعنی  گام،  سومین  در 
قرائت  عملیات  مخازن،  به  پاسخنامه ها  انتقال 
راهکار  اتخاذ  نتایج،  اعالم  قرنطینه،  پاسخنامه ها، 

تقلب ها،  و  اعتراضات  به  رسیدگی  برای  مناسب 
با  برخورد  نحوۀ  و  قانونی  مجازات های  اعمال 
فنی  بررسی های  پژوهش،  انجام  علمی،  تقلب های 
طریق  از  خاطی  افراد  با  برخورد  راستی آزمایی،  و 
جرائم  و  تخلفات  به  رسیدگی  و  بدوی  هیأت 
آزمون ها، مجموعه ای از راهکارهایی است که نقش 
عدالت  تحقق  و  آزمون  سالمت  حفظ  در  بسزایی 

آموزشی داشته است.
و  آموزشی  عدالت  تحقق  که  میزان  همان  به 
شایسته گزینی و طراحی و اجراء مطلوب آزمون ها مهم 
است و شناسـایي موارد تخلف و پیشگیري از تقلب 
است،  برخوردار  فراوانی  اهمیت  از  سازمان،  این  در 
وقوع تقلب، باعث ضایع شدن حق داوطلبان کوشا و 
را  بی انگیزگی داوطلبانی خواهـد شد که وقت خود 
صرف مطالعه و افزایش آمادگی خود برای شرکت در 
آزمون کرده اند؛ بنابراین، برای مقابه با تقلب از طریق 
باید  از سایر روش ها،  فضای مجازی و سوء استفاده 
تدابیر بهتری با حمایت نهادهای ذی صالح به منظور 
این  در  که  گردد  اتخاذ  معضل  این  برطرف ساختن 
راستا برگزاری آزمون های الکترونیکی در دستور کار 

سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است.
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کارنامه

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد
طبـق برنـامهء زمـانـی

سال های  طی  کارشناسی ارشد،  آزمون  برگزاری  زمان 
دهه 13۸0 تا اواسط دهه 1390 در فصل زمستان بوده 
از  برخی  وقوع  خاطر  به  اخیر،  سال های  در  اما  است، 
پاندمی کووید  حوادث غیرمترقبه چون سیل، زلزله و 
19 در اواسط فصل بهار  برگزار شده است. ابالغ مصوبۀ 
شورای عالی انقالب فرهنگی در 25 تیر ماه سال 1401، 
سازمان سنجش آموزش کشور را مکلف کرده است که 
مستقل  نوبت  دو  در  را   1402 سال  سراسری  آزمون 
آزمون های  سایر  اجراء  و  کار  این  انجام  و  کند  برگزار 
موظفی نظیر: آزمون های وکالء، سردفتری اسناد رسمی 
زمان بندی  برنامه  حرفه ای،  صالحیت  آزمون های  و 
مرداد  در 11  است.  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  آزمون ها 
ماه سال 1401،  رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 
در  کارشناسی ارشد سال 1402  آزمون  که  کرد  اعالم 
در  همچنین  می شود.  برگزار   1401 سال  ماه  اسفند 
اطالعیه های این سازمان که در ماه های مرداد، شهریور 
و آذر صادر شده و همین طور در دفترچه ثبت نام، تاریخ 
برگزاری آزمون قید شده است؛ بنابراین، اطالعات الزم 
از قبل در دسترس داوطلبان عزیز بوده و همه تالش 
سازمان این است که ضمن توجه به خواسته ها و نظرات 
کیفیت  با  را  آزمونی  هر  عزیز،  مخاطبان  و  داوطلبان 

مناسب و در برنامه زمانی اعالم شده برگزار کند. 

تجربۀ سال های زیاد برای اجراء 
آزمون کارشناسی ارشد در اسفند ماه هر سال

 در دهه های هفتاد و هشتاد و حتی تا اواسط دهه نود )تا 
سال 1395( آزمون سراسری کارشناسی ارشد در آخرین ماه 
فصل زمستان هر سال برگزار می شد. طی سال های اخیر، 
وقوع بالیای طبیعی چون: سیل، زلزله، شیوع ویروس کووید 
19، منجر به این شد که برگزاری آزمون کارشناسی ارشد، 
با تعویق زمانی به فصل بهار منتقل شود؛ بنابراین، نگاهی 
مروری به زمان های برگزاری آزمون کارشناسی ارشد کشور 
نشان می دهد که انتهای فصل زمستان، بیشترین فراوانی 
و تکرار را در برگزاری آزمون کارشناسی ارشد برای ورود 
به دانشگاه ها در طول تاریخ آن داشته و تنها طی چند 

سال اخیر، به دلیل بروز حوادث غیرمترقبه و شیوع ویروس 
کووید 19 و ... بوده که زمان برگزاری این آزمون به تعویق 

افتاده است. 

تعدد آزمون های سراسری، شغلی و 
استخدامی و الزامات زمان بندی جدید

در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  مصوبۀ  اساس  بر   
تاریخ 1401/03/17و ابالغ آن از سوی ریاست محترم 
جمهوری در تاریخ 1401/4/25، آزمون سراسری سال 
1402 برای دروس تخصصی، باید دوبار در سال برگزار 
 شود و بر همین اساس از سال 1402، آزمون سراسری، 
طی دو نوبت مستقل در سال برگزار می شود. به همین 
خاطر، اولین آزمون در دی ماه سال جاری برگزار شد و 
دومین آزمون نیز در تیر ماه سال 1402 برگزار خواهد 
شد و داوطلبان در اوایل مرداد ماه سال 1402، می توانند 
بر اساس نمرات خود در دو آزمون، انتخاب رشته کنند 
و در شهریور ماه سال 1402، نتایج انتخاب رشته آنها 
در  قانونی  الزامات  دیگر،  سوی  از  شد؛  خواهد  اعالم 
برگزاری سایر آزمون ها نظیر: صالحیت حرفه ای، وکالء، 
کارشناسان رسمی دادگستری، سردفتری اسناد رسمی 
و ... و ضرورت رعایت دقیق اجراء آزمون های استاندارد 
و  شایسته گزینی  و  آموزشی  عدالت  تحقق  منظور  به 
به  چاپ  آزمون،  ساخت  آزمون،  طراحی  باالی  امنیت 
موقع و شخصی سازی و ارسال دفترچه ها، نیازمند ایجاد 
است.  امنیتی  سطح  باالترین  با  طوالنی  قرنطینه های 
در طول بیش از پنجاه سال برگزاری آزمون سراسری، 
تقریباً هر ساله، یک آزمون سراسری )کارشناسی( در 
از امسال  اما  مقیاس وسیع ساخته و اجرا شده است، 
وسیع  مقیاس  در  سراسری  آزمون  یک  ماه،  هر شش 
ساخته و اجرا می شود. همین مسأله، موجب افزایش دو 
برابری فعالیت های آزمونی سازمان سنجش می شود که 
تاکنون مسبوق به سابقه نبوده است. بر این اساس، تعدد 
کشور  آموزش  سنجش  سازمان  آزمون های  برگزاری 
آزمون های  دانشگاه ها،  به  ورود  آزمون های  حوزه   در 
استخدامی، تعیین صالحیت و ... این سازمان را بر آن 

داشته است که برای آزمون های موظف و غیرموظف، 
را  آزمون ها  و  کرده  طراحی  را  جدیدی  زمانی  برنامه 

مطابق برنامه زمانی جدید، اجرا کند.  

احیاء امکانات سازمان سنجش 
برای آزمون های سال بعد

با توجه به ضرورت و امنیت باالی طراحی، ساخت آزمون، 
دفترچه ها،  ارسال  و  شخصی سازی  و  موقع  به  چاپ 
سازمان سنجش، نیازمند فرصتی برای احیاء، تعمیرات 
و نگهداری دستگاه های چاپ در قرنطینه و همچنین 
تغییر و تحول در دفتر آزمون سازی و مرکز اجراء آزمون 
است. در سال 1401، سازمان سنجش آموزش کشور، 
آزمون های بسیاری را برگزار کرده است که تعدادشان، 
با سال های گذشته، به مراتب بیشتر بوده  در مقایسه 
موجود  امکانات  از  بسیاری  خاطر،  همین  به  و  است 
سخت افزاری، برای افزایش امنیت و ارتقاء عملکرد، نیاز 
به بازسازی دارند؛ برای مثال، دستگاه های چاپ نیاز به 
تعمیرات و نگهداری زیادی دارند که در زمان قرنطینه، 

چنین امکانی هرگز میسر نخواهد شد. 

بازگشت به روال قبلی
 برگزاری آزمون در زمستان

همان گونه که  در تاریخچه برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 
طی  کارشناسی ارشد  آزمون های  اغلب  شدیم،  یادآور 
دهه های گذشته، در اسفند ماه برگزار شده و برگزاری 
امری  زمستان،  فصل  در  کارشناسی ارشد  آزمون 
آزمون  برگزاری  تعویق  و  شده  محسوب  »متداول« 
نیز، موضوعی  کارشناسی ارشد طی چند سال گذشته 
»غیرمترقبه« بوده است؛ به همین خاطر، نمی توان این 
از طرف دیگر،  را مسأله ای متداول فرض کرد؛  تعویق 
بسیاری از دانشجویان، بعد از امتحانات پایان ترم خود، 
به مدت یک ماه وقت دارند تا خودشان را برای آزمون 
تا  ماه فرصت  این یک  و  آماده کنند،  کارشناسی ارشد 
همۀ  برای  کارشناسی ارشد،  آزمون  برگزاری  زمان 

داوطلبان مهلت یکسانی است. 

آزمونکارشناسیارشدتاکنوندرفصلهایزمستانوبهاربرگزارشدهاست.تاقبلازسال1395آزمونکارشناسیارشد
درزمستانبرگزارمیشد،امابهخاطربرخیازحوادثغیرمترقبهوپاندمیکووید19بهفصلبهارمنتقلشد؛ازطرف
دیگر،ابالغمصوبۀشورایعالیانقالبفرهنگیدر25تیرماهسال1401مبنیبردونوبتاجراءمستقلآزمونسراسری
)دیماهسال1401وتیرماهسال1402(وهمچنینانجامسایرآزمونهایموظفی،سازمانسنجشرامجبورکردهاست
کهزمانبندیجدیدیازآزمونهاراارائهدهد.دراوایلمردادماهسال1401،سازمانسنجشآموزشکشوراعالمکردکه
آزمونکارشناسیارشدسال1402در11و12اسفندماهسال1401برگزارمیشود.دراینگزارش،دالیلبرگزاریآزمون

مهدیاکبریکارشناسیارشددراسفندماهسالجاریتشریحشدهاست.
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اطالعیه

اطالعیۀ انتخاب سردفتر ازدواج و طالق سال 1401
سـازمان ثبت اسـناد و امـالک کشـور، در اجراء 
مـادۀ 3 نظامنامـۀ دفاتـر ازدواج و طـالق و بـا 
توجـه بـه اعالم نیـاز واحدهای ثبتی در سراسـر 
کشـور، از بیـن آقایـان از طریـق آزمـون کتبی، 
اختبـار )مصاحبـه( و گزینـش، سـردفتر ازدواج 
و طـالق بـرای نقـاط مـورد نیـاز کشـور انتخاب 

می نمایـد.

متقاضیـان وفق مـادۀ )9(  باید واجد شـرایط 
ذیل باشـند: 

الف ـ شرایط عمومی
1- تدین به دین مبین اسالم.  

2- اعتقـاد و التـزام بـه احـکام شـرعی و قانون اساسـی 
اسـالمی.  جمهوری 

3- تأهل.
4- حسن شهرت.

5- توانایـی انجـام کار و برخـورداری از سـالمت کامـل 
روانی.  و  جسـمانی 

6- داشـتن کارت پایـان خدمـت یـا معافیـت دائـم از 
خدمـت نظـام وظیفـۀ عمومـی. 

تمـام  سـال   24 حداقـل  بـودن  دارا   -7
سـال  حداکثـر50  و  )متولـدان1377/11/30( 
ایثارگـران  ضمنـاً  تمـام.  )متولـدان1351/11/30( 
مشـمول بنـد »چ« مـادۀ ۸۸ قانـون برنامـۀ پنجسـالۀ 
فرهنگـی  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  توسـعۀ  ششـم 
جمهـوری اسـالمی ایـران، از محدودیـت سـنی مذکور 

هسـتند. معـاف 
ب ـ شرایط اختصاصی 

1( داشـتن مـدرک کارشناسـی یـا باالتر در رشـته های 
حقـوق، علـوم ثبتـی، علـوم قضائـی، الهیـات و معـارف 
اسـالمی )گرایـش فقـه و مبانـی حقـوق اسـالمی یـا 
مـدرک سـطح دو حـوزوی یـا باالتـر بـا تأییـد مرکـز 
مدیریـت حوزه هـای علمیـه کـه دارای مجـوز صـدور 
مـدرک حـوزوی از شـورای عالـی حوزه هـا هسـتند(. 
بـه  همچنیـن دارنـدگان مـدرک سـطح یـک حـوزه، 
شـرط دارا بـودن مـدرک تحصیلی کارشناسـی در یکی 
از رشـته های ادبیـات )زبـان فارسـی یـا عربـی(، علـوم 

قرآنـی و الهیـات و معـارف اسـالمی.
مـدرک  دارای  کـه   1 بنـد  در  مذکـور  اشـخاص   )2
فـوق  رشـته های  در  دکتـری  یـا  کارشناسی ارشـد 
هسـتند، در شـرایط مسـاوی دارای اولویت خواهند بود.

تأییـد  مـورد  بایـد  سـنت  اهـل  حـوزوی  مـدارک   )3
شـورای عالـی مـدارس علـوم دینـی اهل سـنت باشـد.                                               
4( دارنـدگان مـدرک اجتهـاد یـا افتـاء کـه بـه تأییـد 
شـورای عالـی حوزه هـا رسـیده باشـد، از آزمـون کتبی 

معـاف بـوده و پـس از ثبت نـام و احراز شـرایط از سـایر 
جهـات، صرفاً از سـوی هیـأت از آنـان مصاحبه به عمل 

آمد. خواهـد 
5( انتخـاب سـردفتران اقلیت هـای دینـی موضوع اصل 
سـیزده قانـون اساسـی، بـا رعایـت مـادۀ 4 نظامنامـۀ 
مراکـز  گواهـی  و  معرفـی  از  پـس  و  طـالق  و  ازدواج 

رسـمی دینـی مربـوط خواهـد بـود.

تذکرات مهم:
1- برابـر بنـد »چ« مـادۀ ۸۸ قانـون برنامـۀ پنجسـالۀ 
ششـم توسـعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسـالمی ایـران، 30 درصـد از سـهمیۀ صـدور مجـوز 
سـردفتری ازدواج و طـالق، بـه فرزنـدان و همسـران 
شـهدا، جانبازان حداقـل 10 درصد، آزادگان با داشـتن 
حداقـل سـه ماه سـابقۀ اسـارت و رزمندگان با داشـتن 
حداقـل شـش ماه حضـور در جبهه و همسـر و فرزندان 
جانبـازان 25 درصـد و باالتـر و فرزنـدان و همسـران 
دوازده  دارای حداقـل  رزمنـدگان  فرزنـدان  و  آزادگان 
مـاه سـابقۀ حضـور داوطلبانـه در جبهـه اختصـاص می 
یابـد. ضروری اسـت کـه مشـموالن این بند، نسـبت به 
تکمیـل گزینـۀ سـهمیۀ ایثارگـری و درج کـد مربـوط 
بـه آن در فـرم تقاضانامـه اقـدام نماینـد؛ در غیـر ایـن 
اعمـال  منظـور  بـه  مسـؤولیتی  هیچ گونـه  صـورت، 

سـهمیۀ مزبـور پذیرفتـه نمی شـود. 
بـه  محـل  شـغل  کـد  هـر  درصد از ظرفیـت   30  *
بـه  ظرفیـت  مابقـی  و  می یابـد  اختصـاص  ایثارگـران 
صـورت رقابتـی بـه تمامـی داوطلبـان )اعـم از آزاد و 

ایثارگـر( تخصیـص داده می شـود.  
تبصـره: کـد  شـغل محل  های بـا ظرفیـت یـک یـا دو 
نفـر، بـه صورت کامـاًل رقابتی بـه تمامـی داوطلبان اعم 

از آزاد و ایثارگـر اختصـاص می یابـد.
2- اشـخاص زیـر را نمـی توان بـه سـردفتری ازدواج و 

طـالق انتخـاب کرد:
الف – اتباع بیگانه.

ب- کسانی که تحت والیت یا قیومیت هستند.
پ- محکومـان بـه انفصـال دائـم از خدمـات دولتـی، 
قضایـی یـا وکالـت دادگسـتری و همچنیـن محکومـان 
بـه انفصـال موقت از خدمات و مشـاغل مزبـور در مدت 

انفصـال یـا تعلیق.
و  عفـت  منافـی  جرائـم  ارتـکاب  بـه  محکومـان  ت- 
همچنیـن محکومـان بـه جرائمـی کـه مطابـق قانـون، 
اجتماعـی  حقـوق  از  بعضـی  از  محرومیـت  مسـتلزم 
مذکـور در قانـون مجـازات اسـالمی اسـت، در مـدت 

محرومیـت.
و  مخـدر  مـواد  الکلـی،  مشـروبات  بـه  معتـادان  ث- 

روان گـردان.
ج- اشخاص فاقد صالحیت اخالقی با سوء شهرت.

پایه هـای قضایـی، وکالی دادگسـتری،  چ- دارنـدگان 
کارکنـان  دفتریـاران،  رسـمی،  اسـناد  دفاتـر  سـران 
رسـمی، پیمانـی و قـراردادی موضـوع مـادۀ 5 قانـون 

.13۸6 مصـوب  کشـوری  خدمـات  مدیریـت 
3- هـر متقاضـی، حق انتخاب یک محـل را دارد و الزم 
اسـت کـه داوطلبـان، نـام و کـد محـل مـورد تقاضـا را 
در فـرم تقاضانامـه ثبت نـام اینترنتـی درج نمایند، و به 
هیـچ وجـه محـل انتخابی پـس از آزمـون، قابـل تغییر 

نخواهـد بود. 
4- حداقـل نصـاب نمـرۀ قبولـی در آزمـون کتبی برای 

مناطـق مختلـف از سـوی سـازمان تعیین می شـود.
5- طبـق تبصـرۀ 2 مـادۀ 3 نظامنامـۀ دفاتـر ازدواج و 
طـالق، شـرکت سـردفتر در دوره هـای آموزشـی که در 
شـروع بـه کار یا در ضمن خدمت، از سـوی سـازمان یا 

کانـون برگـزار می گـردد، الزامی اسـت.
6- صـدور ابـالغ سـردفتری، منوط به گذراندن سـه ماه 
دورۀ کارآمـوزی در یکی از دفاتر ازدواج و طالق اسـت.

7- هزینـۀ شـرکت در آزمـون کتبی، بر عهـده متقاضی 
است.

مواد آزمون:
1ـ ادبیات فارسی )ضریب 2(.

2ـ عربی )ضریب 2(.
3ـ1ـ معارف اسالمی )ویژۀ اهل تشّیع( )ضریب 2(.
3ـ2ـ معارف اسالمي )ویژۀ اهل تسّنن( )ضریب 2(.

4ـ1ـ متـون فقهـی )مباحـث مرتبـط با نـکاح و طالق( 
ـ ویـژۀ اهـل تشـّیع )ضریب 3(.

4ـ2ـ متـون فقهـی )مباحـث مرتبـط با نـکاح و طالق( 
ـ ویـژۀ اهـل تسـّنن )ضریب 3(.

5ـ حقوق مدنی )ضریب 3(.
6ـ مقررات دفاتر ازدواج و طالق )ضریب 3(.

* آزمون نمرۀ منفي دارد.

مدارک مورد نیاز ثبت نام:
1- تکمیل تقاضانامۀ اینترنتی.

مبلـغ  بـه  آزمـون  ثبت نـام  هزینـۀ  پرداخـت   -2
2/000/000 )دو میلیـون( ریال به صـورت الکترونیکي 
از طریق درگاه اطالع رسـاني سـازمان سـنجش آموزش 

. ر کشو
3- فایـل عکس اسـکن شـده: متقاضی مي بایسـت یک 
قطعـه عکس پرسـنلي خود را با مشـخصات زیر اسـکن 
نمـوده و فایـل آن را بـراي ثبت نـام اینترنتـي آمـاده 

ید. نما
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3-1- عکـس 4 × 3 کـه در سـال جـاري گرفتـه شـده 
باشـد )عکس تمـام رخ(.

 JPG 3-2- عکـس اسـکن شـده فقـط بایـد با فرمـت
شد. با

حداکثـر  بایـد  شـده  اسـکن  عکـس  انـدازۀ   -3-3
پیکسـل  و حداقـل 300 × 200  پیکسـل   300×400

باشـد.
3-4-تصویـر متقاضـی بایـد واضح، مشـخص و فاقد اثر 

مهـر، منگنـه و هرگونه لکه باشـد.
ــد از ــس، نبای ــدۀ عک ــره ش ــل ذخی ــم فای 3-5- حج

70 کیلو بایت بیشتر باشد.
3-6- حاشـیه  هاي زائـد عکس اسـکن شـده باید حذف 

شـده باشد.
3-7- تـا حـد امکان، عکـس باید رنگـي و داراي زمینۀ 

سـفید باشد.
تبصـرۀ ۱: عکـس خواهـران بایـد بـا حجـاب بـوده و 

صـورت کامـل آنـان مشـخص باشـد.
تبصرۀ 2: در صورت ارسـال عکـس غیرمعتبر، ثبت نام 
متقاضـی باطـل شـده و حـق شـرکت در آزمـون از وي 

مي گردد. سـلب 
یـادآوری مهم: با توجـه به مشـکالت به وجـود آمده 
در آزمون هـاي قبلـي، در خصـوص اشـتباه در ارسـال 
عکـس متقاضیـان )این موضـوع اکثراً بـراي متقاضیانی 
رخ داده اسـت کـه ثبت نام آنان از سـوی دیگـران انجام 

شـده اسـت(، تأکیـد مي گـردد کـه عـالوه بـر کنتـرل 
اطالعـات ثبت نامـي، حتمـاً نسـبت بـه کنتـرل عکـس 
ارسـالي دقـت نماییـد تـا عکـس متقاضـی دیگـري بـه 
جـاي عکـس شـما الصـاق نگـردد. بدیهي اسـت که در 
صـورت ارسـال عکس اشـتباهي از طرف فـرد متقاضي، 
فـرد بـه عنـوان متخلف تلقي شـده و مطابـق مقررات با 

وي رفتـار خواهد شـد.

نحوۀ ثبت نام:
صورت  در  آزمون،  در  ثبت نام  متقاضیان  کلیۀ   )1
روز یکشنبه  از  باید  آگهي،  داشتن شرایط مندرج در 
مورخ  روز       یکشنبه  لغایت    1401/11/30 مورخ 
1401/12/07 به  درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 
 www.sanjesh.org نشانی:  به  کشور  آموزش 
آزمون،  این  آگهي  دقیق  مطالعۀ  ضمن  و  مراجعه 
نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. در پایان ثبت نام، 
به هر یک از متقاضیان کد رهگیری ارائه خواهد شد 
تا پایان تمامی مراحل آزمون، این کد  که الزم است 
می شود  یادآور  ضمناً  نمایند.  نگهداری  خود  نزد  را 
صورت  به  منحصراً  شده،  یاد  آزمون  در  ثبت نام  که 
الکترونیکی است و متقاضیان الزم است که از طریق 
در  ثبت نام  به  نسبت  مذکور،  اطالع رسانی  درگاه 
آزمون اقدام نمایند. همچنین ثبت نام به غیر از روش 
فوق، غیر قابل قبول است و این دسته از متقاضیان، 

مجاز به شرکت در آزمون نیستند.
 2/000/000 مبلـغ  بـه  ثبت نـام  وجـه  پرداخـت   )2
)دو میلیـون( ریـال  بـه صـورت الکترونیکـی اسـت و 
داوطلبـان بایـد از طریـق کارت هـای بانکـی متصـل به 
شـبکه شـتاب نسـبت بـه واریـز وجـه اقـدام نماینـد. 

3( متقاضیـان بایـد در مهلـت تعییـن شـده، نسـبت به 
ثبت نـام خـود اقـدام نمـوده و از موکـول نمـودن آن به 
روزهـای پایانـی مهلت ثبت نـام خـودداری نمایند. الزم 
بـه یـادآوری اسـت کـه بـه ثبت نام هـای ناقـص ترتیب 
اثـر داده نخواهـد شـد و وجـوه پرداختـی نیـز بـه هیچ 

وجـه مسـترد نمی گردد.

زمـان برگـزاری آزمـون و نحـوۀ دریافـت 
آزمـون: در  شـرکت  کارت 

مـورخ  دوشـنبه  روز  از  آزمـون،  در  شـرکت  کارت 
درگاه  روی  پرینـت،  و  مشـاهده  بـرای   1402/02/11
بـه  کشـور  آمـوزش  سـنجش  سـازمان  اطالع رسـانی 
نشـانی: www.sanjesh.org  قـرار خواهـد گرفـت و 
آزمـون در روز پنجشـنبه مـورخ 1402/02/14 با توجه 
بـه آمـار شـرکت کننـدگان، حسـب مـورد، در مراکـز 
اسـتان ها و شهرسـتان ها برگـزار خواهـد شـد. ضمنـاً 
سـاعت شـروع و محـل برگـزاری آزمـون، روی کارت 
شـرکت در آزمـون درج می شـود و بـه هنـگام پرینـت 

کارت، بـه آگاهـی متقاضیـان خواهـد رسـید.

در  شركت  متقاضیان  اطالع  به 
 TOEFL نظیر  بین المللی  آزمون های 
با توجه  و... می رساند   ، GRE،IELTS
افراد و شركت های  به وجود تعدادی 
سود جو كه  با تبلیغات و وعده های 
مورد  مدارك  اخذ  بر  مبنی  واهی 
با مشخصات داوطلب  اقدام به  نظر، 
كالهبرداری و اخذ مبالغ قابل توجهی 
از این افراد می نمایند، این سازمان به 
عنوان ناظر آزمون های  بین المللی در 
كشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی 
این مراكز به مراجع قضائی، موارد ذیل 
یادآوری  متقاضیان  اطالع  برای  را  

می نماید:
ایـن  طریـق  از  مداركـی  تنهـا    -  1
قـرار  تأییـد  و  گواهـی  مـورد  سـازمان 
خواهنـد گرفت كـه قباًل مجـری آزمون 
از سـوی ایـن سـازمان مجـوز برگـزاری 
آن را دریافـت نمـوده باشـد؛ لـذا قبل از 
پرداخـت هرگونـه وجه از طریق سـایت 
سـازمان سـنجش آموزش كشور )بخش 
آزمون هـای بین الملـل( نسـبت به مجاز 

بـودن مركـز اطمینـان حاصـل نماییـد.
2 - بـا داوطلبانـی كـه مرتكـب تخلـف 
شـوند برابـر قانـون برخورد خواهد شـد 
و مشـخصات آنان در فهرسـت متخلفان 
آزمون هـای ایـن سـازمان قـرار خواهـد 
گرفـت. ضمنـً ایـن داوطلبـان از 2 تـا 
آزمون هایـی  در  شـركت  از  سـال   10
كـه ایـن سـازمان برگـزار می نمایـد یـا 
ناظـر آن اسـت، محـروم خواهنـد شـد. 
همچنیـن در صورتـی كـه متخلفـان در 
ثبت نـام  بـه  اقـدام  محرومیـت  طـول 
در یكـی مراكـز نماینـد، در هـر مرحلـه 
آنـان در  از شـركت  آزمـون  از مراحـل 

آزمـون جلوگیـری به عمـل خواهد آمد.
3 - مراكـز برگـزاری آزمون هـا موظـف به 
رعایـت قوانین بـوده و بایسـتی از ثبت نام 
ایـن افـراد خـودداری نماینـد و در صورت 

تخلـف،  مجوز آنـان لغـو می گردد.  
مـدارك  بـا جعـل  كـه  داوطلبانـی   -  4
هویتی سـعی در گمـراه نمـودن مجریان 
آزمـون نماینـد و در آن شـركت كننـد 
و تخلـف آنـان )حتـی پـس از دریافـت 
مقـررات  برابـر  گـردد،  اثبـات   ) مـدرك 
برگـزاری آزمون هـا، مـدارك مربـوط بـه 
آنهـا باطـل و از شـركت در آزمون هـا بـه 
مـدت 2 تا10سـال محـروم خواهند شـد 

و بـا توجـه بـه اینكـه جعـل هـر گونـه 
اسـناد دولتی و اسـتفاده از سـند مجعول 
و شـركت كـردن به جـای داوطلب اصلی، 
برابـر قانـون مجـازات اسـالمی )تعزیـرات 
مصـوب 1375( جـرم تلقـی می شـود و 
مجـازات كیفری به همراه خواهد داشـت، 
صـدور  بـرای   متخلفـان  از  گـروه  ایـن 
احـكام قضائـی بـه مراجع قضائـی معرفی 

می گردنـد.
قوانیـن  براسـاس  یـادآور می شـود كـه 
آزمون هـای  امتیـاز  مؤسسـات صاحـب 
ثبت نـام  مراحـل  كلیـه  بین المللـی، 
توسـط  شـخصَا  بایسـتی  آزمون هـا 
در  و  شـود  انجـام  متقاضـی  شـخص 
صـورت عدم رعایـت شـرایط ثبت نام، از 
شـركت متقاضـی در آزمـون ممانعت به 
عمـل خواهـد آمد و در صورت مشـاهده 
هرگونـه تخلـف در این زمینه بـا افراد یا 
شـركت های سـودجو كـه بـه روش های 
مختلـف اقـدام بـه ثبت نـام متقاضیـان 
می نماینـد  بین المللـی  آزمون هـای  در 

برخـورد قانونـی خواهـد شـد.

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی
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پرورش  و  توسعه  به  دستیابی  برای  تالش  مهم ترین  گذشته،  قرن  اوایل  از 
این  در  است.  بوده  دانشگاه  تأسیس  ایران،  در  متخصص  انسانی  نیروی 
نوین  به شیوۀ  آموزش  تا  دادند  را صورت  بسیاری  نواندیشان تالش  میان، 
از جمله تأسیس  از بسیاری جهات،  و متفاوت، همگانی شود. قرن گذشته 
دانشگاه های مهمی چون: دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز و دانشگاه تبریز، 
در تاریخ ایران مهم و قابل توجه است و از این دوره می توان به عنوان مرحلۀ 
آغازین گسترش آموزش عالی در ایران یاد کرد. این توسعه و تأسیس مراکز 
دانشگاهی در کشور، تا زمان حاضر همچنان ادامه داشته است تا جایی که 
در سال گذشته، ایران رتبۀ نهم را از لحاظ تعداد دانشگاه در دنیا از آن خود 
کرد )استاتیستا1(. اهمیت ورود به دانشگاه در ایران به لحاظ جمعیت متقاضی 
ایران جزء  دانشگاه های  از  برخی  که  تا جایی است  عالی،  آموزش  به  ورود 
پانصد دانشگاه برتر جهان شده اند؛ مقامی که بسیاری از کشورهای آسیایی 
نتوانسته اند به آن دست یابند. به همین دلیل، برخی از دانشگاه های ایرانی 

را دانشگاه های پرآوازه می نامیم.

دانشگاه در  ایران
 نخستین مرکز آموزشی نوین در ایران، دانشسرای عالی )دارالمعلمین قبلی و تربیت 
برای  تهران  در  129۸ شمسی  سال  در  که  است  کنونی(  خوارزمی  و  بعدی  معلم 
تربیت معلمان مدارس تأسیس شد؛ ولی اولین دانشگاه رسمی کشور، دانشگاه تهران 
)تأسیس 1313 شمسی( است. در جدول زیر، سال تأسیس نخستین دانشگاه های 

کشور فهرست شده است.

نخستین دانشگاه های تأسیس شده در ایران )فراستخواه، ۱388(

سال تاسیسنام دانشگاهردیف

1313دانشگاه تهران1

131۸دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی2

1325دانشگاه اصفهان3

1325دانشگاه شیراز4

1326دانشگاه تبریز5

132۸دانشگاه فردوسی مشهد6

1334دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان7

1334دانشگاه شهید چمران )نام قدیم: جندی شاپور(۸

1337دانشگاه پلی تکنیک تهران )نام قدیم: امیرکبیر(9

133۸دانشگاه شهید بهشتی )نام قدیم: ملی ایران(10

1336دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان11

1336دانشکده هنرهای دراماتیک12

1344دانشگاه صنعتی شریف13

1351دانشگاه علم و صنعت ایران )نام قدیم: هنر سرای عالی(14

راه دانشگاه

دانشگاه های پرآوازۀ ایران
فاطمهقلخانباز
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راه دانشگاه

نخستینمرکزآموزشینویندرایران،دانشسرایعالی)دارالمعلمینقبلیوتربیتمعلمبعدیوخوارزمیکنونی(

 رتبه بندی دانشگاه های دنیا

کیواس2 که به رتبه بندی دانشگاه های جهان می پردازد، چند معیار را به این منظور 
در نظر می گیرد. این موارد عبارتند از: شهرت دانشگاهی، نسبت استادان یک دانشگاه 
به دانشجویان و استنادهای پژوهشی و تعداد دانشجویان بین المللی ثبت نام شده در 

آن دانشگاه.
در سال 2022 این مؤسسه به بررسی 1500 دانشگاه در سرتاسر دنیا پرداخته و آنان 
را از این منظر ارزیابی کرده است. همان طور که در جدول زیر مشاهده می شود، 
برخی از دانشگاه های ایران جزء پانصد دانشگاه برتر جهان هستند که این موضوع، 
نشان از برجستگی سطح علمی دانشگاه های کشور دارد؛ ضمن آنکه کسب این افتخار 
به همراه دسترسی به آموزش عالی در ایران، نشان از روند رو به رشد و توسعۀ کشور 

دارد.

دانشگاه های برتر ایران در رتبه بندی جهانی کیواس )2۰22(

رتبهبندیجهانینامدانشگاه

381دانشگاه صنعتی شریف

465دانشگاه صنعتی امیرکبیر

530 - 521دانشگاه تهران

550 - 541دانشگاه علم و صنعت ایران

800 - 751دانشگاه شیراز 

1200 - 1000دانشگاه شهید بهشتی

)صنعتی  کشور  صنعتی  دانشگاه  دو  که  دارد  این  از  نشان  فوق،  جدول  اطالعات 
می توان  و  دنیا هستند  برتر صنعتی  دانشگاه های  امیرکبیر( جزء  و صنعتی  شریف 
که  همچنان  برد.  بسیاری  بهره های  صنعت  و  دانشگاه  پیوند  در  قابلیت،  این  از 
بسیاری از پیشبردهای صنعت کشور در سال های اخیر، مرهون تالش دانشجویان 

است؛  فوق  دانشگاه های  برجستۀ  استادان  و 
البته رتبه بندی های دیگری نیز از دانشگاه های 
و  علمی  مقاالت  تعداد  داشتن  نظر  از  جهان، 
اختراعات انجام می شود که در آن فهرست ها 
در  همچنان  کشور  دانشگاه های  از  برخی 

جایگاه های مهم و تأثیرگذار هستند.

رتبه بندی دانشگاه های ایران

عالوه بر رتبه  بندی دانشگاه ها در سطح جهانی، 
در داخل کشور نیز رتبه بندی علمی دانشگاه ها 
صورت می گیرد و متولی آن، سازمان آی اس 
سی )ISC(3 است که به رتبه بندی دانشگاه ها 
طبق  می پردازد.  ایران  پژوهشی  مؤسسات  و 
جایگاه  مؤسسه،  این  شدۀ  انجام  ارزیابی 
دانشگاه های برتر کشور بین 100 دانشگاه، در 
سطوح مختلف، در جدول زیر بیان شده است.

دانشگاه های برتر کشور )۱۴۰۰-۱399(

رتبۀ کسب شده در سطح کشورنام دانشگاه

1دانشگاه تهران

2دانشگاه فردوسی مشهد

3دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4دانشگاه صنعتی شریف

5دانشگاه تربیت مدرس

6دانشگاه علم و صنعت ایران

7دانشگاه شهید بهشتی

۸دانشگاه جامع امام حسین )ع(

9دانشگاه صنعتی اصفهان

10دانشگاه شیراز

11دانشگاه تبریز

12دانشگاه عالمه طباطبایی

13دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

14دانشگاه اصفهان

15دانشگاه گیالن

منابع مورد استفاده
فراستخواه، مقصود )13۸۸(. سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران: بررسی تاریخی آموزش عالی 

و تحوالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مؤثر بر آن.
https://www.topuniversities.com
------------------------------------------------------------------------------------

Statista( -1(، شرکتی آلمانی که متخصص داده های بازار و مصرف کننده است.
2- QS Word University Ranking
3- Iran University Ranking
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کود کی د ه ساله که د ست چپش به د لیل 
شد ه  قطع  بازو  رانند گی از  حاد ثۀ  یک 
به  رزمی جود و  تعلیم فنون  برای  بود ، 

یک استاد  سپرد ه شد .
از  استاد   که  د اشت  پد ر کود ک اصرار 

فرزند ش یک قهرمان جود و بسازد  !
 استاد  پذیرفت و به پد ر کود ک قول د اد  
را  فرزند ش  می تواند   بعد ،  سال  یک  که 
 ! ببیند   باشگاه ها  کل  قهرمانی  مقام  د ر 
د ر طول شش ماه، استاد  فقط روی بد ن 
این  د ر عرض  و،  کرد   کار  سازی کود ک 
به  ماه، حتی یک فن جود و را هم  شش 

او تعلیم ند اد .
بعد  از شش ماه خبر رسید  که یک ماه بعد ، 
می شود .  برگزار  شهر  د ر  محلی  مسابقات 

فن  یک  فقط  ساله  د ه  کود ک  به  استاد  
تا زمان برگزاری مسابقات،  آموزش د اد  و 
روی آن تک فن کار کرد . سرانجام مسابقات 
برگزار شد  و کود ک توانست د ر میان اعجاب 
همگان، با آن تک فن، همۀ حریفان خود  را 

شکست د هد  !

سه ماه بعد ، کود ک توانست د ر مسابقات 
بین باشگاه ها نیز با استفاد ه از همان تک 
پایان  به  مسابقات  وقتی  برند ه شود .  فن 
رسید ، د ر راه بازگشت به منزل، کود ک از 

استاد  راز پیروزی اش را پرسید . 
چیز  سه  تو  پیروزی  د لیل  گفت:  استاد  

به  فن  یک  همان  اینکه  به  اول  بود : 
تنها  اینکه  د وم  بود ی.  مسلط  خوبی 
امید ت همان یک فن بود ، و سومین د لیل 
پیروزي تو این است که تنها راه شناخته 
شد ه برای مقابله با این فن، گرفتن د ست 
د ستی  چنین  تو  که  است  حریف  چپ 

ند اری !

 توانمند ی هایت را بشناس و
 به آنها ایمان د اشته باش 

منزل  در  روز  یک  ساندرس،  سرهنگ 
گفت:  و  آمد  نوه اش  که   بود  نشسته 
برایم یک دوچرخه  ماه  این   ! بزرگ  بابا 

مي خري؟
او، که نوهاش را خیلي دوست ميداشت، 

با عبور از گذرگاه سختي ها

به موفقیت برسید !
سختاست؛حداقلبرایبیشتردانشآموزانسختاستکهیکسالازتفریحاتخودبزنند،مدیریتزمانیسفتوسختیداشتهباشند،
عالوهبردرسهایسالآخر،درسهایسالهایگذشتهرانیزدورهکنندوخودرابراییکآزمونتستیجامعهم،کهتمامدروسمهمرا

دربرمیگیرد،آمادهسازند؛امابایدپذیرفتکهانساندرمواجههباسختیهاآبدیدهوآمادهپذیرشمسؤولیتهایمهممیشود.
بهجرأتمیتوانگفتکهتمامدانشمندان،هنرمندانوورزشکاران،باعبورازگذرگاهسختیهاونامالیمتهاوتحملمشکالت،توانستهاند

بهموفقیتبرسند.بهقولتوماسادیسون،بزرگترینمخترعجهان،»موفقیت،یکدرصدنبوغو99درصدعرقریختناست.«
درایننوشته،چندداستانازتالشیپیگیرونترسیدنازشکستبرایرسیدنبهپیروزیرامیخوانید.باشدکهشمانیزدرراهرسیدن

بهمقصود،بهجنگنامالیماتبرویدوازسختیهانهراسیدودرنهایتپیروزوسربلندباشید.
وقتینقطۀضعف،عاملموفقیتمیشود!

بعضي از مواقع، تالش و کوشش
 و تحمل مقداري سختي، همان چیزي است که 

ما در زندگي به آن نیاز داریم. اگر خداوند این قدرت را
 به ما مي داد که بدون هیچ مانعي 

به اهداف خود برسیم، آن گاه چنین قدرتي که
 اکنون داریم، نداشتیم
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گفت: حتماً عزیزم!
ماهی  با  د ید   کرد ،  حساب  که  وقتی  اما 
حتی  بازنشستگی،  حقوق  د الر   500
عهد ۀ  از  و  می ماند   هم  خانه  مخارج  د ر 

پرد اخت چنین هزینه هایی برنمی آید .
د ربارۀ  کتابی  که   گرفت  تصمیم  وي 
یکی  د ر  بخواند .  موفقیت  راههاي 
بود :  نوشته  کتاب  آن  بند های  از 
کاغذ  روی  را  خود تان  توانمند ی های 

بنویسید .
پس شروع کرد  به نوشتن توانمند ی هایش 

روی کاغذ. 
بار د یگر نوه اش به سراغش آمد  و پرسید : 

بابا بزرگ ! داري چه کار مي کني؟
که  را  کارهایي  دارم  گفت:  بزرگ  پدر 

بلدم، مينویسم.
که  بنویس   ! بزرگ  بابا  گفت:  پسرک 

مرغهاي خوشمزهای درست ميکنی !
این حرف د رست بود . پیرمرد پودرهایي 
مرغها  به  وقتي  که  ميکرد  درست  را 
ميشد.  انگیز  مرغها شگفت  مزۀ  مي زد، 

او راهش را پیدا کرد. 
اولین  نزد  فروش  براي  را  مرغ  پودر 
رستوران برد؛ اما صاحب آنجا قبول نکرد، 
د اد ،  »نه«  پاسخ  او  به  رستوران  دومین 
»نه«  پاسخ  او  به  نیز  رستوران  سومین 
مراجعه کرد و  به 623 رستوران  او  د اد . 
رستوران  چهارمین  و  بیست  و  ششصد 
استفاد ه  او   مرغ  پودر  از  که  شد  حاضر 
کند  . امروزهKFC   د ر 124 کشور د نیا 
کسي  آمریکا  در  اگر  و  د ارد   نمایند گی 
بخواهد عکس سرهنگ ساندرس و پودر 
رستورانش  دِر  جلوي  را  کنتاکي  مرغ 

بزند، باید 50 هزار دالر پرداخت کند !

 ناشنوا باش، وقتی همه از محال 
بود ن آرزوهایت سخن می گویند 

می کرد ند   عبور  جنگلی  از  قورباغه  چند  
که ناگهان د و تا از آنها به د اخل گود ال 
کنار  د ر  قورباغه ها  بقیۀ  افتاد ند .  عمیقی 
د ید ند   وقتی  و،  شد ند   جمع  گود ال 
د و  به  است،  عمیق  چقد ر  گود ال  که 
نیست؛  قورباغۀ د یگر گفتند  که چاره ای 
قورباغه،  د و  مرد .  زود ی خواهید   به  شما 
تمام  با  و  گرفتند   ناد ید ه  را  این حرف ها 
بیرون  گود ال  از  که  کوشید ند   توانشان 
بپرند ؛ اما قورباغه های د یگر د ائماً به آنها 
برد ارید ؛  تالش  از  د ست  که  می گفتند  
از  یکی  باالخره  مرد .  خواهید   شما  زیرا 
و  برد اشت  تالش  از  د ست  قورباغه،  د و 

و  شد   پرتاب  گود ال  د اخل  به  بی د رنگ 
مرد . 

برای  توانش  با حد اکثر  اما قورباغۀ د یگر 
می کرد .  تالش  گود ال  از  آمد ن  بیرون 
بقیۀ قورباغه ها فریاد  می زد ند  که د ست از 
تالش برد ار؛ اما او با توان بیشتری تالش 

می کرد  و باالخره از گود ال خارج شد .  
وقتی از گود ال بیرون آمد ، بقیۀ قورباغه ها 
را  ما  حرف های  تو  مگر  پرسید ند :  او  از 
قورباغه  که  شد   معلوم  نشنید ی؟ 
مد ت  این  تمام  او  واقع،  د ر  ناشنواست؛ 
را  او  د یگران  که  است  می کرد ه  فکر 

تشویق می کنند  !

 یا با تالش پرواز کن
یا همچون کرم بخز !

مرد ي یک پیلۀ پروانه پید ا کرد  و آن را با 
خود  به خانه برد . یک روز سوراخ کوچکي 
این  که  مرد   گشت.  ظاهر  پیله  آن  د ر 
صحنه را د ید ، به تماشاي منظره نشست. 
ساعت ها طول کشید  تا آن پروانه توانست 
با کوشش و تقالي فراوان، قسمتي از بد ن 
خود  را از آن سوراخ کوچک بیرون بکشد . 
پس از مد تي به نظر رسید  که آن پروانه 
نمي تواند   د یگر  و  نمي کند   هیچ حرکتي 

مرد   بنابراین،  بکشد ؛  بیرون  را  خود  
تصمیم گرفت که به پروانه کمک کند !

بسیار،  د قت  با  و  برد اشت  قیچي  یک  او 
از  بعد   کرد .  بزرگتر  را  سوراخ  آن  کمي 
بیرون  راحتي  به  پروانه  کار،  این  انجام 
نظر  به  عجیب  چیزهایي  اما  آمد ؛ 
و  بود   کرد ه  ورم  پروانه  بد ن  مي رسید : 
همچنان  مرد   بود .  چروکید ه  بال هایش 
منتظر ماند . او انتظار د اشت که بال هاي 
این  بتواند   تا  شود   پهن  و  بزرگ  پروانه 
اما  کند ؛  تحمل  پرواز  د ر  را  چاق  بد ن 
پروانه  نیفتاد ؛ د ر حقیقت،  اتفاقي  چنین 
مابقي عمر خود  را به خزید ن به اطراف با 
بال هاي چروکید ه و تن ورم کرد ه گذراند  

و هرگز نتوانست پرواز کند .
خود   مهرباني  و  شتاب  با  مرد   این  آنچه 

بود .  اتفاق  این  بروز  سبب  د اد ،  انجام 
سوراخ کوچکي که د ر پیله وجود  د اشت، 
باید   پروانه  بود .  متعال  خد اوند   حکمت 
این تقال را انجام مي د اد  تا مایع موجود  د ر 
تا بال هایش  او وارد  بال هایش شود   بد ن 

شکل الزم را براي پرواز بگیرند .
بعضي از مواقع، تالش و کوشش و تحمل 
مقد اري سختي، همان چیزي است که ما 
د ر زند گي به آن نیاز د اریم. اگر خد اوند  
این قد رت را به ما مي د اد  که بد ون هیچ 
آن گاه  برسیم،  خود   اهد اف  به  مانعي 
چنین قد رتي که اکنون د اریم، ند اشتیم.

 بهترین اثر هستی باش 
پسرک از پد ر بزرگش پرسید : پد ر بزرگ 

! د ربارۀ چه می نویسی؟
پد ر بزرگ پاسخ د اد : د ربارۀ تو پسرم؛ اما 
است  مد اد ی  می نویسم،  آنچه  از  مهم تر 
وقتی  می خواهم  می نویسم.  آن  با  که 
بزرگ شد ی، تو هم مثل این مد اد  بشوی! 
پسرک با تعجب به مد اد  نگاه کرد  و چیز 
این هم  اما  ند ید  و گفت:  خاصی د ر آن 

مثل بقیه مد اد  هایی است که د ید ه ام !
پد ر بزرگ گفت: بستگی د ارد  که چطور 
به آن نگاه کنی. د ر این مد اد  پنج صفت 

هست که اگر به د ستشان بیاوری، برای 
تمام عمرت با د نیا به آرامش می رسی. 

بزرگ  کارهای  اول:می توانی  صفت
کنی که  فراموش  نباید   هرگز  اما  کنی؛ 
تو  حرکت  هر  د ارد  که  وجود   د ستی 
د ست،  این  اسم  می کند .  را هد ایت 
مسیر  د ر  را  تو  باید   همیشه  خد است. او 

اراد ه اش حرکت د هد .
که  آنچه  از  گاهی  باید   دوم: صفت
مد اد   از  و  بکشی  د ست  می نویسی، 
تراش استفاد ه کنی. انجام این کار باعث 
می شود  که مد اد  کمی رنج بکشد ؛ اما آخر 
از  اثری که  تیزتر می شود  و  کار، نوکش 
خود  به جا می گذارد ، ظریف تر و باریک تر 
رنج هایی  باید   بد ان که  بود ؛ پس  خواهد  
را تحمل کنی؛ چرا که این رنج ها باعث 

می شود  تا انسان بهتری شوی.
صفتسوم:مد اد  همیشه اجازه می د هد  
که برای پاک کرد ن یک اشتباه، از پاک 
کن استفاد ه کنیم. بد ان که تصحیح یک 
واقع،  نیست؛ د ر  بد ی  کار  خطا،  کار 
د رست  مسیِر  د ر  را  خود ت  اینکه  برای 

نگه د اری، این تصحیح الزم  است.
خارجی  شکل  یا  چهارم:چوب  صفت
اهمیت  زغالی  بلکه  نیست،  مهم  مد اد ، 
است؛ پس  چوب  د اخل  که  د ارد  
همیشه مراقب باش و بد ان که د ر د رونت 

چه خبر است.
از  اثری  همیشه  پنجم:مد اد   صفت
کار  هر  بد ان  به جا می گذارد ؛ پس  خود  
تو به  از  که د ر زند گی ات می کنی، رد ّی 
بنابراین، سعی کن نسبت  می گذارد ؛  جا 
به هر کاري که می کنی، هشیار باشی و 

بد انی که چه می کنی. 

می توانی کارهای بزرگ کنی؛
اما هرگز نباید فراموش کنی که دستی وجود دارد 

که  هر حرکت تو را هدایت می کند
اسم این دست، خداست.

 او همیشه باید تو را  در مسیر اراده اش حرکت دهد
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 پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی
در سال تحصیلی 1402-1403  بر اساس مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی

اطالعیه دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص:

بهاطالعمیرساندکهپذیرشمتقاضیان
ورودبهآموزشعالیدرسالتحصیلی
1402-1403براساسمصوبه»سیاستها
وضوابطساماندهیسنجشوپذیرش
)پس عالی آموزش به ورود متقاضیان
مورخ جلسه843 متوسطه(« پایان از
1400/4/15شورایعالیانقالبفرهنگی
1400/6792/دش شماره به ابالغی
مورخ1400/5/5ومادهواحده»تکمیل
و سیاستها از موادی اصالح و
پذیرش و سنجش ساماندهی ضوابط
)پس عالی آموزش به ورود متقاضیان
متوسطه(مصوب1400/4/15« پایان از
جلسات855و863مورخ1400/11/5
انقالب عالی شورای 1401/3/17 و
فرهنگیابالغیبهشماره1401/6310/دش
مورخ1401/4/25انجاممیشود.نکات
اجراییوفنیبرایاجرایاینمصوبه
درجلسات31مورخ1401/6/14و32
و سنجش شورای 1401/6/15 مورخ
ومصوبشد بررسی دانشجو پذیرش

کهبهشرحذیلاست:
سابقه  د روس  ضرایب  و  نام   -1
د یپلم  و   6-3-3 نظام  د یپلم  تحصیلی 
واحد ی/ سالی  نظام  پیش د انشگاهی  و 

متقاضیان  پذیرش  برای  واحد ی  ترمی 
تحصیلی سال  د ر  عالی  آموزش  به  ورود  

سراسری  آزمون  طریق  از   1403-1402
سال  1402 به ترتیب مطابق پیوست های 

1 و 2 است. 
پایه  تحصیلی  سابقه  نمره کل  سهم   -2
گروه  های  د ر   6-3-3 نظام  د وازد هم 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی 
و علوم انسانی آزمون سراسری سال 1402 
است.  قطعی  تأثیر  با  د رصد   میزان 40  به 
نظام  د یپلم  تحصیلی  سوابق  تأثیر  میزان 
گروه  های  د ر  واحد ی  واحد ی/ترمی  سالی 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی 
سال  سراسری  آزمون  انسانی  علوم  و 
تأثیر قطعی، و میزان  با  30،1402 د رصد  
تأثیر سوابق تحصیلی پیش د انشگاهی نظام 
د رصد   10 واحد ی  واحد ی/ترمی  سالی 
)د ر مجموع 40 د رصد ( با تأثیر قطعی د ر 

نمره کل سابقه تحصیلی است.
تحصیلی  سابقه  نمره کل  سهم   -3
و  د یپلم  یا   6-3-3 نظام  د وازد هم  پایه 
واحد ی/ترمی  سالی  نظام  پیش د انشگاهی 

و  هنر  آزمایشی  گروه  های  د ر  واحد ی 
سال  سراسری  آزمون  خارجی  زبان های 
1402 به میزان 26 د رصد  با تأثیر قطعی و 
فقط شامل د روس عمومی سابقه تحصیلی 
آزمون  کل  نمره  سهم  به  مابقی  و  است 

اختصاصی )کنکور( اضافه می شود . 
سهم  و  عمومی  د روس  سهم  حد اکثر   -4
سابقه  کل  نمره  د ر  تخصصی  د روس 
تخصصی  د روس  سهم  جز  )به  تحصیلی 
آزمایشی  گروه های  برای  تحصیلی  سوابق 
بند  3  هنر و زبان های خارجی که مطابق 

اقد ام می شود (، به شرح جد ول ذیل است.

سهمدروسعمومیوتخصصی
درنمرهکلسابقهتحصیلی

جمعتخصصیعمومیسال

1402261440

1403282250

 1404 و
303060بعد  از آن

نمرات  تحصیلی،  سابقه  عمل  مالک   -5
سال  ماه  خرد اد   پایان  تا  نهایی  امتحان 
پذیرش د انشجو و آخرین فایل د ریافتی از 
تعیین  تاریخ  تا  پرورش  و  آموزش  وزارت 
آموزش  سنجش  سازمان  سوی  از  شد ه 

کشور است.
6- د ر آزمون سراسری سال 1402 و بعد  
از آن، برای د اوطلبانی که سابقه تحصیلی 
ناقص د ارند  یا کاًل سابقه تحصیلی ند ارند ، 
نسبت  به  تحصیلی  سابقه  کل  نمره  سهم 
د رگروه  د اوطلب  موجود   تحصیلی  سوابق 
د روس  جز  )به  د رخواستی  آزمایشی 
سهم  مابقی  و  می شود   اعمال  عمومی(، 
سهم  سقف  تا  تحصیلی  سابقه  کل  نمره 
به   4 بند   مطابق جد ول  تخصصی،  د روس 
نمره کل آزمون اختصاصی )کنکور(  سهم 

اضافه می شود .
تبصره: همه د اوطلبان )اعم از د انش آموزان 
فنی  نظری،  شاخه های  فارغ التحصیالن  و 
نظام های  تمامی  کارد انش  و  حرفه ای  و 
د روس  د ارای  باید   پرورش(  و  آموزش 
عمومی سابقه تحصیلی باشند  و د ر صورت 
ند اشتن این سابقه، باید  برای تولید  آن از 
طریق وزارت آموزش و پرورش اقد ام کنند . 
ماد ه 2 مصوبه شورای  بند   2-2  7- طبق 

د اوطلب،  هر  برای  فرهنگی،  انقالب  عالی 
از  حاصل  تحصیلی  سابقه  کل  نمره  یک 
سابقه  شد ه  تراز  نمرات  وزنی  میانگین 
تحصیلی د روس عمومی و تخصصی وی با 
توجه به ضرایب سوابق تحصیلی مند رج د ر 

بند  1 این اطالعیه، ساخته می شود .
آزمون  د روس  ضرایب  و  عناوین   -8
سنجش  سازمان  سوی  از  )که  اختصاصي 
آموزش کشور برگزار می شود (، به تفکیک 
ذیل  جد اول  شرح  به  آزمایشی،  گروه های 

است. 
گروهآزمایشیعلومریاضیوفنی

ضریبنامدرس

12ریاضي

9فیزیک

7شیمی

گروهآزمایشیعلومتجربی

ضریبنامدرس

1زمین شناسي

7ریاضي

12زیست شناسي

7فیزیک

9شیمي

گروهآزمایشیعلومانسانی

ضریبنامدرس

6ریاضي
2اقتصاد 

8زبان و اد بیات فارسي)تخصصي(

5زبان عربي )تخصصي(
5تاریخ و جغرافیا

5علوم اجتماعي

5فلسفه و منطق

2روانشناسي

گروهآزمایشیهنر

ضریبنامدرس

12د رک عمومي هنر

5د رک عمومي ریاضي-فیزیک

3خالقیت تصویري و تجسمي

گروهآزمایشیزبانهایخارجی

ضریبنامدرس

1زبانتخصصی

8-1-د ر هر نوبت آزمون اختصاصی، برای 
هر د اوطلب، طبق بند   1-2 ماد ه 2 مصوبه 
شورای عالی انقالب فرهنگی، یک نمره کل 
آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی 
د ر  وی  تخصصی  د روس  شد ه  تراز  نمرات 
آن گروه   آزمایشی که د ر آن شرکت کرد ه 
است )با توجه به ضرایب مند رج د ر بند  8 

این اطالعیه( ساخته می شود . 
علوم  د یپلم  د ارای  د اوطلبان  برای  -2-8
آزمایشی  گروه  د ر  که  اسالمی،  معارف  و 
می کنند ،  شرکت  انسانی  علوم  آزمایشی
اختصاصی  آزمون  امتحانی  د رس  منابع 
»زبان عربی« کتاب های »عربی، زبان قرآن 
1، 2 و 3«، و منابع د رس امتحانی »تاریخ« 
کتاب های »تاریخ اسالم 1 و 2 و تاریخ 3 
گرفته  نظر  د ر اسالمی(«  د وره  د ر  )ایران 

 می شود . 
ثبت نام  نوبت های  از  یک  هر  د ر  تبصره:
د یپلم  د ارای  د اوطلبان  اختصاصی،  آزمون 
علوم و معارف اسالمی، که د ر گروهآزمایشی 
علوم انسانی ثبت نام  می کنند ، باید  انتخاب 
کنند  که صرفاً به د فترچه سؤاالت تخصصی 
»منابع  یا  انسانی«  علوم  د یپلم  »منابع  از 
د و د رس، زبان عربی و تاریخ د یپلم علوم و 

معارف اسالمی« پاسخ می د هند . 
اصلی  آزمایشی  گروه  سه  هر  د ر  -3-8
علوم  و  تجربی  علوم  فنی،  و  ریاضی  علوم 
ورزشي  علوم  رشته  عملي  آزمون  انسانی، 
یک  )1 )مجموعه  بد ني  تربیت  آموزش  و 
به  آن  نمره  و  می شود  برگزار  سال  د ر  بار 
عنوان یک د رس تخصصی با ضریب 12 د ر 
پذیرش  برای  اختصاصی  آزمون  کل  نمره 
رشته های مرتبط با علوم ورزشی محاسبه 

خواهد  شد .
آزمون هنر، آزمایشی گروه در -4-8
عملییکبار د ر سال برگزار می شود و هر 
د اوطلب فقط امکان شرکت د ر حد اکثر د و 
مجموعه آزمون عملی از مجموعه های  ذیل 
د رس  عنوان  به  عملی  آزمون  نمره  د ارد .  را 
تخصصی با ضریب 12 د ر نمره کل آزمون 
مرتبط  رشته های  پذیرش  برای  اختصاصی 
با آن رشته محاسبه خواهد  شد . ضمناً فقط 
د اوطلبانی می توانند  رشته های د ارای آزمون 
عملی را انتخاب کنند  که د ر آزمون عملی آن 
مجموعه شرکت کرد ه باشند . سایر رشته های 
گروه آزمایشیهنر، به جز موارد  مند رج د ر 

جد ول ذیل، آزمون عملی ند ارد .

اطالعیه
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عنوان رشتهمجموعه

2

نقاشی

ارتباط تصویری

طراحی پارچه 

طراحي لباس

آموزش هنر

گرافیک

عنوان رشتهمجموعه

طراحی صنعتی3

اد بیات نمایشی4

مجسمه سازی5

نوازند گی موسیقي ایرانی6

نوازند گي موسیقي جهاني7

کتابت نگارگری8

عنوان رشتهمجموعه

آهنگسازی9

بازیگری10

طراحی صحنه11

نمایش عروسکی12

عکاسي13

سینما14

زبان های  آزمایشی  گروه  د ر  -5-8
زبان های  از  اختصاصی  آزمون  خارجی، 
و  روسی  فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی، 
د ر  د اوطلب  و  می شود   برگزار  ایتالیایی 
را  زبان ها  این  از  یکی  باید   ثبتنام،  زمان 
د اوطلبانی  کند .  انتخاب  پاسخگویی  برای 
به  مربوط  رشته محل های  می توانند  
فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی،  زبان های 
که  کنند   انتخاب  را  ایتالیایی  و  روسی 
آن  به  مربوط  اختصاصی  آزمون  د ر  صرفاً 
انتخاب  اجازه  و  کرد ه  باشند   شرکت  زبان 
زبان  آن  به  مربوط  کد رشته محل های 

خارجی را که انتخاب نکرد ه اند ، ند ارند .
رشته محل های  انتخاب  برای  تبصره: 
)به  خارجی  زبان های  سایر  به  مربوط 
و  روسی  فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی،  جز 
ایتالیایی( محد ود یتی وجود  ند ارد  و مالک 
گزینش علمی، نمره کل نهایی بد ون توجه 

به نوع آزمون زبان اختصاصی است.
هر  اختصاصی  آزمون  نوبت  هر  د ر   -6-8
آزمون  د ر  می توانند   د انش آموزانی  سال، 
سال  شروع  از  قبل  تا  که  کنند   شرکت 
)تا  به پذیرش آن آزمون  تحصیلی مربوط 
پایان شهریورماه( د یپلم خود  را اخذ کنند ، 
اجازه  پایین تر  پایه های  د انش آموزان  و 

شرکت د ر آزمون را ند ارند .
9- د ر هر نوبت آزمون اختصاصی، کارنامه 

نمرات، شامل نمرات خام و نمره کل آزمون 
اختصاصی )طبق بند  1-2 ماد ه 2 مصوبه 
از  حاصل  فرهنگی(  انقالب  عالی  شورای 
د روس  شد ه  تراز  نمرات  وزنی  میانگین 
تخصصی آن نوبت آزمون،  برای هر گروه 
آزمایشی که د اوطلب د ر آن شرکت کرد ه 

است، اطالع رسانی می شود .
به  ورود   برای  د انشجو  پذیرش   -10
د انشگاه ها و مراکز آموزش عالی د ر کشور، 
اگر  و  می شود ،  انجام  سال  د ر  بار  یک 
د ر  آزمون  مختلف  نوبت های  د ر  د اوطلب 
و  ریاضی  )علوم  اصلی  آزمایشی  گروه های 
انسانی( مختلفی  فنی، علوم تجربی، علوم 
شرکت کرد ه است، فقط برای پذیرش یک 
گروه های  عالوه  به  اصلی  آزمایشی  گروه 
خارجی  زبان های  و  هنر  شناور  آزمایشی 
اختصاصی  آزمون  د ر  شرکت  صورت  )د ر 

اقد ام  می تواند   آزمایشی(  گروه های  این 
گروه  پذیرش،  از  قبل  باید   و  نماید  

آزمایشی خود  را اعالم نماید .  
سراسری  آزمون  د ر  پذیرش  برای   -11
به  مربوط  نهایی  کل  نمره   ،1402 سال 
گروه آزمایشی د رخواستی د اوطلب، طبق 
شورای  مصوبه   3 ماد ه   3 و   2 بند  های 
بند های  سایر  و  فرهنگی  انقالب  عالی 
ترکیب  از  اطالعیه،  این  د ر  مربوط 
اختصاصی  آزمون  کل  نمره  بیشترین 
د ارای  اختصاصی  آزمون  نوبت های  د ر 
و  د رخواستی  آزمایشی  گروه  اعتبار 
آزمایشی  گروه  تحصیلی  سابقه  کل  نمره 
تراز  نمرات  وزنی  )میانگین  د رخواستی 
و  عمومی  د روس  تحصیلی  سابقه  شد ه 
شورای  مصوبه   2-2 بند   طبق  تخصصی 

فرهنگی( ساخته می شود .  انقالب  عالی 

12- مالک علمی برای پذیرش متقاضیان 
عالی،  آموزش  مؤسسات  و  مراکز  به  ورود  
پذیرش  سال  به  مربوط  نهایی  کل  نمره 
د انشجو )بند  11 این اطالعیه( است و رتبه 
نیز  د اوطلبان  کشوری  رتبه  و  سهمیه  د ر 

براساس نمره کل نهایی ساخته می شود . 
13- د ر کارنامه نهایی برای پذیرش همان 
نمرات  اختصاصی،  آزمون  کل  نمره  سال، 
خرد اد   پایان  تا  تحصیلی  سابقه  د روس 
آزمایشی  گروه  به  مربوط  سال  آن  ماه 
د رخواستی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره 
کل نهایی گروه آزمایشی د رخواستی، رتبه  
د اوطلب د ر سهمیه و رتبه کشوری د اوطلب 
د ر گروه آزمایشی د رخواستی اطالع رسانی 

می شود . 
دبیرخانه
شورایسنجشوپذیرشدانشجو

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوعضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 21/631(3)فارسی 1
9/05(3)عربی، زبان قرآن 9/052(3)عربی، زبان قرآن 2
16/52(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 16/523(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 3
11/80(3)زبان خارجی 11/804(3)زبان خارجی 4
3/44سالمت و بهداشت3/445سالمت و بهداشت5
2/56علوم اجتماعی2/566علوم اجتماعی6
6/88(3)ریاضی 7/847(2)حسابان 7
12/02(3)زیست شناسی 4/638(3)هندسه 8
6/19(3)فیزیك 3/929ریاضیات گسسته9

9/91(3)شیمی 11/1210(3)فیزیك 10
7/49(3)شیمی 11

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوعضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 21/631(3)فارسی 1
19/13(3)اصول عقاید 19/132(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 2
11/80(3)زبان خارجی 11/803(3)زبان خارجی 3
3/44سالمت و بهداشت3/444سالمت و بهداشت4
6/00(3)ریاضی و آمار6/005(3)ریاضی و آمار 5
7/80(3)علوم و فنون ادبی7/806(3)علوم و فنون ادبی 6
8/60(زبان تخصصی رشته) 3عربی5/107(زبان تخصصی رشته) 3عربی7
6/00(تخصصی رشته)3تاریخ7/008(3)تاریخ 8
3/50(3)احكام 6/009(3)جغرافیا  9

7/00(3)علوم و معارف قرآنی 7/0010(3)جامعه شناسی 10
5/10(2)فلسفه 5/1011(2)فلسفه 11

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 1

2
/(3)عربی، زبان قرآن 

(زبان تخصصی رشته) 3عربی
9/05

3
/(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 

(3) اصول عقاید 
16/52

11/80(3)زبان خارجی 4
3/44سالمت و بهداشت5

 1402 برای سال 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام 
 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام 

در گروه علوم تجربی
  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیك نظام 

در گروه علوم ریاضی و فنی

عمومی

  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  علوم و معارف اسالمی نظام 
در گروه علوم انسانی

  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم  انسانی نظام 
در گروه علوم انسانی

 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم های نظام 
در گروه  های هنر و زبان های خارجی

  32 مصوبات جلسه1پیوست 
 1401/6/15مورخ 

شورای سنجش و پذیرش دانشجو

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

اطالعیه
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ردیفنوعسابقه تحصیلی
8/11(ریاضی و تجربی) 3زبان فارسی 

8/11(ریاضی و تجربی) 3 ادبیات فارسی
2عمومی

3
4
1
2

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 

عمومی پیش دانشگاهی
5/41زبان فارسی 

4/13اصول عقاید/معارف اسالمی

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه های هنر و زبان های خارجی/ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  های نظام سالی واحدی

ضریبنام درس سابقه تحصیلی

311/80زبان خارجی

دیپلم

1
ادبیات و علوم )زبان فارسی تخصصی 

(انسانی و علوم و معارف اسالمی
16/22

9/05 ویژه علوم معارف3عربی /  ویژه علوم انسانی3عربی / 3عربی
212/39اصول عقاید /3تعلیمات دینی وقرآن

3/3

ردیفنوعسابقه تحصیلی
8/11(ریاضی و تجربی) 3زبان فارسی 

8/11(ریاضی و تجربی) 3 ادبیات فارسی
2عمومی

3
4
1
2

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 

عمومی پیش دانشگاهی
5/41زبان فارسی 

4/13اصول عقاید/معارف اسالمی

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه های هنر و زبان های خارجی/ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  های نظام سالی واحدی

ضریبنام درس سابقه تحصیلی

311/80زبان خارجی

دیپلم

1
ادبیات و علوم )زبان فارسی تخصصی 

(انسانی و علوم و معارف اسالمی
16/22

9/05 ویژه علوم معارف3عربی /  ویژه علوم انسانی3عربی / 3عربی
212/39اصول عقاید /3تعلیمات دینی وقرآن

3/3

ضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلیضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلی
38/58زبان فارسی 38/931زبان فارسی 1
38/58ادبیات فارسی 38/932 ادبیات فارسی2
39/52عربی39/863عربی3
313/09تعلیمات دینی وقرآن313/624تعلیمات دینی و قرآن4
312/27زبان خارجی 312/625زبان خارجی5
2/56زمین شناسی5/886حسابان6
36/88ریاضی 24/637هندسه7
9/02 وآزمایشگاه2زیست شناسی3/928جبرو احتمال8
4/64 وآزمایشگاه3فیزیک8/349 و آزمایشگاه3فیزیک9

9/91 و آزمایشگاه3شیمی7/4910 و آزمایشگاه3شیمی10
5/84زبان فارسی 6/161زبان فارسی 1
4/56معارف اسالمی4/882معارف اسالمی2
3/00زیست شناسی1/963حساب دیفرانسیل و انتگرال3
1/55(تجربی)فیزیک2/784(ریاضی)فیزیک4

عمومیعمومی

دیپلم 

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام سالی واحدی
ترمی واحدی در گروه علوم ریاضی و فنی

/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام سالی واحدی
ترمی واحدی در گروه علوم تجربی

پیش دانشگاهیپیش دانشگاهی

تخصصی تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

دیپلم 

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 
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ضریبنام درس سابقه تحصیلی ردیفنوعسابقه تحصیلیضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلی
16/96زبان فارسی تخصصی16/961زبان فارسی تخصصی1
215/45اصول عقاید 315/452تعلیمات دینی و قرآن 2
312/54زبان خارجی 312/543زبان خارجی 3
6/00ریاضی6/004ریاضی4
7/02ادبیات فارسی تخصصی2/925ادبیات فارسی تخصصی5
5/81 ویژه علوم معارف3عربی 2/926آرایه های ادبی6
24/50تاریخ اسالم 3/837 ویژه علوم انسانی 3عربی 7
23/43جامعه شناسی 27/008تاریخ ایران و جهان 8
4/59فلسفه و منطق26/009جغرافیا 9

23/50اخالق 27/0010جامعه شناسی 10
25/25تفسیر و علوم قرآنی 5/1011فلسفه و منطق11
5/84زبان فارسی  5/841زبان فارسی1
5/21 اصول عقاید5/212معارف اسالمی2
2/15ادبیات عرب1/953ادبیات فارسی3
1/75 فقه و اصول1/284عربی4

پیش دانشگاهیپیش دانشگاهی

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 

عمومیعمومی

تخصصی تخصصی

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی
/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم انسانی نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه علوم انسانی
ترمی / ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم و معارف اسالمی نظام سالی واحدی

واحدی در گروه علوم انسانی

دیپلم دیپلم 

عمومیعمومی

تخصصیتخصصی

2/3

ردیفنوعسابقه تحصیلی
8/11(ریاضی و تجربی) 3زبان فارسی 

8/11(ریاضی و تجربی) 3 ادبیات فارسی
2عمومی

3
4
1
2
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عمومی پیش دانشگاهی
5/41زبان فارسی 

4/13اصول عقاید/معارف اسالمی

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه های هنر و زبان های خارجی/ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  های نظام سالی واحدی

ضریبنام درس سابقه تحصیلی

311/80زبان خارجی

دیپلم

1
ادبیات و علوم )زبان فارسی تخصصی 

(انسانی و علوم و معارف اسالمی
16/22

9/05 ویژه علوم معارف3عربی /  ویژه علوم انسانی3عربی / 3عربی
212/39اصول عقاید /3تعلیمات دینی وقرآن
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15هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

تسهیالت برگزید گان علمي مقطع کارشناسي 
د انشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي

بر اساس مفاد  آیین نامۀ پذیرش با آزمون استعد اد هاي 
ناپیوسته(  و  )پیوسته  کارشناسي  مقاطع  د ر  د رخشان 
مورخ   21/77897 شمارۀ  به  کارشناسي ارشد   و 
د رخشان  استعد اد هاي  هد ایت  شوراي   1393/5/5
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري که به تمامي د انشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي نیز ابالغ شد ه است، برخي از 
شرایط تسهیالت آیین نامۀ مذکور به شرح زیر به اطالع 
افراد   مذکور،  آیین نامۀ  اساس  بر  مي رسد .  د اوطلبان 
حائز شرایط زیر، حد اکثر تا یک سال تحصیلي پس از 
زمان د انش آموختگي )و صرفاً براي یک بار( د ر صورت 
شرکت د ر آزمون و کسب حد نصاب علمي حد اقل نود  
د رصد   نمرۀ آخرین فرد  پذیرفته شد ه د ر گزینش آزاد  
هر کد  رشته محل، از سوی سازمان سنجش به یکي از 

د انشگاه ها معرفي مي شوند .
برگزید گان رتبه هاي اول تا پانزد هم مرحلۀ نهایي 

المپیاد هاي علمي ـ د انشجویي. 
د انشجویان نمونۀ کشوري د ر مقطع کارشناسي با 

معرفي سازمان امور د انشجویان.
رتبه هاي اول تا سوم مرحلۀ نهایي جشنواره هاي 
فارابي  و  سینا  ابن  رازي،  خوارزمي،  جوان  خوارزمي، 
د ر مقطع کارشناسي پیوسته یا ناپیوسته، با مشارکت 
حد اقل پنجاه د رصد  د ارند ۀ رتبه د ر د ستاورد  حائز رتبه.
د انش آموختۀ رتبۀ اول مقطع کارشناسي پیوسته 
طي  که  ورود ي  هم  و  رشته  هم  د انشجویان  بین  د ر 

هشت نیمسال تحصیلي د انش آموخته شد ه است. 
د انش آموختۀ رتبۀ اول مقطع کارشناسي ناپیوسته 

د ر بین د انشجویان هم رشته و هم ورود ي که طي چهار 
سازمان  است.  شد ه  د انش آموخته  تحصیلي  نیمسال 
تقریب  )با  ظرفیت  د رصد   د ه  معاد ل  حد اکثر  سنجش 
اضافي( د ر هر کد  رشته محل تحصیلی مقطع باالتر را 
به  د اوطلبان،  رشتۀ  انتخاب  و  نمره  اولویت  اساس  بر 

واجد ان شرایط اختصاص خواهد  د اد . 

امتیاز حافظان کل قرآن مجید 
به منظور اجراء قانون اعطاء مد رک کارشناسي و باالتر 
به حافظان کل قرآن مجید  مصوب سال 1375 مجلس 
محترم شوراي اسالمي و آیین نامۀ اجرایي قانون مذکور 
)1376/11/5(، حافظان  وزیران  مصوب هیأت محترم 
کل قرآن مجید ، به جز اتباع خارجي که خواهان استفاد ه 
از مزایاي د ر نظر گرفته شد ه هستند ، ضرورت د ارد  که 
با توجه به توضیحات ذیل، د ر آزمون کارشناسي ارشد  
)مجموعۀ امتحاني 1111 ( شرکت نمود ه و بند  مربوط 

را د ر تقاضانامۀ اینترنتي خود  عالمت گذاري نمایند 
بنا بر ابالغیۀ معاون محترم آموزشي وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري، از سال 1398 و بعد  از آن، آزمون 

مستقل شفاهي صحت حفظ برگزار نخواهد  شد .
الزم است که د اوطلبان بهره مند ي از قانون مذکور، 
حد اقل مد رک تخصصي مند رج د ر مصوبۀ جلسۀ 573 
شوراي عالي انقالب فرهنگي )حافظ د رجۀ 3( را ارائه 

نمایند .
اسامي د اوطلبان د یپلم و زیرد یپلم، پس از شرکت 
د ر آزمون کارشناسي ارشد  و کسب حد ّ نصاب الزم، از 
طرف سازمان سنجش آموزش کشور طي اطالعیه ای 

اعالم خواهد  شد .

معرفي شد گان د یپلم و زیرد یپلم و د اراي حد  نصاب، 
که د اراي مد رک تخصصي حفظ هستند ، الزم است که 
برای اخذ مد رک کارشناسي علوم قرآن و حد یث، طبق 
برنامۀ زمان بند ي اعالم شد ه از سوي سازمان سنجش 
آموزش کشور، نسبت به ارسال مد ارک مطابق اطالعیۀ 

یاد  شد ه د ر بند  پیشین، به این سازمان اقد ام نمایند .
قرآني  علوم  کارشناسي  رسمي  مد رک  د ارند گان   
تخصصي حفظ  مد رک  د اراي  که  قرآني(،  علوم  )فقط 
کارشناسي ارشد   آزمون  د ر  شرکت  از  پس  هستند ، 
از  شد ه  اعالم  زمان بند ي  برنامۀ  طبق  نتایج،  اعالم  و 
سوي سازمان سنجش به منظور معرفي به د انشگاه ها، 
الزم است که نسبت به ارسال مد رک تخصصي حفظ، 
مد رک کارشناسي رسمي علوم قرآني و انتخاب رشتۀ 

خود  به سازمان سنجش آموزش کشور، اقد ام نمایند .
استفاد ه  با  و  گذشته  سال هاي  د ر  که  حافظاني   
این تسهیالت، موفق به اخذ مد رک کارشناسي د ر  از 
د ر  تحصیل  براي  و حد یث شد ه اند ،  قرآن  علوم  رشتۀ 
این  از  مجد د   استفاد ۀ  حق  کارشناسي ارشد ،  مقطع 

سهمیه را ند ارند .
 1401 )سال  گذشته  سال هاي  د ر  که  حافظاني   
و قبل از آن( و با استفاد ه از این تسهیالت، موفق به 
اخذ مد رک کارشناسي د ر رشتۀ علوم قرآن و حد یث 
شد ه اند ، موظف هستند  که با مراجعه به معاونت فني 
و آماري سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به اخذ 
معد ل  و  کرد ه  اقد ام  خود   کارشناسي  معد ل  گواهي 
کارشناسي صحیحشان را د ر تقاضانامۀ اینترنتي آزمون 
 1402 سال  ناپیوسته  کارشناسي ارشد   مقطع  ورود ي 

د رج کنند .

شرایط ربخورداری داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد از تسهيالت رد پذریش دانشجو
 مژگاناحتشامحسینی
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آگاهى



  دوشنبه اول اسفندماه 1401    سال بیست و هفتم ، شمـاره 47   

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت خبر داد:

انجمن های علمی باید مورد توجه سیاست گذاران و مدیران دانشگاهی باشد

معاون امور آزمون های 
سازمان سنجش آموزش کشور 

رئیـس صنـدوق رفاه دانشـجویان 
پیـش  آغـاز  از  بهداشـت،  وزارت 
بـرای  تکمیلـی  بیمـه  ثبت نـام 
دانشـجویان دسـتیاری و دکتـری 
تخصصـی خبـر داد و گفـت: ایـن 
بیمـۀ درمانـی تکمیلـی در قالـب 
تسـهیالت در نظـر گرفتـه شـده 

. ست ا
دکتــر علــی اکبــر محمــدی، بــا اعــالم 
ایــن خبــر، افــزود: بیمــۀ درمانــی 
ــه،  ــرکت های بیم ــی از ش ــی یک تکمیل
ــه،  ــۀ پای ــن بیم ــر گرفت ــدون در نظ ب
در قالــب تســهیالت از اول بهمــن مــاه 
بــه مــدت 12 مــاه شمســی بــرای 
دکتــری  و  دســتیاری  دانشــجویان 
ــور در  ــکی کش ــوم پزش ــی عل تخصص

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
بستۀ  بیمه،  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  ناباروری  خدمات  که  است  کاملی 
می شود،  شامل  نیز  را  دندان پزشکی 
یک  ماهانۀ  سرانۀ  با  بیمه،  این  افزود: 
هزار   140( ریال  هزار   400 و  میلیون 
)فرانشیز( بیمه گذار  سهم  با  و  تومان( 

30 درصد در قالب وام پرداخت می شود 
و بازپرداخت آن بعد از فراغت از تحصیل 

خواهد بود.
رئیـس صندوق رفاه دانشـجویان وزارت 
بهداشـت، در خصوص زمـان ثبت نام در 
ایـن بیمه، تشـریح کـرد: دسـتورالعمل 
اجرایـی به دانشـگاه های علوم پزشـکی 
و  اسـت  شـده  ابـالغ  کشـور  سراسـر 
دانشـجویان  و  تخصصـی  دسـتیاران 
دکتـری تخصصی که متقاضی اسـتفاده 

تسـهیالت هسـتند، می تواننـد  ایـن  از 
نسـبت بـه ثبت درخواسـت خـود اقدام 

. کنند
دانشجویان  کرد:  خاطرنشان  وی 
اسفند   12 تا  می توانند  متقاضی 
اینترنتی:  آدرس  به  مراجعه  با  ماه، 
نام  درج  با   https://portal.srd.ir
رمز  و  دانشجویی(  )شمارۀ  کاربری 
ثبت  به  نسبت   ) ملی  )کد  عبور 

کنند. اقدام  خود  درخواست 

نتایج اولیۀ آزمون 

رسدفرتی اسناد رسمی 

سال 1401 اعالم شد

ادامه از صفحه اول
است  این  دانشگاه  وظیفۀ  ما،  اعتقاد  به 
ادب تر،  با  عاقل تر،  عالم تر،  نسل های  که 
مسؤولیت پذیرتر  و  متدین تر  اخالق تر،  با 
نسبت به گذشته را تحویل جامعه بدهد.

وزیر علوم تصریح کرد: دوران دانشجویی، 
دوران کسب دانش و تجربه است. با این 
اوقات  ساعت   ۸5 به  توجه  با  نگاه،  نوع 
مختلقی  سالیق  و  دانشجویی  فراغت 
باید  دارد،  دانشجویان وجود  بین  در  که 
بستری مناسب برای کارهای فرهنگی و 

کسب تجربه وجود داشته باشد.
دکتر زلفی گل ادامه داد: به همین دلیل 
تشکل های اسالمی، کانون های فرهنگی، 
علمی  انجمن های  مذهبی،  هیأت های 
تا  گرفته اند  شکل  دیگر  تشکل های  و 
نوع  به  توجه  با  دانشجویان،  از  هرکدام 
عالیق خود، در یکی از این بسترها اوقات 

و  تجربه  کسب  و  کرده  پر  را  فراغتشان 
مهارت آموزی کنند.

وی عنوان کرد: معموالً در اکثر دانشگاه ها، 
در  فعالیت  انگیزۀ  دانشجویان  غالب 
انجمن های علمی را دارند و انجمن های 
و  باید مورد توجه سیاست گذاران  علمی 
مدیران دانشگاهی باشد. با کنار هم قرار 
گرفتن استعدادهای مختلف، روحیۀ کار 
تیمی ارتقاء پیدا می کند. در انجمن های 

سخاوت  علمی،  هم افزایی  بحث  علمی، 
علمی و مهارت محور کردن آموزش معنا 

پیدا می کند.
وزیر علوم، با اشاره به برخی از فعالیت های 
انجمن های علمی، از جمله فراهم کردن 
درس  کالس های  از  استفاده  امکان 
سطح  دانشجویان  تمامی  برای  آن الین 
دوران  تجربیات  نباید  کرد:  بیان  کشور، 
تجربیات  این  کنیم.  فراموش  را  کرونا 

کرونا  دوران  تجربۀ  بود.  ارزشمند  بسیار 
فضای  پیشرفت  با  که  داد  نشان  ما  به 
کشور  دانشگاه های  امکانات  و  مجازی 
می توان از هر دانشمندی از هر جای دنیا 

دعوت کرد.
کرد: سخنان خود  اضافه  زلفی گل  دکتر 
برای  می دهم.  خاتمه  سؤال  یک  با  را 
را  خود  دانشگاهی  آموزش های  اینکه 
اقداماتی  چه  باید  بکنیم،  مهارت محورتر 
دانشجویی  کارورزی  باید  بدهیم؟  انجام 
مرتبط  صنایع  آیا  اما  بگیریم؛  جدی  را 

دانشجویان ما را می پذیرند؟
کردن  مهارت محور  داد:  ادامه  وی 
آموزش، نیاز به یک عزم فرابخشی دارد. 
خواهش من این است که در انجمن های 
علمی دربارۀ این موضوع بحث شود. باید 
مطالعۀ  و  کرده  استفاده  دنیا  تجریۀ  از 

تطبیقی انجام دهیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

ادامه از صفحه اول
بیـش از 52 هـزار داوطلب، شـامل حدود 
25 هـزار داوطلـب مرد و حـدود 27 هزار 

داوطلـب زن با هم رقابـت کردند.
معاون امور آزمون های سـازمان سنجش، 
در خصـوص ادامـۀ َرونـد مراحـل ثبت نام 
آزمـون  اولیـۀ  نتایـج  پذیرفته شـدگان 
سردفتری اسناد رسمی گفت: قبولی در این 
مرحله، صرفاً به معنی کسب حداقل امتیاز 
مراحل  سایر  َروند  ادامۀ  برای  الزم  علمی 
پذیرش بوده و به منزلۀ قبولی قطعی نیست.

باید  ابتدا  داوطلبان  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
سازمان  سایت  در  را  خود  اولیۀ  کارنامۀ 
سنجش مشاهده کنند، گفت: نحوۀ انجام 
پذیرش  مراحل  سایر  و  پرونده  تشکیل 
درگاه  طریق  از  متعاقباً  معرفی شدگان، 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به نشانی:

www.ssaa.ir اعالم خواهد شد.

پیش ثبت نام بیمۀ تكمیلی دانشجویان دستیاری و دکتری تخصصی آغاز شد


