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هنر در زمان »حال« زندگی کردن

22 بهمن ماه
سالروز پیروزی شڪوهمند 
انقالب اسالمے بر ملت بزرگ 

ایران تهنیت باد

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

برگزاری مرحله نهایی بيست و پنجمين 
المپياد  علمیـ  دانشجویی کشور 

در سال 1399

صفحه 9

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در باره:

تمدید مهلت نام نویسي در هفتمين آزمون سنجش استاندارد 
مهارت هاي زبان فارسي )سامفا - سامفاي دانشگاهي( سال 1399

صفحه 10

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در باره:

  پرینت کارت و زمان برگزاري آزمون استخدامی
دانشگاه هاي علوم پزشکي در سال 1399

از دیروز آغاز شده است:
ثبت نام آزمون زبان دکتری تخصصی 

دانشگاه پيام نور
رئیس مركز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور، زمان و 
نحوه ثبت نام سی و چهارمین دوره آزمون زبان دكتری 

تخصصی )ETPNU( این دانشگاه را اعالم كرد.
دوره  چهارمین  و  سی  گفت:  حسینی  معصومه  دکتر 
دانشگاه   )ETPNU( تخصصی  دکتری  زبان  آزمون 
به  جاری  سال  ماه  اسفند   10 یکشنبه  روز  پیام نور، 
یزد،  همدان،  استان های:  مراکز  در  الکترونیکی  صورت 
خراسان  فارس،  اصفهان،  شرقی،  آذربایجان  کرمان، 
و  سیستان  تهران،  خوزستان،  مازندران،  رضوی، 
می شود. برگزار  بوشهر  و  کرمانشاه  ایالم،  بلوچستان، 
چهارمین  و  سی  در  شرکت  متقاضیان  کرد:  اعالم  وی 
از  پیام نور،  دانشگاه  تخصصی  دکتری  زبان  آزمون  دوره 
19 بهمن ماه فرصت دارند که به صورت الکترونیکی و 
از طریق پرتال دانشگاه پیام نور ـ مرکز سنجش و آزمون: 
 http://azmoon.pnu.ac.ir/Portal/Home 

برای ثبت نام اقدام کنند.
دریافت  زمان  پیام نور،  دانشگاه  آزمون  و  سنجش  مرکز  رئیس 

کارت این آزمون را از 5 لغایت 10 اسفندماه اعالم کرد.
دکتر حسینی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خاص 
کرونا، ظرفیت ثبت نامی در مراکز مجری، محدود بوده و 
به محض تکمیل شدن ظرفیت اعالمی هر استان، امکان 

ثبت نام در آن استان فراهم نیست.
به  باید  آزمون،   این  در  ثبت نام  هزینه  یادآور شد:  وی 
صورت الکترونیکی در هنگام ثبت نام و از طریق سایت 
مربوط پرداخت شود. ضمناً داوطلبان دقت داشته باشند 
از  که به هیچ وجه مبلغ ثبت نام را به صورت دستی و 

طریق شعب بانک پرداخت نکنند.
کسب  منظور  به  متقاضیان،  که  است  یادآوری  به  الزم 
با  می توانند  احتمالی،  رفع مشکالت  یا  بیشتر  اطالعات 

شماره تلفن: 2245۸297-021 تماس حاصل کنند.
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

در ادامة نکاتي که رعایت آنها از سوي داوطلبان  آزمون  
سراسري  سال 1400 الزم به نظر مي رسد، و از آنجا که 
مهلت ثبت نام این آزمون تا پایان  روز دوشنبه 20 بهمن 
ماه )امروز( تمدید شده است، در این شماره نیز چند 
نکته دیگر را براي تأکید بیشتر و به منظور راهنمایي 

داوطلبان  آزمون یاد شده، در سطور زیر مي آوریم: 
1ـ با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام در این آزمون، 
منحصراً به صورت اینترنتي انجام مي شود، داوطلبان الزم 
است با استفاده از کارت هاي عضو شبکه بانکي شتاب، که 
پرداخت الکترونیکي آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه 
اطالع رساني سازمان سنجش و پرداخت مبلغ مقرر به 
عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون، نسبت به دریافت 
رقمي(   12 سریال  )شماره  اعتباري  کارت   اطالعات 

اقدام کنند. 
2ـ هرگاه داوطلبي متقاضي ثبت نام در دو یا سه گروه 
آزمایشي  باشد، یعني عالوه بر انتخاب یکي از گروه هاي 
یا علوم  یا علوم تجربي  و فني  آزمایشي علوم ریاضي 
انساني به عنوان گروه آزمایشي اصلي، بخواهد در یکي از 
گروه هاي آزمایشي هنر یا زبان هاي خارجي نیز متقاضي 
شود، باید به ازاي هر گروه آزمایشي دیگر، مبلغ مقرر 
براي ثبت نام در آن گروه آزمایشي را نیز از همین طریق 

پرداخت و اطالعات کارت اعتباري را دریافت نماید.
3ـ همچنین اگر داوطلبي عالقه مند به شرکت در گزینش 
رشته هاي تحصیلي دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش 
عالي غیردولتيـ  غیرانتفاعي باشد، باید نسبت به پرداخت 
مبلغ مقرر براي این منظور از همین طریق اقدام و اطالعات 
کارت اعتباري )شماره سریال ده رقمی( را دریافت نماید.
 4ـ کلیه داوطلبان شرکت در آزمون سراسري 1400 باید

تا   )6 ـ   3 ـ   3( جدید  آموزشي  نظام  دیپلم  داراي    
31 شهریور ماه 1400 باشند یا مدرک پیش دانشگاهي 
داشته باشند و یا حداکثر تا تاریخ 31 شهریور 1400 آن 
را اخذ کنند، و یا داراي دیپلم دوره چهار ساله نظام قدیم 

یا مدرک کارداني )فوق دیپلم( باشند.
5 ـ الزم به یادآوري است که دارندگان دیپلم فني و 
حرفه اي و کاردانش )نظام آموزشی غیر 3 ـ 3 ـ 6(، که 
حق  هستند،  کارداني  یا  پیش دانشگاهي  مدرک  فاقد 
ثبت نام در آزمون سراسري سال 1400 را ندارند، و در 

صورت ثبت نام در این آزمون، به عنوان متخلف شناخته 
شده و با آنان برابر ضوابط برخورد خواهد شد.

6 ـ پذیرفته  شدگان  دوره   روزانه  آزمون  سراسري  سال  
1399 )اعم  از رشته هاي  متمرکز یا نیمه متمرکز(، در 
صورت ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري 1400 منحصراً 
مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي غیر روزانه )نوبت دوم 
»شبانه«، نیمه حضوري، پیام نور، غیرانتفاعي، پردیس 
خودگردان و مجازي و رشته هاي تحصیلي دانشگاه آزاد 
اسالمي( بوده و فقط در این دوره ها گزینش خواهند شد.

7 ـ بر اساس ضوابط، دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي، در صورتي مي توانند در آزمون 
سراسري سال 1400 ثبت نام و شرکت کنند که واجد 
دفترچه  در  شده  درج  اختصاصي  و  عمومي  شرایط 
شماره 1(  )دفترچه  شده  یاد  آزمون  ثبت نام  راهنماي 
باشند و همچنین حداکثر تا 25 اسفند ماه 99، نسبت 
به انصراف قطعي از تحصیل اقدام کنند. بدیهي است که 
این گروه از داوطلبان، در صورت عدم انصراف قطعي از 
تحصیل تا تاریخ تعیین شده، و در صورت موفقیت و 
پذیرفته شدن در آزمون سراسري 1400، مجاز به ثبت نام 
و ادامه تحصیل در رشته قبولي جدید خود نیستند و به 

عنوان داوطلب متخلف محسوب خواهند شد.
اطالعات  ویرایش  به  تمایل  داوطلبان، در صورت  ـ   8
ثبت نامي، باید با وارد کردن اطالعات درخواستي، نسبت 
اساس  بر  ثبت نامي  اطالعات  ویرایش  و  مشاهده  به 

دستورالعمل به شرح ذیل اقدام کنند:
الفـ  آن گروه از داوطلباني که مشمول سوابق تحصیلي 
نیستند، اجازه ویرایش تمام اطالعات ثبت نامي خود را دارند.
ب ـ آن گروه از داوطلباني که مشمول سوابق تحصیلي 
هستند، اجازه ویرایش اطالعات خود را دارند، اما اجازه 
ویرایش اطالعات سوابق تحصیلي شان را نخواهند داشت.

9- بر اساس مصوبه جلسات 24 و 25 مورخ 99/7/22 
و 99/8/20 شورای سنجش و پذیرش دانشجو، یادآور 
می شود که سؤاالت آزمون سراسری سال 1400 و بعد از 
آن، برای همه متقاضیان، اعم از نظام قدیم و نظام جدید، 
صرفاً بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید )3 ـ 3 ـ 6( 

طراحی می شود.              
 موفق باشید

همراه با شما تا  آزمون  سراسري  )3(

حضرت امام محمدباقر )ع( فرمودند: 
هر مؤمنی که بر نمازش محافظت نماید، و آن را در 
وقتش به جا آورد، از انسان های غافل شمرده نمی شود.

با مردم گشاده رو باش آن گاه که آنان را بینی یا دربارۀ 
آنان حکمی دهی یا در مجلس ایشان نشینی.

حضرت امام محمدباقر )ع( فرمودند:
آن که به خداوند توّکل کند، مغلوب نشود، و آن که به 

خداوند توّسل جوید، شکست نخوَرد.

خجسته زادروز حرضت 
امام محمد باقر)ع( و حلول 
ماه پرفضیلت رجب بر متام 

مسلامنان تهنیت باد
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طی دستورالعملی اعالم شد:
جزئيات جدید برگزاری جلسات دفاع دکتری در 

دانشگاه آزاد 

جزئیات جدید برگزاری جلسات پیش دفاع متمركز 
آزاد  دانشگاه  تخصصی  دكتری  رساله های  دفاع  و 

اسالمی اعالم شد
کشاورزی،  و  مهندسی  علوم،  معاون  علمایی،  جواد  دکتر 
و حجت االسالم والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، 
طی  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  هنر  و  انسانی  علوم  معاون 
دستورالعملی، »متمم بخشنامه برگزاری جلسات پیش دفاع 
متمرکز / دفاع رساله های دکتری تخصصی« را به رؤسای 

دانشگاه آزاد اسالمی استان ها ابالغ کردند.
بر اساس این دستورالعمل، که در راستای یکپارچه سازی ارائه 
مجوزهای دفاع دانشجویان دکتری تخصصی ابالغ شده است، 
ارائه گاهی قبولی در آزمون زبان )معتبر طبق بخشنامه های 
مطابق  معتبر  مقاله  چاپ  یا  پذیرش  ارائه  دانشگاه،  مصوب( 
با آیین نامه سال ورود دانشجو )مقاله موظفی دفاع( با تأیید 
در  قبولی  گواهی  ارائه  گروه،  مدیر  و  مشاور  راهنما،  استاد 
و  مشاور  راهنما،  استاد  سوی  از  رساله  تأیید  جامع،  آزمون 
شورای گروه و بارگذاری و ثبت اطالعات از سوی دانشجو در 
سامانه پژوهشیار و طی مراحل الزم برای رسیدن به مرحله 

پنجم، برای بارگذاری در سامانه پژوهشیار، الزامی است.
چاپ  یا  پذیرش   99/10/15 تاریخ  تا  که  دانشجویانی 
مقاله معتبر مطابق با بخشنامه های سال ورود خود )مقاله 
موظفی دفاع( را اخذ کرده باشند و کفایت دستاوردهای 
رساله به تأیید استاد راهنما، مشاور و شورای گروه رسیده 
و در سامانه پژوهشیار ثبت و اخذ کد شده باشد، می توانند 

حداکثر تا تاریخ 99/12/20 از رساله خود دفاع کنند.
پیش دفاع  دوره  اولین  در  که  دانشجویانی  همچنین 
را دریافت نکرده اند،  متمرکز، کفایت دستاوردهای علمی 
در صورت تمایل، می توانند نسبت به اصالحات رساله طبق 
نظر هیأت تخصصی اقدام کرده و پس از تأیید مدیر هیأت 
تخصصی، مطابق با شرایط بخشنامه های سال ورود خود 
)داشتن مقاله موظفی دفاع(، پس از ثبت نام نیمسال دوم 
1399-1400 و بدون پرداخت شهریه، تا 1400/1/31 از 
رساله خود دفاع کنند؛ در غیر این صورت، باید در پیش 

دفاع متمرکز بعدی شرکت کنند.
در این دستورالعمل تأکید شده است: دانشجویانی که در 
صورت  در  شده اند،  قبول  متمرکز  پیش دفاع  دوره  اولین 
تمایل، می توانند مطابق با بخشنامه های سال ورود خود، 

نسبت به دفاع اقدام کنند.
قبولی  از  پس  بخشنامه،  این  ابالغ  تاریخ  تا  که  دانشجویانی 
در امتحان جامع، پنج نیمسال برای واحدهای رساله دکتری 

تخصصی ثبت نام کرده اند، ولی موفق به پذیرش مقاله نشده اند، 
به مدت دو نیمسال از پرداخت شهریه تمدید رساله دکتری 
تخصصی معاف می شوند تا نسبت به پذیرش مقاله پیش دفاع 
و انجام آن اقدام کنند. ضمناً در کارنامه دو نیمسال معاف از 

شهریه، عبارت »در انتظار پذیرش مقاله« نوشته می شود.
به  نسبت  بخشنامه،  این  ابالغ  تاریخ  تا  که  دانشجویانی 
ارسال مقاله معتبر، مطابق بخشنامه های سال ورود خود، 
پذیرش  ارائه  از  پس  که  است  الزم  باشند،  کرده  اقدام 
اقدام  متمرکز  پیش دفاع  انجام  به  نسبت  مذکور،  مقاله 
کنند. بدیهی است که این دسته از دانشجویان، باید سایر 
دستاوردهای مستخرج از رساله خود را به نحوی انتخاب 
بتوانند  پژوهشی،  امتیاز  با کسب 5  کنند که در مجموع 

نسبت به دفاع و تسویه حساب اقدام کنند.
موارد  منع  نداشتن  دستورالعمل،  این  بندهای  اساس  بر 
آموزشی، پژوهشی و مالی در واحد دانشگاهی و گذشتن یک 
 سال از تاریخ تصویب پروپوزال در گروه / دانشکده / واحد 
برگزاری  اجرای  نحوه  و  شرایط  ازجمله  دفاع،  زمان  تا 
دکتری  رساله های  دفاع  و  متمرکز  پیش دفاع  جلسات 
از  تخصصی است. همچنین تمام مستندات دانشجو قبل 
بارگذاری در سامانه پژوهشیار، باید از سوی شورای پژوهش 
گیرد. قرار  تأیید  مورد  و  شده  بررسی  واحد  فناوری  و 
دانشگاهی  واحد  علمی  و  فناوری  و  پژوهش  معاونان 
تا  را  شرایط  حائز  دانشجویان  دفاع  جلسات  که  موظفند 
این دانشجویان  برگزار کرده و فهرست  تاریخ های مذکور 
به   99/12/20 تاریخ  تا  نامه ای  طی  اطالع،  منظور  به  را 
ادارات کل امور پژوهشی و تحصیالت تکمیلی معاونت های 
موضوعی سازمان مرکزی ارسال کنند. ضمناً شرایط داده 

شده به هیچ وجه قابل تمدید نیست.

تا 24 بهمن ماه ادامه دارد:
 ثبت نام آزمون های EPT و فراگير مهارت های 

عربی دانشگاه آزاد

ثبت نام آزمون های EPT و فراگیر مهارت های عربی 
اسفند ماه دانشگاه آزاد اسالمی آغاز شد.

عربی  مهارت های  فراگیر  آزمون  و   EPT آزمون  ثبت نام 
اسفند ماه دانشگاه آزاد اسالمی، از روز چهارشنبه 15 بهمن 
 ماه آغاز شده است و تا ساعت 24 روز جمعه 24 بهمن 99 

ادامه خواهد داشت.
 آزمون های یاد شده، در روز جمعه 8 اسفند ماه 99 همزمان 
در شهرهای: تهران، تبریز، مشهد، اهواز، اصفهان، شیراز، 
کرمانشاه، رشت، کرمان، اردبیل، کرج، ساری، یزد، همدان، 
ارومیه، قزوین، گرگان، خرم آباد و اراک جمعاً در 19 حوزه 

برگزار خواهد شد.
ضمناً زمان دریافت کارت ورود به جلسه این آزمون ها، از 

روز چهارشنبه 6 اسفند ماه است.
اسالمی،  آزاد  دانشگاه  دانشجویان دکتری تخصصی  کلیه 

می توانند، در صورت تمایل، با مراجعه به سامانه مرکزسنجش 
 http://english.iau.ac.ir/ept نشانی:  به  پذیرش   و 
نسبت به ثبت نام در هر یک از این آزمون ها اقدام کرده و 
همچنین از منابع و بودجه بندی سؤاالت هر کدام از این 

آزمون ها آگاهی یابند.

به مناسبت دهه فجر:
جرایم دیرکرد اقساط معوق دانشجویان بدهکار 

بخشيده می شود

دانشجویان  رفاه  صندوق  دانشجویان  امور  معاون 
»طرح  فجر،  دهه  مناسبت  به  گفت:  علوم  وزارت 
بخشودگی دیركرد جرایم اقساط معوق بدهکاران« 

از سوی این صندوق اجرا می شود.
دانشجویان  رفاه  صندوق  کرد:  اعالم  منیری  لیاس  دکتر 
وزارت علوم، به مناسبت دهه فجر و به منظور حمایت از 
دانش آموختگان دانشگاه ها، با توجه به آسیب هایی که برخی 
از مشاغل در دوره کرونا با آن مواجه شده اند، »طرح بخشودگی 
می کند. اجرا  را  بدهکاران«  معوق  اقساط  جرایم  دیرکرد 

وی ادامه داد: به موجب این طرح، دانش آموختگان بدهکار 
وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  به  معوق  اقساط  دارای 
یکجا  به صورت  را  خود  بدهی  کل  که  در صورتی  علوم، 
جریمه  درصد   100 بخشودگی  مشمول  کنند،  پرداخت 
دیرکرد یا خسارات ناشی از دیرکرد اقساط خود می شوند.

وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  دانشجویان  امور  معاون 
علوم افزود: اگر دانش آموختگان بدهکار دارای اقساط معوق 
به صندوق رفاه، اقساط خود را به روزرسانی کنند، شامل 

بخشودگی 50 درصد جریمه دیرکرد اقساط می شوند.
وی ادامه داد: این طرح از روز یکشنبه 12 بهمن آغاز شده 

است و تا 22 بهمن ادامه دارد.

زمان بندی انتخاب واحد تکميلی 
و حذف و اضافه دانشگاه آزاد اعالم شد

و  تکمیلی  واحد  انتخاب  زمان بندی  برنامه  جزئیات 
حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی در 

نیمسال دوم سال 1399 اعالم شد. 
انتخاب واحد تکمیلی و حذف  جزئیات برنامه زمان بندی 
و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی در نیمسال دوم، 

)بهمن ماه( سال 1399 اعالم شد.
تکمیلی  واحد  انتخاب  زمان بندی،  برنامه  این  اساس  بر 
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی در نیمسال دوم از سوی سامانه 
آموزشیار انجام می شود و از اول تا ششم اسفند ادامه دارد.
تاریخ از  نیمسال دوم تحصیلی،  اضافه   همچنین حذف و 

9 تا 14 اسفندماه انجام خواهد شد.
انتخاب واحد  یادآوری است که دانشجویان برای  به  الزم 
باید به سامانه آموزشیار به  در نیمسال دوم سال جاری، 

آدرس: http://edu.iau.ac.ir مراجعه کنند.
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

برگزاری مرحله نهایی بيست و پنجمين المپياد 
 علمی ـ دانشجویی کشور در سال 1399

به اطالع راه یافتگان مرحله نهایی بیست و پنجمین المپیاد علمی ـ دانشجویی کشور 
المپیاد، در صبح و بعدازظهر روز جمعه اول اسفند سال 1399 در  می رساند که این 
دانشگاه های واقع در مراکز مناطق ده گانه کشور، شامل: پردیس فنی و مهندسی شهید 
عباسپور دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه مازندران - بابلسر، دانشگاه تبریز، دانشگاه بوعلی 
سینا - همدان، دانشگاه رازی-کرمانشاه، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید 

باهنر کرمان، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شهید چمران اهواز، برگزار می شود.
دانشجویان گرامی الزم است به نکات ذیل توجه فرمایند:

آدرس: به  المپیـــاد  واحـــد  درگـــــاه  در  آزمون هـــا  زمان بنـــدی  برنامـــه   -1 
http://Olympiad.sanjesh.org  قابل دریافت است.

 2- آزمون  ها به صورت تشریحی فقط در روز جمعه 99/12/1  از ساعت 8 صبح لغایت
 6 بعدازظهر برگزار می شود.

3- کارت شرکت در این آزمون، از روز سه شنبه تاریخ 99/11/28 فقط برای منتخبان 
شرکت در مرحله نهایی المپیاد، که شهر محل آزمون خود را در مهر ماه انتخاب 
کرده اند، از طریق درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.
4- با توجه به شیوع بیماری کرونا، رعایت دستورالعمل های بهداشتی الزامی است و به 
از بیماری، امکان واگذاری خوابگاه به دانشجویان و نمایندگان  منظور پیشگیری 

دانشگاه ها وجود ندارد. 
5- همراه داشتن ماسک سه الیه معمولی )بدون فیلتر( و استفاده صحیح از آن )از باالی بینی 
تا زیر چانه(، از ابتدای ورود به حوزه تا پایان برگزاری آزمون و خروج از حوزه، الزامی است.

6- در صورت داشتن سؤال ضروری از عوامل اجرایی در طول برگزاری آزمون، حتماً فاصله 

فیزیکی مناسب را رعایت نمایید.
7- در زمان استقرار در صندلی، از صحبت کردن با سایر متقاضیان جداً خودداری نمایید.
8- پذیرایی با ارائه ناهار و میان وعده به دانشجویان، با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

انجام می شود. 
9- همراهان دانشجو همانند: پدر، مادر، همسر و ... اجازه ورود به داخل دانشگاه را نخواهند 

داشت و امکاناتی برای پذیرایی و اسکان آنها وجود ندارد.
10- استفاده از ماشین حساب های قابل برنامهریزی، ممنوع است و دانشجویان می توانند 
از ماشین حساب ساده استفاده کنند؛ به غیر از المپیاد رشته روان شناسی که استفاده 

از هر نوع ماشین حساب در این آزمون، کاًل ممنوع است.
11- به همراه داشتن قرآن مجید و کتاب قانون در جلسات آزمون های المپیاد الهیات و 

معارف اسالمی و حقوق، ممنوع است.
12- همراه داشتن کارت ملی و کارت ورود به جلسه آزمون، برای شرکت در این المپیاد 

الزامی است.
13- با توجه به شیوع ویروس کرونا و تبعات آن برای کشور و به تبع آن نظام آموزش عالی، 
دستورالعمل های بهداشتی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

برای اجرا به دانشگاه های مجری ابالغ شده است.  
خواهشمند است متقاضیان نیز با همکاری و رعایت بهداشت فردی، حفظ فاصله فیزیکی و 
زدن ماسک، این سازمان و دانشگاه های مجری را در برگزاری مطلوب المپیاد یاری نمایند. 

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 تمدید مهلت ثبت نام در آزمون سراسري سال 1400
 پیرو اطالعیه  مورخ 99/11/12، به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون 
سراسري سال 1400 در دوره هاي روزانه، نوبت دوم »شبانه«، نیمه حضوري، مجازي، 
)آموزش  پیام نور  دانشگاه   عالي،  آموزش   مؤسسات   و  دانشگاه ها  خودگردان  پردیس 
از راه دور( و مؤسسات  آموزش  عالي  غیرانتفاعي  و غیردولتي  و همچنین رشته هاي 
تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي مي رساند که به منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر 
این  در  ثبت نام  براي   )99/11/18( تاریخ  این  تا  که  متقاضیانی  از  دسته  آن  براي 
آزمون اقدام ننموده اند، ترتیبي اتخاذ گردیده است که بتوانند تا روز دوشنبه مورخ 

99/11/20 نسبت به ثبت نام خود در آزمون یاد شده اقدام نمایند.

 متقاضیان ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق 
به  ثبت نام،  نیاز  مورد  اطالعات  و  نمودن مدارک  فراهم  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه 
درگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام 

نمایند.
اقدام  آزمون   این  در  ثبت نام  به  نسبت  که قباًل  متقاضیانی  از  دسته  آن  ضمناً 
نموده اند، مي توانند، در صورت تمایل، تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده و ویرایش 

اطالعات ثبت نامي خود در آزمون یاد شده اقدام نمایند.
 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

بـــا توجـــه بـــه عـــدم پذیـــرش حضـــوری داوطلبـــان بـــه منظـــور جلوگیـــری از 
ـــت ها  ـــت درخواس ـــی و ثب ـــریع در بررس ـــور تس ـــه منظ ـــا و ب ـــروس کرون ـــیوع وی ش
ـــخان  ـــستم پیش ـــه سیـــ ـــد ب ـــی توانن ـــیان م ـــی، متقاضــ ـــورت الکترونیک ـــه ص ب
 خدمــــــات الکترونیکـــی ســــــازمان سنــــجش آمــــوزش کشـــور بـــه آدرس:

ــراه  ــه همـ ــود را بـ ــت خـ ــه و درخواسـ  http://darkhast.sanjesh.org مراجعـ
ـــب ،  ـــرای داوطل ـــت درخواســـت، ب ـــس از ثب ـــاً پ ـــد. ضمن ـــت نماین مســـتندات الزم ثب

ـــود. ـــی ش ـــال م ـــاه ارس ـــام کوت ـــق پی ـــری از طری ـــه و کدرهگی ـــماره نام ش
داوطلبـــان مـــی تواننـــد پـــس از دریافـــت شـــماره و کـــد رهگیـــری از طریـــق پیـــام کوتاه، 
http://rahgiri.sanjesh.org :بـــه پرتال رهگیـــری الکترونیکـــی مکاتبـــات بـــه آدرس 
وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.                                                                                                                

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گيری درخواست داوطلبان به روش الکترونيکی
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جدول رشته هاي امتحاني با آزمون و پذیرش براساس سوابق تحصيلي )بدون آزمون(  کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال1400

* پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي غيرپزشکي دانشگاه آزاد اسالمي و رشته هاي تحصيلي مهندسي بهداشت محيط دانشگاه مذکور، صرفًا براساس 
سوابق تحصيلي )معدل کل دوره کارداني( متقاضيان و در سایر رشته هاي گروه پزشکي این دانشگاه )شامل: تکنولوژي اتاق عمل، بهداشت عمومي، علوم 
آزمایشگاهي و مامایي (، براساس آزمون صورت مي گيرد. تاریخ، نحوه انتخاب رشته و همچنين کدرشته محل هاي دانشگاه آزاد اسالمي، متعاقبًا از طریق 

درگاه اطالع رسانی  مرکز  سنجش و پذیرش دانشگاه مذکور به اطالع متقاضيان عالقه مند خواهد رسيد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

تاریخ ثبت  نام و انتخاب رشته آزمون کارداني 
به کارشناسي ناپيوسته سال 1400 

بدین وسیله به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارداني به کارشناسي 
به صورت  آزمون،  این  در  براي شرکت  ثبت نام  که  ناپیوسته سال 1400 مي رساند 
اینترنتي از روز یکشنبه مورخ 1400/03/23 آغاز خواهد شد و تا روز  یکشنبه مورخ 
1400/03/30 ادامه خواهد یافت؛ بر این اساس، ضرورت دارد که همه متقاضیان در 
مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب 
اطالع رساني  پایگاه  به  ثبت نام،  نیاز  مورد  اطالعات  و  مدارک  نمودن  فراهم  و  رشته 
این سازمان به نشاني:  www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام در این 
آزمون اقدام نمایند. با توجه به اینکه ثبت نام و انتخاب رشته در این آزمون، در یک 
مرحله انجام مي شود، متقاضیان مي بایست، همزمان با ثبت نام، نسبت به درج رشته 
محل هاي تحصیلي خود در فرم تقاضانامه اینترنتي با توجه به رشته هاي اعالم شده 

در دفترچه راهنما، اقدام نمایند.
با  انتخاب رشته، همزمان  و  ثبت نام  راهنمای  و همچنین دفترچه  تکمیلي  اطالعیه 
این  اطالع رسانی  درگاه  روي   1400/03/23 مورخ  یکشنبه  روز  در  ثبت نام،  شروع 
سازمان قرار خواهد گرفت. متقاضیان الزم است که برای اطالع از شرایط و ضوابط 
شرکت در این آزمون و نوع پذیرش رشته های امتحانی با آزمون یا براساس سوابق 
تحصیلي »بدون آزمون«، دفترچه راهنمای مذکور را به دقت مطالعه نمایند. ضمناً 
آزمون آن دسته از رشته هایي که پذیرش آنها به صورت »با آزمون« است، در روز 
جمعه مورخ 1400/05/22 برگزار خواهد شد و فهرست رشته های امتحانی با ذکر نوع 

پذیرش آنها به شرح جداول شماره 1 و 2 ذیل اعالم می گردد:
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ترم دوم تحصیلی آغاز شده و کمتر از پنج ماه تا آزمون سراسری باقی مانده است؛ 
چند ماه مهم و سرنوشت ساز که در این مدت تعداد قابل توجهی از داوطلبان، عالوه 
اما  شوند؛  آماده  نیز  نهایی  امتحانات  برای  باید  سراسری،  آزمون  برای  آمادگی  بر 
متاسفانه در همین ماه های مهم، که باید تالش داوطلبان دو چندان گردد و با یک 
مدیریت زمان دقیق، بهترین بهره را از زمان خود ببرند، عده ای به این بهانه که زمان 
اصلی را از دست داده اند و فرصت زیادی برای درس خواندن نمانده و در این مدت 
کوتاه نمی توان نتیجه ای گرفت، وقت خود را به بطالت می گذرانند و به قول معروف 

»فرصت سوزی« می کنند. 
این در حالی است که اگر داوطلبان از همین زمان موجود بهره ببرند و  به جای آنکه 
برای گذشتة از دست رفته خود تأسف بخورند یا در رؤیای آینده نیامده شان خیالبافی 
بکنند، به حال توجه نمایند، می توانند شاهد موفقیتی خیره کننده باشند؛ در واقع، 
وقتی ما ارزش زمان حال را بدانیم و با تمام حواس خود، هشیار و آگاه به زمان حال 
باشیم )به گذشته فکر نکنیم یا در آن ساکن نشویم و نیز مضطرب و نگران آینده 
نباشیم(، روی کاری که در دست داریم تمرکز کرده و تمام توجه خود را صرف آن 

می کنیم و تا رسیدن به نتیجه مطلوب خود پیش می رویم.
وقتی که در لحظه زندگی می کنیم، به جای جست و جوی کمیت زمان، از هر دقیقه 

لذت می بریم و آن را مزه مزه می کنیم. 
آماده  آینده  برای  را  خود  یا  نداریم  برنامه ای  ما  که  نیست  آن  معنی  به  این  البته 

نمی کنیم. ما تمام این امور را می توانیم انجام دهیم و در عین حال از هر لحظه هم 
لذت ببریم؛ درست به همان شکلی که بر ما آشکار می شود؛ به طور مثال، اگر هدفمان 
این باشد که هر روز برای آمادگی در آزمون سراسری تست بزنیم، می توانیم این کار 
را  در حالی انجام دهیم که از فرآیند تست زنی لذت ببریم؛ نه اینکه دائم به این فکر 
کنیم که: »آیا این تست یا مشابه آن در کنکور خواهد آمد و اگر تستی مشابه این 
تست در کنکور بیاید، من می توانم به آن پاسخ بدهم؟« یا مدام کتاب تست را ورق 

بزنیم و از حجم باقی مانده غصه آن بخوریم. 
زمانی که ما خودمان را برای زندگی در لحظه آموزش می دهیم، خود را در آن لحظه 
انرژی خود،  یاد می گیریم که روی  ما  فرو می بریم و زیبایی آن را کشف می کنیم. 
تمرکز کرده و آن را مدیریت کنیم. حتی زمانی که استراحت می کنیم، باید آن لحظه 
را مزه مزه کنیم. انجام این کار به ما فرصتی برای دوباره شارژ شدن، دوباره تازه شدن 

و پیدا کردن شفافیت می دهد.
اگر یاد بگیریم که از فرایند درس خواندن لذت ببریم، از این همه نگرانی، یأس و اندوه 
رهایی خواهیم یافت و آگاهانه، مسؤول و هدفمند زندگی خواهیم کرد و بهره وري از 

مواهب الهي و لذت بخشی زندگی را بیشتر احساس می کنیم. 
وقتی ما در گذشته زندگی می کنیم و مدام برای اشتباهاتمان آه می کشیم یا از برخوردی 
که با ما شده است، گله داریم، اجازه نمی دهیم که تجارب دردناک و اشتباهات پیش 
آمده یا روزگار سخت، بگذرند؛ در واقع، ما خود را به درک حال و آینده ای مشابه محکوم 

هرن در زمان »حال« 

زنــدگــے کــردن
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اگر یاد بگيریم که از فرایند درس خواندن 

لذت ببریم، از این همه نگرانی، یأس و اندوه 

رهایی خواهيم یافت و آگاهانه، مسؤول و 

هدفمند زندگی خواهيم کرد و بهره وري از 

مواهب الهي و لذت بخشی زندگی را بيشتر 

احساس می کنيم

اگر هدفمان این باشد که هر روز برای 

آمادگی در آزمون سراسری تست بزنيم، 

می توانيم این کار را  در حالی انجام دهيم که 

ازفرآیند تست زنی لذت ببریم؛ نه اینکه دائم 

به این فکر کنيم که: »آیا این تست یا مشابه آن 

در کنکور خواهد آمد و اگر تستی مشابه این 

تست در کنکور بياید، من می توانم به آن پاسخ 

بدهم؟« یا مدام کتاب تست را ورق بزنيم و از 

حجم باقی مانده آن غصه بخوریم

می کنیم. ما باید بپذیریم که نمی توانیم گذشته را تغییر بدهیم. زندگی در لحظه، به 
معنی آن است که اجازه بدهیم گذشته عبور کند و به آینده اعتماد کنیم. اگر ما مثبت 
بین بوده و به زمان حاضر خوش بین باشیم، آینده ما نیز مثبت و امید بخش خواهد بود. 

راهکارهایی برای زندگی کردن در زمان حال
 لبخند بزنید؛ چون هر روز پر از امکانات جدید و نامتناهی است! هر روزتان را با 
لبخند شروع کنید. هر روز صبح کنترل نگرش شما به زندگی، در دستانتان است؛ 

پس خوش بین و منتظر بروز اتفاقات خوب باشید.
انجام داده اید  آنچه که دیروز  اگر هنوز در مورد   روی گذشته تان متوقف نشوید. 

صحبت می کنید، حواستان باشد که امروزتان را از دست داده اید
خواسته تان  به  رسیدن  برای  می توانید  االن  که  کاری  روی  و  کنید  برنامه ریزی   
انجام دهید تمرکز کنید. برنامه ریزی به انسان  انرژی می دهد. در کل، این عبارت 
را شعار زندگی خود قرار دهید: »من برنامه ریزی می کنم کارهایم را، و کار می کنم 

برنامه هایم را«
 روی یک کار تمرکز کنید. وقتی با یک دست چند هندوانه بر می دارید، ناخودآگاه 
فکر  دیگری  کار  به  کار،  یک  انجام  حین  در  و  می رود  بین  از  شما  ذهنی  تمرکز 

می کنید. توجه داشته باشید که هر لحظه را فقط برای انجام یک کار ساخته اند.  
 به محیط اطرافتان توجه کنید. نورها، اصوات، بوها و جزئیات محیط را دریابید. با 
تمرکز به مکالمات دیگران، موسیقی و حتی سکوت را گوش دهید. موقع مکالمه به 
چشم های آدم ها نگاه کنید. غذا و نوشیدنی را مزه مزه کنید و طعم هر لقمه غذا را 

بچشید.
 تنفس کامل و عمیق داشته باشید. فایده تنفس عمیق در یوگا و مراقبه ثابت شده 
است و تنفس شکمی بهترین نوع آن است. هرگاه خواستید به درونتان توجه کنید و 
به لحظه حال بیایید، سه تا پنج نفس عمیق بکشید. چشمانتان را ببندید و به چیز 

دیگری فکر نکنید.
 به کف پاهایتان فکر کنید! این پیشنهاد، پیشنهاد عجیب و غریبي به نظر می رسد؛ 
اما اگراحساس می کنید که ذهنتان بدون اختیار شما، دائماً به چیزی که دیروز اتفاق 
افتاده است یا آن چه فردا قرار است اتفاق بیفتد، فکر می کند، فقط برای یک لحظه 

مکث کنید و روی کف پاهای خود تمرکز کنید.
نرم  پاهایتان فکر کنید. سعی کنید که پوست  ببندید و فقط به کف  را  چشمانتان 
کف پاهایتان را حس کنید؛ بدون اینکه با دست هایتان لمسش کنید. به سادگی از 
قدرت تمرکزتان استفاده کنید. کف پاهای خود را روی کفش های خود احساس کنید 
یا اینکه آنها را وقتی روی فرش گذاشته اید، حس کنید. هنگامي که  پرزهای قالی 
پاهایتان را قلقلک می دهد، به انگشتان پا، قوس کف پایتان و فشاری که به قوزک 
پایتان می آید توجه کنید. شاید به نظر عجیب و غریب برسد، اما شما در حال حاضر 
کاماًل در زمان حال هستید و افکار مربوط به دیروز و فردای شما هم ناپدید شده  اند!

لحظة حال  در  زندگی کردن  استاد  قرار دهید. کودکان،  الگوی خود  را   کودکان 
هستند و وقتی یک کودک گرسنه باشد، به شما می گوید که گرسنه است و منتظر 
است،  خسته  که  وقتی  یا  گردد؛  فراهم  خوردن  غذا  برای  الزم  شرایط  تا  نمی شود 
می خوابد. برخالف کودکان، اکثر ما بزرگساالن با مسؤولیت ها و دغدغه هایی زندگی 
می کنیم که موجب می شوند ذهنمان از یک فکر به فکر دیگری بپرد. هنگامی که این 
اتفاق می افتد، فرصت تجربه و استفاده از پتانسیل لحظة حال را از دست می دهیم، 
اما اگر روحیة کودکان را داشته باشیم ، می توانیم در زمان حال و بدون دغدغة آینده 

یا غم گذشته، زندگی کنیم. 
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پیرو اطالعیه مورخ 99/11/01  به  اطالع  متقاضیان  ثبت نام  و شرکت  در آزمون  سراسري  
پردیس  مجازي،  نیمه حضوري،  )شبانه(،  دوم  نوبت  روزانه،  دوره هاي   در   1400 سال 
خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي، دانشگاه  پیام  نور )آموزش  از راه  دور( و 
مؤسسات  آموزش  عالي  غیرانتفاعي  و غیردولتي  و همچنین رشته هاي تحصیلي دانشگاه 
آزاد اسالمي مي رساند که  ثبت نام  براي  شرکت  در آزمون  مذکور، از روز یکشنبه مورخ 
99/11/12 )دوازدهم بهمن ماه  1399( منحصراً از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان 
به نشاني: www.sanjesh.org آغاز شده است و در روز دوشنبه مورخ 1399/11/20 
)بیستم بهمن ماه  1399( پایان مي پذیرد؛ لذا متقاضیان مي توانند در مهلت  مقرر، بر 

اساس توضیحات ذیل براي شرکت در این آزمون اقدام نمایند. 
الف( تکاليف متقاضيان براي  شرکت  در آزمون:  

متقاضی  شرکت  در آزمون  باید هر یک از اقدام هاي زیر را به موقع  و در مهلت  مقرر انجام  
دهد:

1- مطالعه دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره 1( در آزمون سراسري سال 1400 
قابل  این سازمان  از طریق درگاه اطالع رساني  با شروع ثبت نام  )این دفترچه همزمان 

دریافت گردیده است(.
2- خرید کارت اعتباري ثبت نام از درگاه اطالع رساني این سازمان .

3- مراجعه به سامانه جمع آوري اطالعات و سوابق تحصیلي متقاضیان آزمون سراسري 
ورود به دانشگاه ها به نشاني:  http://dipcode.medu.ir براي دریافت کدهاي سوابق 

تحصیلي ذیل:
1-3- کد سوابق تحصیلي دارندگان دیپلم نظام آموزشي جدید )6-3-3(.

توجه مهم: این دسته از متقاضیان قباًل مي بایست طبق اعالم مدارس محل تحصیل، با 
مراجعه به سامانه فوق، کد سوابق تحصیلي خود را دریافت نموده و در زمان ثبت نام، با درج 
کد سوابق تحصیلي در درگاه اطالع رساني این سازمان، اطالعات فردي خود را مشاهده 

 نمایند.
2-3- کد سوابق تحصیلي براي دیپلمه هاي سال 1384 تا سال 1399 شاخه نظري 
)نظام سالي واحدي یا ترمي واحدي و همچنین نظام آموزشي جدید 3-3-6 ( رشته هاي 

تحصیلي ریاضي فیزیک، علوم تجربي، ادبیات و علوم انساني، علوم و معارف اسالمي. 
3-3- کد سوابق تحصیلي براي متقاضیان با مدرک پیش دانشگاهي رشته هاي ریاضي 
فیزیک، علوم تجربي، ادبیات و علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر که مدرک دوره 

پیش دانشگاهي خود را از سال 1391 تا 1399 اخذ نموده اند.
تا 1399 در صورتي که  دارندگان مدرک پیش دانشگاهي سال هاي 1391  تبصره 1: 
اطالعاتشان در بانک اطالعاتي مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش وجود نداشته یا 
 http://dipcode.medu.ir :ناقص باشد، ابتدا براي تکمیل اطالعات خود به سامانه
مراجعه نمایند و در صورت تأیید اطالعات آنان از سوي آموزش و پرورش، مي توانند تا 
تاریخ 99/11/18 با مراجعه به درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، در 

آزمون سراسري سال 1400 ثبت نام نمایند. 
دوره  دانش آموزان  همچنین  و   6-3-3 جدید  آموزشی  نظام  دانش آموزان  تبصره 2: 
پیش دانشگاهي )نظام سالی واحدی – ترمی واحدی( سال جاري، که تا تاریخ 31 شهریور 
ماه سال 1400 فارغ التحصیل مي شوند، الزم است که براي اطالع از نحوه اقدام، به اطالعیه 
پرینت کارت شرکت در آزمون، که در تاریخ 1400/03/31 در درگاه اطالع رسانی این 

سازمان منتشر می شود، مراجعه نمایند. 
4- ثبت نام از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان در زمان مقرر )99/11/12 لغایت 

.)99/11/20
5- پرینت کارت  شرکت در  آزمون، بر اساس برنامه زماني مندرج در دفترچه راهنماي 

شماره یک.

6- حاضر شدن در محل  و حوزۀ امتحاني تعیین  شده در کارت شرکت در آزمون  و پاسخ 
دادن به سؤاالت.

ب( ثبت نام  براي  شرکت  در آزمون:  
ثبت نام براي پذیرش در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي سال 1400 و همچنین 
دانشگاه آزاد اسالمي، منحصراً از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان امکان پذیر است؛ لذا 
متقاضیان الزم است که ابتدا دفترچه راهنماي ثبت نام را مطالعه نموده و در صورت واجد 
شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت اعتباري ثبت نام در آزمون به شرح ذیل، 

اقدام کنند و سپس مراحل بعدي را به انجام برسانند.
1- دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون سراسري سال 1400:

دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون، حاوی اطالعات مربوط به شرایط عمومي و اختصاصي، 
مقررات وظیفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع غیر ایراني و توضیحات 
مربوط به سهمیه ایثارگران و ... است، که هر متقاضی می بایست با مطالعه آن، در صورتي 

که داراي شرایط مندرج در دفترچه  باشد، در این آزمون ثبت نام نمایند.
 2- پرداخت هزینه خرید کارت اعتباري: 

با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام در این آزمون، منحصراً به صورت اینترنتي انجام 
مي شود، متقاضیان الزم است با استفاده از کارت هاي عضو شبکه بانکي شتاب، که پرداخت 
الکترونیکي آنها فعال است، با مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان و پرداخت مبلغ 
540/000 )پانصد و چهل هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون، نسبت به 

دریافت اطالعات کارت اعتباري )شماره سریال 12 رقمي( اقدام نمایند. 
2-1- با توجه به اینکه مقرر گردیده است که در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، خدماتي 
از طریق ارسال پیام کوتاه به متقاضیان ارائه شود، متقاضیاني که تمایل به استفاده از خدمات 
پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ 8500 )هشت هزارو پانصد( ریال 
به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، مي توانند از این خدمات استفاده نمایند.

2-2- هر متقاضی مطابق ضوابط آزمون مي تواند متقاضي شرکت در یکي از گروه هاي 
پنجگانه آزمایشي شامل: گروه آزمایشي یک )علوم ریاضي و فني(، گروه آزمایشي 2 )علوم 
تجربي(، گروه آزمایشي 3 )علوم انساني(، گروه آزمایشي 4 )هنر( و گروه آزمایشي 5 

)زبان هاي خارجي( گردد.
2-3- چنانچه داوطلب، متقاضي ثبت نام در دو یا سه گروه آزمایشي )با توجه به توضیحات 
تبصره 4 ذیل(  باشد، الزم است که به ازاي هر گروه آزمایشي، مبلغ 540/000 )پانصد و چهل 
هزار( ریال دیگر نیز از همین طریق پرداخت و اطالعات کارت اعتباري را دریافت نماید.
2-4- منظور از ثبت نام در دو یا سه گروه آزمایشي، بدین صورت است که متقاضی 
مي تواند، عالوه بر انتخاب یکي از گروه هاي آزمایشي )علوم ریاضي و فني یا علوم تجربي 
یا علوم انساني( به عنوان گروه آزمایشي اصلي، در یکي از گروه هاي آزمایشي هنر و زبان 
خارجي نیز متقاضي شود؛ به عبارت دیگر، متقاضي نمي تواند به طور همزمان، در گروه هاي 

آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني شرکت نماید.
2-5- چنانچه متقاضي، عالقه مند به شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي دانشگاه پیام نور 
باشد، الزم است که نسبت به پرداخت مبلغ 137/000 )یکصد و سي و هفت هزار( ریال 
 دیگر نیز از همین طریق، اقدام کرده و اطالعات کارت اعتباري )شماره سریال 10 رقمي( 

را دریافت نماید.
2-6- چنانچه متقاضي، عالقه مند به شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي مؤسسات 
آموزش عالي غیردولتي و غیرانتفاعي باشد، الزم است که نسبت به پرداخت مبلغ 137/000 
)یکصد و سي و هفت هزار( ریال دیگر نیز از همین طریق، اقدام کرده و اطالعات کارت 

اعتباري )شماره سریال 10 رقمي( را دریافت نماید.
2-7- در رابطه با نحوه اعالم عالقه مندي به رشته هاي دانشگاه هاي فرهنگیان و تربیت 
دبیر شهید رجایي تهران، به اطالع مي رساند که در صورت اخذ مجوزهاي قانوني از سوی 

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره:

تاریخ  ثبت نام  و شرایط و ضوابط 
شرکت در  آزمون  سراسري    سال  1400



 

 

9 20 بهمن 1399 سال بیست و پنجم ، شماره 45

وزارت آموزش و پرورش از مراجع ذي صالح براي پذیرش دانشجو در دانشگاه هاي فوق، 
موضوع در مرحله انتخاب رشته هاي تحصیلي )حدوداً در دهه دوم مرداد ماه سال 1400( 

اطالع رساني خواهد شد.
نکات مهم:

1- دارا بودن دیپلم نظام آموزشي جدید 3-3-6 ، اعم از شاخه هاي نظري، فني و حرفه اي 
یا کاردانش یا اخذ دیپلم حداکثر تا تاریخ 1400/06/31، دارا بودن مدرک پیش دانشگاهي 
دوره  دیپلم  بودن  دارا  تاریخ 1400/06/31،  تا  پیش دانشگاهي حداکثر  اخذ مدرک  یا 
چهارساله نظام قدیم یا مدرک کارداني )فوق دیپلم( براي متقاضیان ثبت نام در آزمون 

سراسري الزامي است.
2- دارندگان دیپلم فني و حرفه اي و کاردانش )نظام آموزشی غیر 3-3-6(، که فاقد مدرک 
پیش دانشگاهي یا کارداني هستند، حق ثبت نام در آزمون سراسري سال 1400 را ندارند 
و در صورت ثبت نام در این آزمون، به عنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان 

برخورد خواهد شد.
3- در آزمون سراسري سال 1400، پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصیلي: آهنگسازي، 
ادبیات نمایشي، ارتباط تصویري، بازیگري - کارگرداني، طراحي پارچه، طراحي صحنه، 
طراحي صنعتي، طراحي لباس، عکاسي، کارداني هنرهاي تجسمي، کتابت و نگارگري، 
مجسمه سازي، موسیقي نظامي، نقاشي، نمایش عروسکي، نوازندگي موسیقي ایراني و 
نوازندگي موسیقي جهاني در گروه  آزمایشي هنر و همچنین در رشته هاي علوم ورزشي و 
آموزش علوم ورزشي به صورت متمرکز و با شرایط خاص صورت مي پذیرد؛ لذا توضیحات 
الزم در این خصوص، از طریق اطالعیه هاي مربوط در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون 

به اطالع متقاضیان خواهد رسید. 
4- بر اساس ضوابط، دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، در 
صورتي مي توانند در آزمون سراسري سال 1400 ثبت نام و شرکت نمایند که اوالً واجد 
شرایط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون مذکور باشند و ثانیاً 
حداکثر تا تاریخ 1399/12/25 نسبت به انصراف قطعي از تحصیل اقدام نمایند.  متقاضیان 
مذکور، در صورت عدم انصراف قطعي از تحصیل تا تاریخ تعیین شده، در صورت موفقیت 
و قبولي در آزمون، مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در رشته قبولي جدید خود نیستند و 

به عنوان متقاضی متخلف تلقي خواهند شد.
4-1- پذیرفته  شدگان  دوره هاي  روزانه  آزمون  سراسري  سال  1399، در صورت ثبت نام و 
شرکت در آزمون سراسري سال 1400، ضمن رعایت موضوع تاریخ انصراف، توجه داشته 
باشند که منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي غیر روزانه )نوبت دوم »شبانه«، 
نیمه حضوري، پیام نور، غیر انتفاعي، پردیس خودگردان، مجازي و رشته هاي تحصیلي 

دانشگاه آزاد اسالمي( بوده و فقط در این دوره ها گزینش خواهند شد.
4-2- بر اساس تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایي قانون ایجاد تسهیالت براي ورود 
رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجي به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 
1367/11/30 هیأت محترم وزیران، آن  دسته  از متقاضیاني که  با استفاده از سهمیه 
شاهد و ایثارگر، یک بار در رشته هاي تحصیلي دوره  روزانه با آزمون یا بدون آزمون )براي 
پذیرفته شدگان رزمنده از سال 1368 به بعد و براي پذیرفته شدگان سهمیه شاهد از 
سال 1376 به بعد( پذیرفته شده اند، اعم از اینکه از رشته قبولي انصراف داده یا در رشته 
قبولي ثبت  نام کرده یا نکرده باشند، حق استفاده مجدد از سهمیه مذكور در آزمون 
سراسري در هیچ دوره اي، اعم از روزانه، نوبت دوم )شبانه(، غیرانتفاعي، پیام نور، شهریه 
پرداز، پردیس خودگردان، مجازي، دانشگاه آزاد اسالمي و ... را نخواهند داشت؛ به عبارت 

دیگر، متقاضیان مشمول این ماده، تحت هیچ عنوان، حق استفاده مجدد از این سهمیه در 
تمامي دوره ها و همچنین دانشگاه آزاد اسالمي را ندارند.

4-3- بر اساس مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزي آزمون 
سراسری، آن دسته از متقاضیان سنوات قبل، که با استفاده از سهمیه هاي شاهد و ایثارگر 
در ردیف پذیرفته شدگان با آزمون یا بدون آزمون رشته هاي تحصیلي غیر روزانه )دوره هاي 
نوبت دوم )شبانه( دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پیام نور، دانشگاه آزاد اسالمي، 
مؤسسات آموزش عالي غیردولتي و غیرانتفاعي، شهریه پرداز، پردیس خودگردان، مجازي 
فقط یك  بار، مجاز به  از رشته قبولي خود،  انصراف  قرار گرفته اند، در صورت   )... و 
استفاده مجدد از سهمیه هاي مربوط در این آزمون خواهند بود؛ به عبارت دیگر، اگر 
متقاضي یک بار از سهمیه ایثارگران برای ورود به دوره هاي غیرروزانه استفاده کرده باشد، 
صرفاً با انصراف از تحصیل مي تواند برای ورود به دوره هاي غیرروزانه، یک بار دیگر استفاده 
نماید، اما اگر متقاضي یک بار از سهمیه ایثارگران برای ورود به دوره هاي روزانه، از سال 
1368 به بعد استفاده کرده باشد، دیگر حق استفاده از این سهمیه در هیچ دوره اي را در 

آزمون سراسري ندارد.
5- بر اساس مصوبه جلسات 24 و 25 مورخ 99/7/22 و 99/8/20  شورای سنجش و 
پذیرش دانشجو، یادآور مي شود که سؤاالت آزمون سراسری سال 1400 و بعد از آن، برای 
همه متقاضیان، اعم از نظام قدیم و نظام جدید، صرفاً بر مبنای دروس نظام آموزشی 

جدید 3-3-6 طراحی و برگزار خواهد شد.
ج( آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز براي ثبت نام:

متقاضیان مي بایست، پس از مطالعه دفترچه راهنما، مدارک یا اطالعات الزم مندرج در 
تقاضانامه ثبت نام، از جمله فایل عکس اسکن شده را براساس توضیحات مندرج در دفترچه 

آماده نمایند.
متقاضیان، در صورت تمایل به ویرایش اطالعات ثبت نامي، الزم است که با وارد نمودن 
اطالعات درخواستي، نسبت به مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي بر اساس دستورالعمل 

به شرح ذیل اقدام نمایند.
الف- آن دسته از متقاضیاني که مشمول سوابق تحصیلي نیستند، اجازه ویرایش تمامي 

اطالعات ثبت نامي خود را دارند.
ب- آن دسته از متقاضیاني که مشمول سوابق تحصیلي هستند، اجازه ویرایش اطالعات 

خود را دارند؛ اما اجازه ویرایش اطالعات سوابق تحصیلي شان را نخواهند داشت.
نحوه ارسال درخواست یا ارتباط غيرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور
با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در 
جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان، در صورت 
داشتن هر گونه سؤال، می توانند به سیستم پیشخان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش 
آموزش کشور به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را 
به همراه مستندات الزم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه 
و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود و متقاضیان می توانند پس از دریافت 
 شماره و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه، به پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس:
 http://rahgiri.sanjesh.org وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند. 

ضمناً متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي 
با شماره تلفن:  اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور، یا در روزها و ساعات اداری 

42163-021 نیز در میان بگذارند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در باره:

تمدید مهلت نام نویسي در هفتمين آزمون سنجش استاندارد 
مهارت هاي زبان فارسي )سامفا - سامفاي دانشگاهي( سال 1399

پیرو اطالعیه مورخ 1399/11/06 به اطالع متقاضیان نام نویسي در هفتمین آزمون سنجش 
استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( سال 1399 مي رساند که به منظور فراهم نمودن 
تسهیالت بیشتر براي آن دسته از افرادی که تا تاریخ 1399/11/16 براي نام نویسي اقدام 
ننموده اند، ترتیبي اتخاذ گردیده است که بتوانند تا روز پنجشنبه مورخ 1399/11/23 نسبت به 
نام نویسي خود در این آزمون اقدام نمایند. متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته 
شده و پس از مطالعه دقیق اطالعیه مورخ 99/11/06 و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز، 
به درگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه و نسبت به نام نویسي در آزمون مذکور اقدام نمایند.

سامفاي دانشگاهي(، منحصراً در  آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا-
سطح دانشگاهی )آكادمیك( و شامل: بخش هاي شنیداري، خوانداري، نوشتاري و گفتاري 

است و مهارت متقاضیان در این بخش ها سنجیده خواهد شد.
نموده اند،  آزمون اقدام  این  در  نام نویسي  به  نسبت  قبالً  که  متقاضیاني  از  دسته  آن  ضمناً 
مي توانند، در صورت تمایل، تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي 

خود اقدام نمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

تاریخ پرینت کارت و زمان  برگزاري آزمون استخدامی دانشگاه هاي 
علوم پزشکي و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال 1399

به اطالع شرکت کنندگان در آزمون استخدامی دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتی 
درمانی کشور در سال 1399 مي رساند که این آزمون، صبح روز جمعه مورخ 99/11/24 
در 195 شهرستان كشور به شرح جدول شماره 1 )مندرج در ذیل این اطالعیه که در 
سایت سازمان سنجش آمده است( برگزار مي شود. فرآیند برگزاري این آزمون، صبح از ساعت 
8:30 آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان نیمساعت قبل از شروع فرآیند بسته خواهد شد؛ 
لذا متقاضیان مي بایست قبل از بسته شدن درهاي ورودي، در محل حوزه امتحاني خود حاضر 

باشند.
الف  - نحوه  و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون 

کارت  شرکت در  این آزمون،  از روز سه شنبه 99/11/21 براي مشاهده و پرینت روي درگاه 
اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد 
گرفت؛ لذا متقاضیان  آزمون ، براي شرکت در جلسه امتحان، باید در تاریخ تعیین شده به 
شرح فوق به درگاه اطالع رساني مذکور مراجعه و با وارد نمودن اطالعات شناسنامه اي )نام، نام 
خانوادگی، کد ملي، سال تولد و ...( یا اطالعات ثبت نامي )شماره پرونده، شماره سریال و کد 
پي گیري و ...( از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه و بر اساس آدرس و زمان 
تعیین شده روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمایند. براي شرکت 
در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملي یا 

اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن، الزامي است. 
چنانچه متقاضی به دلیل در اختیار نداشتن اطالعات مربوط به شماره داوطلبي، پرونده یا کد 
پي گیري مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمي شود، الزم است که با 
مراجعه به درگاه اطالع رسانی این سازمان و ورود به سیستم پاسخگویي و انتخاب نام آزمون 
و تعیین موضوع پي گیري، نسبت به دریافت اطالعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبي یا کد 
پي گیري ثبت نام اقدام نماید. الزم به ذکر است که این امکان براي متقاضیاني فراهم است که 
در سیستم پاسخگویي عضویت داشته باشند؛ لذا ضرورت دارد متقاضیاني که اطالعات فوق را 

مفقود نموده اند با عضویت در این سیستم، نسبت به بازیابي این اطالعات اقدام نمایند.
ب  - در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتي مشاهده 

شد، متقاضيان الزم است که به شرح زیر اقدام نمایند:
1ـ با توجه به اطالعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون، چنانچه متقاضیان مغایرتي در 
اطالعات مندرج در بندهاي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 10، 11، 12، 14، 15، 16، 18، 19، 20 
)شامل: نام خانوادگي، نام، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، کد ملي، دین، سهمیه 25 درصد 
ایثارگران، سهمیه 5 درصد ایثارگران، شاغل قراردادي )نام دستگاه(، عنوان رشته تحصیلي، 
تاریخ فارغ التحصیلي، معدل آخرین مدرک تحصیلي، اولویت انتخابي )شغل محل(، بومي و 
شاغل مراکز درماني در مقابله با ویروس کرونا( کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، الزم 
است که براي اصالح مورد یا موارد مذکور، حداکثر تا تاریخ 99/11/24 منحصراً به درگاه 
اطالع رساني این سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطالعات نسبت به اصالح موارد 
اقدام نمایند، و در صورتي که نسبت به بندهاي 3، 8 و 9 )جنسیت، معلولیت، نیازمند منشي( 
تفاوتي مشاهده نمودند، ضروري است که مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده در بند »ج« به 
نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه  رفع نقص حوزه مربوطه )به شرح 
جدول شماره  2 که در سایت سازمان سنجش آمده است( مراجعه نمایند. الزم به تأكید 

است كه تغییر رشته شغلی در این آزمون، امکان پذیر نیست.
2- چنانچه کارت شرکت در آزمون متقاضی فاقد عکس بوده یا چنانچه عکس روي کارت وي 
داراي اشکاالتي از جمله: فاقد ُمهر، واضح نبودن عکس یا اشتباه عکس است، ضروري است که 
تا روز قبل از برگزاري آزمون، ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، دو قطعه 
عکس 4 ×3 و کارت ملي یا شناسنامه عکسدار مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده در بند »ج« به 
نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه  رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند و 
موضوع را پي گیري نموده تا مشکل بر طرف گردد؛ در غیر این صورت، فرد به عنوان متخلف تلقي 
مي گردد. ضمناً سایر اطالعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون هر متقاضی، بر اساس اطالعات 
مندرج در تقاضانامه ثبت نام که از سوی خود متقاضی تکمیل گردیده، در نظر گرفته شده است. 

ج - آدرس و محل  رفع نقص کارت شرکت در آزمون 
نماینده این سازمان در روزهاي چهارشنبه مورخ 99/11/22 و پنجشنبه مورخ 99/11/23 صبح ها 
از ساعت 8:30 الي 12:00 و بعدازظهرها از ساعت 14:00 الي 17:00 در باجه  رفع نقص حوزه 

مربوطه مستقر خواهد شد. براي اطالع آن دسته از متقاضیاني که براساس توضیحات بند »ب« 
ملزم به مراجعه به نماینده رفع نقص کارت سازمان مي گردند، شهرستان هاي محل برگزاري آزمون 
به شرح جدول شماره 1 )مندرج در ذیل این اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده( است 
که آدرس و محل تشکیل باجه رفع نقص کارت شرکت در  آزمون هر شهرستان در جدول شماره 
2 )مندرج در ذیل این اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است( مشخص گردیده است.

د  - یادآوری های مهم  
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون ، اصل کارت 

ملي یا اصل شناسنامه عکسدار، الزامي است.
2- فرآیند برگزاري آزمون، از ساعت  8:30 )هشت و سي دقیقه ( است.

3- در ورودي ِحوزه هاي امتحاني، رأس  ساعت  8:00 )هشت( بسته خواهد شد؛ لذا متقاضیان 
الزم است که قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون، در حوزه امتحاني حاضر باشند.
4- هر متقاضی، براي حضور در جلسه آزمون، باید چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، 
مداد پاک کن و یک سنجاق یا سوزن به همراه داشته باشد. ضمناً رد و بدل کردن این موارد 

در جلسه آزمون، تخلف محسوب می شود. 
5- متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافي، از جمله: پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند 
هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نُت یادداشت و نظایر آن به 
جلسه آزمون، اکیداً خودداري نمایند. به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند، 
به عنوان تقلب و تخلف تلقي شده و با متقاضیان ذي ربط، بر اساس قانون رسیدگي به تخلفات 
و جرایم در آزمون هاي سراسري، که بخشي از آن در بند »ه « آمده است، رفتار خواهد شد.

6- به همراه داشتن تلفن همراه، حتی به صورت خاموش، در جلسه آزمون، موجب 
محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد. 

7- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی همکاری الزم را به عمل آورید.
8- حوزه های آزمون، از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافي، از جمله: تلفن همراه، ماشین 
حساب، کیف دستي، ساک دستي، کتاب، جزوه و ... معذورند؛ بنابراین، اکیدا توصیه می شود 
که به غیر از موارد اعالم شده در اطالعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون و 

اوراق تشخیص هویتی، از همراه داشتن سایر وسایل جداً خودداری شود.
9- متقاضیان، در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاري براي آنها، الزم است 
که حداکثر تا تاریخ 99/11/30 از طریق سیستم پاسخگویي اینترنتي با این سازمان مکاتبه 
نمایند. بدیهي است که درخواست هاي رسیده بعد از تاریخ فوق، قابل بررسي و پي گیري 

نخواهد بود.
10- متقاضیان، براي آگاهي بیشتر از ضوابط آزمون، از برگ راهنماي شرکت در آزمون، که 
روي درگاه این سازمان قرار دارد، پرینت تهیه کرده و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند. 
هـ-  اصالحيه نحوه محاسبه امتياز برای کارکنانی که مستقيم در مقابله با ویروس 

کرونا مواجه هستند:
به نمره کسب شده کارکنان قرارداد کار معین، کارگری، شرکتی و متعهدین، که در راستای 
وظایف و ماموریت های محوله مستقیماً در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کرونا 
)کووید19( از تاریخ 98/12/1 در مراکز درمانی و بهداشتی زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، انستیتو پاستور و فوریت های پزشکی خدمت نموده اند، صرفاً در صورت 
برخورداری از شرایط مندرج در آگهی ، به ازاء هر ماه سابقه خدمت، دو )2( درصد و حداکثر 

تا بیست )20( درصد نمره کل آزمون به نمره اولیه فرد اضافه خواهد شد.
و - دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و الزامات بهداشتی 

بر اساس آخرین اطالعات درباره راه های انتشار ویروس کرونا و مخاطرات احتمالي آن در 
حوزه هاي برگزاري آزمون، انتظار می رود که موارد زیر را مّدنظر قرار داده و برای حفظ سالمتی 

خود، سایر متقاضیان و خانواده های محترم خود، آن را رعایت کنید:
1- زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی را برآورد کرده و به موقع در محل آزمون حضور یابید. 
حوزه برگزاری آزمون، از ساعت 7:00 صبح روز برگزاری آزمون، آماده حضور شما خواهد بود.

2- برای پیشگیری از تجمع، حضور خود را به دقایق پایانی موکول ننمایید.
3- از تردد بی مورد در محل آزمون، جداً خودداری نمایید.

4- هنگام ورود و خروج به حوزه، با دیگر متقاضیان، فاصله مناسب )حداقل یک متر( را حفظ 
نمایید.
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5- همراه داشتن ماسک سه الیه معمولی )بدون فیلتر( و استفاده صحیح از آن )از باالی بینی 
تا زیر چانه(، از ابتدای ورود به حوزه برگزاری آزمون تا پایان برگزاری آزمون و خروج از حوزه 

امتحانی، الزامی است.
6- در زمان استقرار در محل صندلی، از صحبت کردن با سایر متقاضیان مجاور جداً خودداری 

نمایید.
7- از تماس دست ها با چشم، دهان و بینی در حین آزمون، جداً خودداری نمایید.

8- هنگام عطسه یا سرفه کردن از دستمال کاغذی استفاده نمایید، و در صورتی که دستمال 
وجود نداشت، از قسمت داخلی آرنج خود استفاده کنید.

9- در صورت داشتن سؤال ضروری از عوامل اجرایی در طول برگزاری آزمون، حتماً با رعایت 
فاصله مناسب و داشتن ماسک، اقدام به صحبت نمایید.

10- در پایان آزمون، تا زمان اعالم خروج از سالن از سوی عوامل اجرایي، همچنان بر صندلي 
خود مستقر باشید. ضمناً به پیام هایی که حاوی نکات اجرایی و بهداشتی است و در جلسه 

آزمون از بلندگو پخش می شود، با دقت گوش کرده و به آنها عمل کنید.
11- سعی کنید از تماس دست با سطوحی که اغلب لمس مي شود، نظیر: صندلی ها، دستگیره 

درها و شیرآالت سرویس بهداشتي و ... خودداری نموده و از دستمال کاغذی استفاده کنید.
ز- تکميل فرم خوداظهاری:

1- تکمیل فرم خوداظهاری ویژه متقاضیان مبتال به بیماری كرونا:
به منظور ارائه خدمات به آن دسته از متقاضیان این آزمون که دچار بیماری کرونا شده اند 
)اعم از بیمارانی که در بیمارستان بستری و یا در منزل قرنطینه هستند(، این سازمان با 
هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تدابیر ویژه ای اتخاذ نموده است؛ بر این 
اساس، متقاضیانی که عالئم بیماری آنها از تاریخ 99/11/11 به صورت قطعی تأیید گردیده، 
الزم است که از روز جمعه مورخ 99/11/17 لغایت شنبه مورخ 99/11/18 با مراجعه به درگاه 
اطالع رسانی این سازمان )بخش سایر آزمون های استخدامی( فرم خوداظهاری را تکمیل نموده 
و گواهی مبنی بر داشتن بیماری کرونا )تأییدیه بیمارستان یا نتیجه تست یا آزمایش مبنی بر 
مثبت بودن به ویروس کرونا( را در بخش مورد نظر بارگذاری نمایند متقاضیانی که این فرم 
را تکمیل نمایند، بر اساس دستورالعمل هاي وزارت بهداشت، از سایر متقاضیان جدا شده و 
آزمون آنها در یکی از بیمارستان های تعیین شده صرفاً در شهرهای محل آزمون، به 

همراه سایر متقاضیان مبتال به بیماری کرونا برگزار خواهد شد. 
2- تکمیل فرم خوداظهاری ویژه همه متقاضیان آزمون:

سامانه  به   99/11/21 مورخ  سه شنبه  روز  از  که  است  الزم  آزمون،  این  متقاضیان  همه 
خوداظهاری بیماری کرونا به آدرس:  https://salamat.gov.ir مراجعه نموده و نسبت به 
تکمیل فرم خوداظهاری، اقدام نمایند. بدیهی است که اطالعات متقاضیان تکمیل کننده فرم 

مذکور، نزد وزارت بهداشت محفوظ است.
ح– قانون رسيدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري

ماده 5- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف- ارتکاب هرگونه عملي که موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد، یا همراه داشتن 

هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکي و دستگاه هاي حافظه دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات، که آزمون متقاضی را از نظر علمي خدشه دار سازد، 

از قبیل:
1- ارائه مدرک یا گواهي مجعول یا تصویر گواهي مجعول، براي شرکت در آزمون.

2- تباني با متقاضیان یا افراد خارج از حوزه امتحاني یا دست اندرکاران آزمون، از قبیل: عوامل 
اجرایي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.

3- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جاي متقاضی اصلي.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکي و دستگاه هاي 

حافظه دار.
د- کمک به متقاضی، خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤاالت.

ه - دسترسي غیرمجاز به اطالعات مربوط به متقاضیان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و- هرگونه تغییر غیرمجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه هاي متقاضیان یا سایر مدارک و دفاتر 

مربوط به آزمون.
ز- افشاي سؤاالت آزمون یا تالش در جهت دستیابي و افشاي آن یا شرکت یا معاونت در این 

امر، قبل یا حین برگزاري آزمون به هر نحو.
ح- خرید یا فروش سؤاالت آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین 

برگزاري آزمون، اعم از اینکه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعي یا غیرواقعي باشد.
ماده 6- هیأت هاي رسیدگي به تخلفات، صالحیت صدور حکم به مجازات هاي زیر را درباره 

متخلفان دارند:
الف- در مورد مشموالن بند )الف( ماده )5(: اخطار کتبي با درج در پرونده متقاضی و اعالم به 

مراجع ذي ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشموالن بند )ب( یا بند )ج( ماده )5(: محرومیت از گزینش علمي در آزمون 
همان سال و ابطال قبولي متقاضی در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون، از یک تا 

ده سال بعد.
تبصره- آراي هیأت هاي بدوي، جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6( این قانون، قابل 

تجدید نظر خواهي در هیأت تجدید نظر رسیدگي به تخلفات در آزمون هاست.
ماده 7- در مورد مشموالن بندهاي )د(، )ه (، )و( )ز( و )ح( ماده )5(، هیأت هاي رسیدگي 
متهم را براي رسیدگي و اعمال جزاي نقدي از ده میلیون )10.000.000( ریال تا یک میلیارد 
)1.000.000.000( ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستري 

معرفي مي نمایند.
ماده 8– ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده )5(، چنانچه در قالب عضویت در یک گروه 
یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات مي شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به 
حداکثر مجازات محکوم مي گردد. مجازات هر یک از اعضاء، که در ارتکاب تخلفات و جرایم 

فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد، حداقل مجازات ذکر شده براي مرتکب مي باشد.
ماده 9- رسیدگي در هیأت هاي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگي برابر سایر 
قوانین جزایي یا رسیدگي در هیأت هاي رسیدگي به تخلفات اداري یا هیأت هاي انتظامي اعضاي 
هیأت علمي یا کمیته هاي انضباطي دانشجویان نیست و مرتکب، عالوه بر مجازات مندرج در 
مواد )6( و )7( این قانون، به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات نیز محکوم مي گردد.
ماده 10- در صورت محکومیت قطعي فردي به یکي از مجازات هاي مندرج در این قانون، به 
استثناي مجازات مندرج در بند )الف( ماده )6(، هیأت رسیدگي به تخلفات در آزمون ها، قبولي 
وي در آزمون را ابطال مي نماید؛ در این صورت، مؤسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي 
هرگونه گواهي یا مدرک به وي خودداري خواهد نمود، و چنانچه گواهي فارغ التحصیلي به وي 
اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسالمي، ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده 11- چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بین نمرات و رتبه اکتسابي متقاضی و سوابق 
تحصیلي وي مغایرت هاي غیرمتعارف مشهود و اساسي، از قبیل: عدم تطابق معدل دیپلم و 
دوره پیش دانشگاهي با رتبه و نمره اکتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت هاي 
بدوي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها، از متقاضی، در یک یا چند درس عمومي و اختصاصي 
امتحان مجدد به عمل مي آید. تعیین وضعیت نهایي آزمون این متقاضی، بر اساس نتایج حاصل 

از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوي است.
ماده 12- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمي و آموزشي، که براي افزایش آمادگي متقاضیان شرکت 
در آزمون هاي مورد بحث این قانون فعالیت مي کند، چنانچه در تخلفات ماده )5( مشارکت 
داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو مي شود و مدیران مسؤول آنها، عالوه بر محرومیت دائمي 
از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات هاي پیش بیني شده در این قانون و سایر قوانین 
محکوم مي شوند، و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول آنها 

حداکثر مجازات مندرج در ماده )6( است.
تبصره- در مورد آموزشگاه هایي که فاقد مجوز باشند، عالوه بر اقدام مراجع قانوني ذي ربط، 

مدعي العلوم نیز مي تواند رأساً نسبت به اعالم جرم و پي گیري تخلفات آنان اقدام نماید.
ط- نحوه اعالم گزارش تقلب و تخلفات

نظر به حساسیت آزمون استخدامی دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتی درمانی 
کشور در سال 1399، مقتضی است که تمامی اخبار و اطالعات مرتبط با تخلف و تقلب در این 
 www.sanjesh.org :آزمون را، با مراجعه به درگاه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی 
نشانی: به  )ایمیل(  الکترونیکی  پست  صندوق  یا  و  آزمون ها(  در  تخلف  گزارش   )قسمت 
و   026361۸2151 تلفن های:  شماره  با  یا   Hefazatazmon@sanjesh.org

026361۸2152 به اداره کل حراست و حفاظت آزمون های این سازمان منعکس نمایید.
ی - نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش کشور

باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و 
در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان می  توانند 
آدرس: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  الکترونیکی  خدمات  پیشخان  سیستم   به 
 http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات الزم 
ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام 
کوتاه ارسال می شود و متقاضیان می توانند، پس از دریافت شماره و کدرهگیری از طریق پیام 
کوتاه، به پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد 

شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.
 در خاتمه، اضافه مي نماید که متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را در 
این خصوص، از این تاریخ لغایت روز پنجشنبه 99/11/23 همه روزه در وقت اداری، با بخش 
پاسخگویي اینترنتي این سازمان یا شماره  تلفن:  42163  با پیش شماره 021 در میان بگذارند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 مصوبات بيست و چهارمين جلسه شوراي سنجش
و پذیرش دانشجو مورخ 1399/7/22  

و همچنين منابع سؤاالت آزمون سراسري  سال 1400 

الفـ  دروس عمومی 

مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

1- زبان و ادبیات فارسی
97دهم110201فارسی )1(
98یازدهم111201فارسی )2( 
99دوازدهم112201فارسی )3( 

2- عربی

97دهم 110206عربی، زبان قرآن )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی 98یازدهم111206عربی، زبان قرآن )2( 

99دوازدهم112206عربی، زبان قرآن )3(
97دهم 110207عربی، زبان قرآن )1(

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

98یازدهم111207عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم112207عربی، زبان قرآن )3(
عمومی گروه آزمایشی97دهم 110208عربی، زبان قرآن )1(

علوم انسانی  برای دیپلمه های علوم و معارف 
اسالمی

98یازدهم111208عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم112208عربی، زبان قرآن )3(

3- فرهنگ و معارف اسالمی

97دهم110204دین و زندگی )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی 98یازدهم111204دین و زندگی )2(

99دوازدهم112204دین و زندگی )3(
97دهم110205دین و زندگی )1(

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

98یازدهم111205دین و زندگی )2(
99دوازدهم112205دین و زندگی )3(

عمومی گروه آزمایشی97دهم110227اصول عقاید )1(
 علوم انسانی برای دیپلمه های علوم و معارف 

اسالمی
98یازدهم111232اصول عقاید )2(
99دوازدهم112227اصول عقاید )3(

4- زبان انگلیسی
97دهم110230زبان خارجی )1(

98یازدهم111230انگلیسی )2(
99دوازدهم112230انگلیسی )3(

بدین وسیله به اطالع مي رساند که در آزمون سراسري سال 1400 مطابق مصوبات بیست 
و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1399/7/22 مقررات ذیل اجرا 

می شود.
1- میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1400 همانند سال 1399 
حداکثر 30 درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق 

تحصیلی آزمون سال 1400 همانند سال 1399 است.
2- مصوبه هفدهمین جلسه مورخ 97/12/26 شورای سنجش و پذیرش دانشجو مجدداً 
تأیید شد و از آزمون سراسری سال 1400 و بعد از آن، سنجش فقط با یك آزمون و بر 

مبنای دروس نظام آموزشی جدید 3-3-6  انجام می شود. 
3- برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسالمی، که در گروه آزمایشی علوم انسانی 
شرکت می کنند، منابع درس امتحانی »فرهنگ و معارف اسالمی« کتاب های »اصول عقاید 

1، 2 و 3«، منابع دروس امتحانی »زبان عربی عمومی و تخصصی« کتاب های »عربی، زبان 
قرآن 1، 2 و 3« و منابع درس امتحانی »تاریخ« کتاب های »تاریخ اسالم 1 و 2 و تاریخ 3 
)ایران در دوره اسالمی(« درنظر گرفته می شود. در زمان ثبت نام آزمون سراسری در گروه 
آزمایشی علوم انسانی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسالمی باید انتخاب کنند که 
صرفاً به یکی از دفترچه سواالت عمومی و تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی از »منابع 
دیپلم علوم انسانی« پاسخ می دهند یا به دفترچه سواالت گروه آزمایشی علوم انسانی که 
»منابع چهار درس الهیات و معارف اسالمی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن«، 

کتاب های دیپلم علوم و معارف اسالمی است.
با توجه به موارد فوق، فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسری سال 1400 بر اساس نظام 

3-3-6 به شرح جداول ذیل است.
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بـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

1- ریاضیات

97دهم110211ریاضی )1( 
97دهم110213هندسه )1(
98یازدهم111213هندسه )2(

98یازدهم111215آمار و احتمال
98یازدهم111214حسابان )1(
99دوازدهم112214حسابان )2(
99دوازدهم112213هندسه )3( 

99دوازدهم112215ریاضیات گسسته 

2- فیزیك
97دهم110209فیزیک )1( 
98یازدهم111209فیزیک )2( 
99دوازدهم112209فیزیک )3( 

3- شیمی
97دهم110210شیمی )1( 
98یازدهم111210شیمی )2( 
99دوازدهم112210شیمی )3(

جـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

98یازدهم111237زمین شناسی 1- زمین شناسی

2- ریاضیات
97دهم110211ریاضی )1(
98یازدهم111211ریاضی )2(
99دوازدهم112211ریاضی )3(

3- زیست شناسی
97دهم110216زیست شناسی )1(
98یازدهم111216زیست شناسی )2(
99دوازدهم112216زیست شناسی )3(

4- فیزیك
97دهم110214فیزیک  )1(
98یازدهم111244فیزیک )2( 
99دوازدهم112244فیزیک )3( 

5- شیمی
97دهم110210شیمی )1(
98یازدهم111210شیمی )2(
99دوازدهم112210شیمی )3(

دـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

1- ریاضیات
97دهم110212ریاضی و آمار )1(
98یازدهم111212ریاضی و آمار )2(
99دوازدهم112212ریاضی و آمار )3(

97دهم110221اقتصاد 2- اقتصاد

3- زبان و ادبیات فارسی
97دهم110203علوم و فنون ادبی )1(
98یازدهم111203علوم و فنون ادبی )2(
99دوازدهم112203علوم و فنون ادبی )3(

4- زبان عربی

97دهم110207عربی، زبان قرآن )1(
98یازدهم111207عربی، زبان قرآن )2(
99دوازدهم112207عربی، زبان قرآن )3(
97دهم110208عربی، زبان قرآن )1(

دیپلمه های علوم و 
معارف اسالمی 98یازدهم111208عربی، زبان قرآن )2(

99دوازدهم112208عربی، زبان قرآن )3(

5- تاریخ

97دهم110219تاریخ )1( ـ ایران و جهان باستان
ـ از بعثت پیامبر اسالم تا پایان  تاریخ )2( 

98یازدهم111219صفویه
99دوازدهم112219تاریخ )3( ایران و جهان معاصر

97دهم110233تاریخ اسالم )1( 
دیپلمه های علوم و 

معارف اسالمی 98یازدهم111233تاریخ اسالم )2( 
99دوازدهم112233تاریخ )3( ـ ایران در دوره اسالمی

6- جغرافیا
97دهم110218جغرافیای ایران

98یازدهم111218جغرافیای )2( ـ جغرافیای ناحیهای
99دوازدهم112218جغرافیا )3( )کاربردی(

7- علوم اجتماعی
97دهم110220جامعه شناسی )1(
98یازدهم111222جامعه شناسی )2(
99دوازدهم112222جامعه شناسی )3(

98یازدهم111226فلسفه ۸- فلسفه
99دوازدهم112226فلسفه )2(

97دهم110223منطق9- منطق
98یازدهم111224روانشناسی10- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور     
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با توجه به تماس ها و مکاتبات بسیار زیاد داوطلبان عزیز و مطالب مطرح شده در شبکه های 
پذیرش  و  به سنجش  و مصاحبه های متعدد در خصوص موضوعات مربوط  اجتماعی 
دانشجو، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند که توضیحات ذیل را برای آگاهی 

داوطلبان و هشدار به آنها، به اطالعشان برساند:
 الف- اخیرا مشاهده شده است که عده ای از افراد سودجو  و کالهبردار، با سوءاستفاده از 
اشتیاق داوطلبان و  همچنین شرایط کنونی شیوع و همه گیری ویروس کرونا، اقدام به راه 
اندازی کانال های تلگرامی و اینستاگرامی جعلی با عنوان »روابط عمومی سازمان سنجش 
آموزش کشور« و طرح وعده های دروغین در خصوص اختصاص سهمیه کرونا نموده اند که 

متأسفانه تعدادی از داوطلبان هم به آنها اعتماد و با آنها همراهی کرده اند. 
سازمان سنجش آموزش کشور، ضمن اعالم کالهبردار و سودجو بودن این گونه کانال ها، 
اعالم می دارد که کلیه اخبار و اطالعیه ها درخصوص آزمون ها، نحوه پذیرش، میزان تأثیر 
سوابق تحصیلی، سهمیه های مصوب و سایر اطالعات الزم را که از طریق مراجع ذی صالح 
 ،www.sanjesh.org نشانی:  به  خود  رسمی  سایت  طریق  از  صرفاً  می شود،   ابالغ 
سایت هفته نامه پیک سنجش و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به اطالع داوطلبان 
می رساند و این سازمان هیچ گونه فعالیت و اطالع رسانی در فضای مجازی } تلگرام، 

اینستاگرام و...{ به غیر از کانال های اطالع رسانی داخلی به نشانی زیر ندارد:
http://sapp.ir/sanjeshprnoet : 1-  پیام رسان سروش

https://profile.igap.net/prnoetir : 2-  پیام رسان آي گپ
https://gap.im/prnoetir :3-   پیام رسان گپ

@prnoetir :4-  پیام رسان بله

https://eitaa.com/prnoetir : 5-  پیام رسان ایتا
ب- سنجش و پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی، بر اساس مصوبات قانونی مراجع 
ذی ربط صورت می گیرد و اخیراً مصاحبه های متعددی هم در خصوص روش های سنجش 
و پذیرش برای سال جاری و سال های آینده در رسانه ها صورت گرفته است. در این 

خصوص، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند به اطالع داوطلبان عزیز برساند:
1-  ضوابط و قوانین سنجش و پذیرش سال 1400 مطابق دفترچه های رسمی منتشر 
شده در سایت اطالع رسانی این سازمان، مشابه سال گذشته است و هیچ گونه تغییری 
نکرده است و مبنای قوانین و مقررات قانونی، دفترچه های ثبت نامی منتشر شده از سوی 

این سازمان است.
2-  در خصوص روش های سنجش و پذیرش سال های آتی، این سازمان در جریان هیچ کدام از 
تغییرات اعالم شده در مصاحبه های افراد مختلف نیست و مشارکتی هم با آنها در این زمینه ها 
نداشته است و طبیعتاً روابط عمومی این سازمان نیز اطالعاتی در این خصوص ندارد که بتواند 
پاسخگوی داوطلبان عزیز باشد؛ لذا از داوطلبان عزیز درخواست می شود اگر سؤالی راجع به 

این گونه مصاحبه ها دارند، آن را از افراد یا دستگاه های مصاحبه کننده پی گیری نمایند.
در خاتمه، از عموم داوطلبان آزمون هاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده 
این  نام و عنوان  از  اقدامات خالف قوانین و مقررات یا سوء استفاده احتمالي  هرگونه 
-361۸2151 و   026-  361۸2152 تلفن هاي:  شماره  طریق  از  را  مراتب  سازمان، 
اینترنتي: نشاني  الکترونیکي: hefazatazmon@sanjesh.org  یا  آدرس  و   026 

http://q.sanjesh.org/53479 به ستاد خبري اداره کل حراست سازمان سنجش 
آموزش کشور گزارش نمایند.         روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

توضيحات سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

مطالب مطرح شده در شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها در ارتباط با 
روش هاي پذیرش دانشجو در سال هاي آتي، سهميه ها و ارتباط کانال هاي 

تلگرامي و اینستاگرامي با این سازمان

بـــا توجـــه بـــه پي گیري هـــای برخـــي از داوطلبـــان آزمـــون سراســـري ســـال 
ـــگاه  ـــان و دانش ـــگاه فرهنگی ـــراي دانش ـــام ب ـــکان ثبت ن ـــدم ام ـــر ع ـــي ب 1400 مبن
تربیـــت دبیـــر شـــهیدرجایي در آزمـــون یـــاد شـــده بـــه خاطـــر داشـــتن ســـن 
ــات  ــه در صفحـ ــه کـ ــاند همان گونـ ــالع مي رسـ ــه اطـ ــال، بـ ــر از 22 سـ باالتـ
ــال  ــري سـ ــون سراسـ ــرکت در آزمـ ــام شـ ــاي ثبت نـ ــه راهنمـ 43 و 44 دفترچـ
ـــجو  ـــرش دانش ـــي پذی ـــط اختصاص ـــرایط و ضواب ـــت، ش ـــده اس ـــح ش 1400 تصری
ـــوارد  ـــدل و م ـــرط مع ـــني و ش ـــرط س ـــه: ش ـــده، از جمل ـــاد ش ـــگاه هاي ی در دانش
ـــاني در  ـــع انس ـــذب مناب ـــوه ج ـــده »نح ـــاده واح ـــره 1 م ـــت تبص ـــا رعای ـــر ...، ب دیگ
ـــه 833  ـــه جلس ـــرورش« مصوب ـــوزش و پ ـــي وزارت آم ـــي و تربیت ـــاغل آموزش مش
ـــوز  ـــدور مج ـــرط ص ـــه ش ـــي و ب ـــالب فرهنگ ـــي انق ـــوراي عال ـــورخ 1399/8/27 ش م

ـــاي  ـــه راهنم ـــق دفترچ ـــي الزم، از طری ـــار مال ـــن اعتب ـــتخدامي و تأمی ـــف اس ردی
ـــالع  ـــماره 2(، اط ـــه ش ـــری )دفترچ ـــون سراس ـــي آزم ـــته هاي تحصیل ـــاب رش انتخ
ـــرای  ـــرورش ب ـــوزش و پ ـــوي آم ـــي از س ـــن، محدودیت ـــد؛ بنابرای ـــد ش ـــاني خواه رس
افـــراد بـــه منظـــور ثبت نـــام و شـــرکت در آزمـــون سراســـري ســـال 1400 و 
انتخـــاب دانشـــگاه های فرهنگیـــان و تربیـــت دبیـــر شـــهیدرجایي، تـــا رســـیدن 
ـــد  ـــز مي توانن ـــان نی ـــروه از داوطلب ـــن گ ـــده و ای ـــاد نش ـــالگی ایج ـــه 24 س ـــان ب آن

در آزمـــون یـــاد شـــده ثبت نـــام نماینـــد.
مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری
 وزارت آموزش و پرورش

توضيحات سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي
دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجایي 

در آزمون سراسري سال 1400
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