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انتخاب رشته

اطالعيه ثبت نام مجدد آزمون عملي رشته  علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالي و دانشگاه فرهنگيان در آزمون سراسري سال 1401

1401/05/03

پیرو اطالعیه  ھای مورخ 1401/03/29 ، 1401/04/22 و 1401/4/30 و به  منظور مساعدت با افراد جا مانده از ثبت نام آزمون عملی رشته
علوم ورزشي دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالي و آموزش تربیت بدني پرديس ھاي دانشگاه فرھنگیان در آزمون سراسري سال
1401، مقرر گردید با براساس شرایط زیر زمان مجددی برای آزمون عملی این رشته (آقایان در روز پنجشنبه مورخ 1401/05/27 و

خانم ھا در روز جمعه مورخ 1401/05/28) پیش بینی شود:

1- افرادی که از تاریخ 1401/04/5 لغایت 1401/4/11 موفق به ثبت  نام در آزمون عملی نشده  اند، می توانند از تاریخ 1401/05/04
لغایت 1401/05/06 نسبت به ثبت  نام خود از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان اقدام نمایند.

2- افرادی که از تاریخ 1401/04/5 لغایت 1401/4/11 در آزمون عملی ثبت نام نمودند ولی به ھر دلیلی در تاریخ 1401/04/29 لغایت
1401/05/02 موفق به شرکت در آزمون عملی نشده  اند، می توانند از تاریخ 1401/05/04 لغایت 1401/05/06 نسبت به ثبت  نام

مجدد خود از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان سنجش اقدام نمایند.

3- در صورتی که فردی در تاریخ 1401/04/29 لغایت 1401/05/02 در آزمون عملی شرکت نموده و برای شرکت در آزمون عملی مجدد
(در روزھای 27 یا 1401/5/28) نیز ثبت  نام و در آزمون عملی این مرحله ھم شرکت نماید، منحصراَ نمره آزمون عملی مرحله اول (آزمون
مورخ 1401/04/29 لغایت 1401/05/02 ) برای وی ثبت خواھد شد و نمره کسب شده وی برای آزمون مرحله دوم باطل شده و ھزینه

پرداختی او نیز مسترد نخواھد شد.

4- محل برگزاری آزمون عملی با توجه به آمار متقاضیان در یک یا چند استان مشخص و در اطالعیه مورخ 1401/05/23 در درگاه
اطالع رسانی این سازمان به اطالع داوطلبان خواھد رسید.

5- آزمون عملي مجدد  براي متقاضیان براساس زمان اعالم شده در این اطالعیه  برگزار مي شود و متقاضیان مي بايست طبق برنامه
زماني اعالم شده در آزمون عملي شركت نمايند. كارت شركت در آزمون عملي در حوزه  ھاي برگزاري آزمون عملي (مندرج در اطالعیه

مورخ 1401/5/23) تحويل متقاضیان خواھد شد.

تذکر بسیار مھم: آزمون  عملي رشته علوم ورزشی به ھیچ وجه مجدداً قابل تمديد و یا تكرار نخواھد بود.

نحوه اقدام برای ثبت نام در آزمون عملی:

گام اول :وسیله كارتھاي بانكي عضو شتاب از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان از تاریخ 1401/05/04 لغایت 1401/05/06.

گام دوم: ثبت عالقمندی به رشته  علوم ورزشي دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالي و آموزش تربیت بدني پرديس ھاي دانشگاه
فرھنگیان در سامانه موجود در درگاه اطالع رسانی این سازمان از تاریخ 1401/05/04 لغایت 1401/05/06. 

گام سوم: پرداخت ھزینه انجام معاينه پزشكي و تست ھاي سالمت و تندرستي مبلغ 1/040/000 (یک میلیون چھل ھزار ریال)،
از طریق درگاه پژوھشگاه  تربیت بدنی  به نشانی www.ssrc.ac.ir از تاریخ 1401/05/12 لغایت 1401/05/19 .

تذکر مھم: در صورتی که داوطلبی مراحل فوق را بصورت کامل انجام ندھد ثبت نام وی در آزمون عملی کامل نخواھد بود و کارت آزمون
عملی برای ایشان صادر نمی گردد. لذا داوطلبان الزم است دقت باالیی را برای انجام تمام مراحل به کار گیرند. 
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Rss تماس با ما درباره ما صفحه اصلی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد
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