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از روزگذشته آغاز شده است: 

ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش 
با سوابق تحصیلی سراسری 

بهمن ماه 1399

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

)Ph.D( جمعه 1399/12/15ثبت نام به پایان رسیددكتري

كارشناسي ارشد ناپیوسته
مهلت مجد ثبت نام از 
یکشنبه 1399/11/15 

تا چهارشنبه 1399/11/18

پنجشنبه 1400/3/6
و جمعه 1400/3/7

یکشنبه 1399/11/12 سراسري
تا شنبه 1399/11/18

پنجشنبه 1400/4/10
و جمعه 1400/4/11

متعاقبًا اعالم خواهد شدكاردانی به كارشناسي ناپیوسته

متعاقبًا اعالم خواهد شدكاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات غیرانتفاعی(

 تاریخ های پیشنهادی برای ثبت نام و برگزاری آزمون های ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در  سال 1400 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

پرینت كارت و زمان  برگزاري 
هشتمین آزمون استخدامی كشور 

در سال 1399

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص :

 ویرایش اطالعات ثبت نامي 
آزمون  كارشناسي ارشد 

سال 1400 و امكان مجدد 
ثبت نام در آزمون

گفت و گو با رتبۀ یک كشوری گروه آزمایشی علوم تجربی :

دانش آموز متوسطی كه سرش به كار خودش باشد، بسیار بهتر از دانش آموز 
با استعداد، اما پر سر و صدا و پر از حاشیه است

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

تمدید مهلت ثبت نام و 
اعالم رشته هاي جدید و 

اصالحات دفترچه  پذیرش 
با سوابق تحصیلي )معدل( 

كارشناسي ارشد 1399

صفحه 9

اطالعيه دبيرخانه شوراي سنجش و پذيرش 
دانشجو در دوره های تحصيالت تکميلی درباره:

عدم پذیرش دانشجو به شیوه فراگیر 
در مقطع كارشناسی ارشد دانشگاه 

پیام نور از سال 1400
و  کارشناسی ارشد  داوطلبان  اطالع  به  بدين وسیله 
مؤسساتی که در زمینه دوره های فراگیر فعالیت دارند، 
مي رساند که بر اساس مصوبه جلسه 16 مورخ 99/8/10 
شورای سنجش و پذيرش دانشجو در دوره های تحصیالت 
آخرین بار پذيرش به  تکمیلی، در سال 1399 برای 
شیوه فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور  
با  پذيرش،  نوع  اين   1400 سال  از  و  می گیرد  انجام 
توجه به مغايرت با »قانون سنجش و پذيرش دانشجو 
در دوره های تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز 
لغو می گردد و هیچ مؤسسه ای  آموزش عالی کشور«، 
مجاز نیست که برای داوطلبان، دوره های فراگیر برگزار 
کند، و در صورت مشاهده هر نوع فعالیت، با اين گونه 

مؤسسات، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو
 در دوره های تحصیالت تكمیلی
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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 طريق پست الکترونیکی 
)ايمیل( ذيل آماده دريافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

ماه  آغاز سال تحصیلي و گذشت چند  با  هر ساله 
از آن، آموزشگاه هاي رنگارنگ »کنکور« با تبلیغات 
مشتري  جذب  به  خويش  آور  سرسام  و  گسترده 
آنها  اکثر  که  مشتريان،  اين  و  مي شوند  مشغول 
داوطلبان پرشمار آزمون سراسري )کنکور( هستند، 
به امید کسب مهارت هاي تست زني در اين کالس ها 
بهره  آنکه  بدون  آخر،  دست  و  مي کنند  شرکت 
اتالف  به   شود،  نصیبشان  کالس ها  اين  از  زيادي 

وقت و سرمايه ارزشمند خويش مي پردازند. 
علي رغم اعالم و تأکید مکرر سازمان سنجش آموزش 
طرح  بر  مبتني  پرورش  و  آموزش  وزارت  و  کشور 
اين گونه  از کتب درسي و منابع اعالم شده،  سؤال 
 مؤسسات عموماً غیرحرفه اي و بعضاً نیمه حرفه اي، 
و  معکوس  مهندسي  و  تکنیک  طبل  بر  همچنان 
شگردهاي غیرعلمي و غیرمنطقي خود مي کوبند و 
با َعلَم کردن دوره هاي خاص يا فشرده و عناوين اغوا 

کننده ديگر، به فکر کسب درآمد بیشتر مي افتند.
موفقیت  و  سراسري  آزمون  مؤسسات،  اين  اينکه 
يا  به خريد چند سي دي، دي وي دي  را  آن  در 
کتاب محدود مي کنند و عدم قبولي در اين آزمون 
را متوجه سازمان سنجش و اشتباهات احتمالي آن 
مي نمايند، خود نوعي بي اخالقي حرفه اي در فريب 
متقاضیان، و تخريب متولیان قانوني برگزاري آزمون 
دانشجو در کشور  نظام گزينش  بردن  زير سؤال  و 
محسوب مي شود که الزم مي دانیم توجه خانواده ها 

را به اين نکته جلب نمايیم.
با  شده،  شناخته  مؤسسات  از  برخي  متأسفانه، 
در  قبولي  وعده  حتي  کالن،  رقم هاي  پیشنهاد 

مطلوب،  داوطلب،  زعم  به  و  طرفدار  پر  رشته هاي 
در  رقم ها صرفاً  اين  عمل،  در  اما  مي دهند؛  هم  را 
ازاي شرکت در کالس ها، خريد کتاب و شرکت در 
دريافت  غیراستاندارد  عموماً  آزمايشي  آزمون هاي 

مي شود.
برخالف ادعاي برخي از مؤسسات کنکوري راجع به 
خاصیت  کم  کالس هاي  تشکیل  موفقیت،  تضمین 
ويروس  شیوع  با  که  چند  )هر  بي خاصیت  يا 
رونقی  چندان  جاری  سال  در  کالس ها  اين  کرونا 
نداشته است(، نمي تواند توجیه گر سودجويي کالن 
میان  در  اضطراب  و  تنش  ايجاد  و  مؤسسات  اين 
اين  عالوه،  به  شود؛  داوطلبان  محترم  خانواده هاي 
مشروعیت  براي  صرفاً  گزاف،  و  بي ربط  ادعاهاي 
و  مردم  جیب  از  کالن  دريافتي هاي  به  بخشیدن 

سودآوري و سودجويي آنهاست.
در خاتمه بايد عنوان کنیم که بخشي از اعتماد مردم 
به اين آموزشگاه ها، ناشي از تبلیغ و معرفي آنها از 
مجاري و مبادي و منابع رسمي کشور است که جا 
دارد در اين زمینه، تجديد نظر جدي به عمل آيد؛ 
ضمن آنکه نظام آموزشي کشور بايد مجدانه بررسي 
کند که آيا واقعاً آموزش رسمي کشور، دچار نقصان 
يا کاستي شده است که اين گونه مؤسسات آ موزشي 
خیل  ياري گر  تنها  نه  که  بي صالحیت،  و  غیرمجاز 
نیستند،  سراسري  آزمون هاي  داوطلبان  گسترده 
هستند،  هم  آنها  آرزوهاي  دهنده  باد  بر  بلکه 
قارچ گونه در اطراف اين نظام آموزشي، رشد و تکثیر 

يافته اند يا اشکال از جاي ديگري است؟
موفق باشید 

حضرت عیسي مسیح )ع( فرمودند:
هر که فروتني نکند، خدايش پَست کند، و هر 
که براي خدا فروتني کند، خدايش بر افرازد. 

... و اگر خواهي، از عیسي بن مريم )ع( گويم، 
که سنگ را بالین مي کرد، و جامة درشت به 
نان  و  مي خورد  ناگوار  خوراِک  و  داشت،  تن 
در شب  و چراغش  بود،  او گرسنگي  خورِش 
او  زمین  مغرِب  و  مشرق  زمستان  در  و  ماه، 
ريحاِن  و  و میوه  پناه،  بود و جاي  را سايبان 
او آنچه زمین براي چهارپايان رويانَد از گیاه. 
زني نداشت تا او را فريفتة خود سازد، فرزند 
نداشت تا غم وي را خوَرد، و نه مالي که او را 
مشغول کند، و نه طمعي که او را به خواري 
در اندازد. َمرکب او دو پايش بود و خدمتگزاِر 

وي دست هايش.

پیامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
کسي که نماز را سبک بشمارد، از من نیست، 
و سوگند به خدا که او در حوض کوثر بر من 

وارد نخواهد شد. 

آموزشگاه هاي كنکور و این چند نکته

خجسته زاد روز پیامرب بزرگ الهی 

علی نبینا و (
حرضت عیسی مسیح )علیه السالم

بر متام موّحدان، به ویژه هم میهنان مسیحی تهنیت باد
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صندوق بازنشستگی كشوری اعالم كرد:

تمدید زمان ثبت نام»حمایت مالی از پایان نامه های

 فرزندان بازنشستگان«

ــوری  ــتگی كش ــدوق بازنشس ــی صن ــی و اجتماع ــور فرهنگ ــركل ام مدی
ــتگان  ــدان بازنشس ــدادی از فرزن ــت تع ــه درخواس ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــی از  ــت مال ــاد« )حمای ــرح »حمپ ــتفاده از ط ــی اس ــوری متقاض كش
پایان نامه هــای كارشناسی ارشــد و دكتــری فرزنــدان بازنشســتگان( 
ــام اینترنتــی  بــرای تمدیــد زمــان ثبت نــام در ایــن طــرح، امــکان ثبت ن
متقاضیــان از اول دی تــا 15 بهمــن مــاه 1399 مجــدداً فراهــم خواهد شــد. 
ــه دلیــل  ــان، ب ــان اينکــه تعــدادی از متقاضی ــا بی ــرد، ب ــی ف دکتــر محمــود مرتضاي
مشــکل در تــردد میــان شــهری، ضــرورت رعايــت پروتکل هــای بهداشــتی و کاهــش 
ــگاه های  ــدارک الزم از دانش ــذ م ــکان اخ ــتان ها، ام ــی از اس ــاعات اداری در برخ س
محــل تحصیــل خــود را نداشــته و درخواســت تمديــد زمــان ثبت نــام را داشــته اند، 
ــه دوم طــرح  ــا اجــرای مرحل ــا ب ــت ت ــم گرف ــدوق بازنشســتگی کشــوری تصمی صن
ــت  ــت درخواس ــت ثب ــام، مهل ــد ثبت ن ــه در فراين ــاد وقف ــدون ايج ــاد« و ب »حمپ

ــد کنــد. دانشــجويان را در ايــن طــرح، تمدي
ــام مرحلــه  وی افــزود: متقاضیــان می تواننــد، در صــورت موفــق نشــدن بــرای ثبت ن
نخســت کــه تــا 30 آذرمــاه ادامــه داشــته اســت، از اول دی تــا 15بهمــن مــاه 1399 
ــه نشــانی:  ــدوق بازنشســتگی کشــوری ب ــات الکترونیکــی صن ــق درگاه خدم از طري

ــام کننــد. ــه ثبت ن ــرای مرحلــه دوم ايــن طــرح، اقــدام ب sabasrm.ir ب
ــاره  ــا اش ــوری، ب ــتگی کش ــدوق بازنشس ــی صن ــی و اجتماع ــور فرهنگ ــرکل ام مدي
بــه اينکــه »زمــان پرداخــت کمــک هزينــه تعییــن شــده احتمــاالً نیمــه اســفندماه 
ــورد  ــدارک م ــام درخصــوص م ــرايط ثبت ن ــاير ش ــزود: س ــود«، اف ــد ب امســال خواه
نیــاز و مبالــغ پرداختــی، طبــق روال قبــل بــوده و ثبت نــام اينترنتــی در ايــن طــرح، 
ــه نشــانی: ــدوق بازنشســتگی کشــوری ب ــات الکترونیکــی صن ــق درگاه خدم  از طري

 sabasrm.ir صورت خواهد گرفت.
ــتگی  ــدوق بازنشس ــل صن ــور بین المل ــی و ام ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
کشــوری، صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، با هــدف حمايــت از فرزندان بازنشســتگان، 
در آبــان امســال در قالــب طرحــی بــا عنــوان »حمپــاد« اقــدام بــه حمايــت مالــی از 

ــرد. ــتگان ک ــدان بازنشس ــری فرزن ــد و دکت ــای کارشناسی ارش ــان نامه ه پاي

از دیروز )30 آذر ماه( آغاز شده است :

ثبت نام كاردانی ناپیوسته و  كارشناسی پیوسته با سوابق 
تحصیلی  دانشگاه آزاد

ــاس  ــر اس ــاً ب ــجو صرف ــرش دانش ــته پذی ــاب رش ــام و انتخ ــان ثبت ن زم
ســوابق تحصیلــی در مقاطــع كاردانــی ناپیوســته و كارشناســی پیوســته 

بهمــن مــاه 1399 دانشــگاه آزاد اســالمی اعــالم شــد.
ــرای آن دســته از رشــته های  ــام و انتخــاب رشــته ب ــالم کرد: ثبت ن دانشــگاه آزاد اع
تحصیلــی دانشــگاه آزاد اســالمی در مقاطــع کاردانی ناپیوســته و کارشناســی پیوســته 
ــر اســاس ســوابق تحصیلــی انجــام  ــاً ب ــرای آنهــا صرف نیمســال دوم، کــه پذيــرش ب

می شــود، از يکشــنبه 30 آذر مــاه )ديــروز( آغــاز شــده اســت.
بــه ســامانه مرکــز ســنجش، پذيــرش و  بــا مراجعــه  داوطلبــان می تواننــد 
فارغ التحصیلــی بــه نشــانی: www.azmoon.org ابتــدا دفترچــه راهنمــای ثبت نام 
ــن پذيرش هــا را دريافــت و پــس از مطالعــه و کســب آگاهــی، در  در هــر يــک از اي
ــام و  ــا تهیــه کارت اعتبــاری، نســبت بــه ثبت ن صــورت تمايــل و داشــتن شــرايط، ب

ــدام کننــد. انتخــاب رشــته در هــر يــک از آنهــا اق

از امروز )اول دی ماه( آغاز می شود:

نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر علوم پزشكی 

ــکی ورودی  ــوم پزش ــر عل ــاهد و ایثارگ ــجویان ش ــال دانش ــل و انتق نق
ــد. ــد ش ــاز خواه ــروز( آغ ــاه )ام ــال دوم 1399 از اول دی م نیمس

ــام »نقــل و انتقــال دانشــجويان شــاهد و ايثارگــر« ورودی نیمســال دوم  زمــان ثبت ن
1399، روزهــای دوشــنبه اول دی مــاه )امــروز( تــا شــنبه 6 دی مــاه 1399 تعیین شــد.
ــام  اداره کل امــور شــاهد و ايثارگــر معاونــت آموزشــی وزارت بهداشــت، جزئیــات ثبت ن
نقــل و انتقــال دانشــجويان شــاهد و ايثارگــر ورودی نیمســال دوم )بهمــن( را اعــالم کرد. 

ــر وزارت  ــاهد و ايثارگ ــجويان ش ــال دانش ــل و انتق ــامانه نق ــام در س ــخ ثبت ن تاري
 بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، از روز دوشــنبه اول دی مــاه تــا شــنبه

6 دی مــاه 1399 اســت و دانشــجويان متقاضــی ثبت نــام الزم اســت کــه حتمــاً ابتــدا 
در دانشــگاه مبــدأ ثبت نــام کــرده و پــس از دريافــت شــماره دانشــجويی از دانشــگاه 

مبــدأ، بــه ســامانه نقــل و انتقــال مراجعــه کننــد.
ــر اســت و  گفتنــی اســت کــه بررســی درخواســت های متقاضیــان، فراينــدی زمان ب
الزم اســت کــه دانشــجويان تــا اعــالم قطعــی نتايــج بررســی ها، بــر اســاس مقــررات 

دانشــگاه مبــدأ خــود، بــه تحصیــل خــود )مجــازی يــا حضــوری( مشــغول باشــند.
ضمنــاً نتايــج موافقــت يــا عــدم موافقــت بــا درخواســت انتقــال دانشــجو، از طريــق 
پیامــک بــه دانشــجو، و از طريــق ســامانه مربــوط، بــه دانشــگاه های مبــدأ و مقصــد 

ــود. ــانی می ش ــالع رس اط
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الزم بــه يــادآوری اســت کــه در هیچ کــدام از مراحــل نقــل و انتقــال دانشــجويان، نــه تنهــا 
نیــاز بــه مراجعــه حضــوری بــه ســتاد مرکــزی وزارت بهداشــت و دانشــگاه وجــود نــدارد، 
بلکــه توصیــه می شــود کــه دانشــجويان، بــا توجــه بــه شــرايط خــاص کشــور و شــیوع 

بیمــاری کوويــد 19، صرفــاً از طريــق پیامــک و ســامانه منتظــر اعــالن نتیجــه بماننــد.
ــخگوی  ــر، پاس ــاهد و ايثارگ ــور ش ــک« اداره کل ام ــاط نزدي ــامانه ارتب ــاً »س ضمن

ــت. ــجويان اس دانش
 همچنیــن دانشــجويان می تواننــد در بــازه زمانــی تعییــن شــده بــه ســامانه:

 http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir وارد شــوند و ثبت نــام صرفــاً 
از طريــق ســامانه خواهــد بــود.

معاون وزیر علوم خبر داد:

نحوه برگزاری امتحانات و نمره دهی در ترم جاری

ــال  ــان نیمس ــات پای ــت: امتحان ــوم گف ــر عل ــی وزی ــاون آموزش مع
ــده و  ــزار ش ــی برگ ــوری و الکترنیک ــر حض ــورت غی ــه ص ــگاه ها ب دانش

آزمــون دروس عملــی برگــزار نمی شــود.
دکتــر علــی خاکــی صديــق، دربــاره نحــوه برگــزاری امتحانــات پايــان نیمســال تــرم 
جــاری گفــت: امتحانــات بــه صــورت غیــر حضــوری و الکترونیکــی برگــزار می شــود.
وی، دربــاره نحــوه برگــزاری دروس عملــی و اينکــه آيــا بــرای دانشــجويان جديدالورود 
ــات  ــزود: امتحان ــر، اف ــا خی ــه شــده اســت ي ــات در نظــر گرفت تســهیالتی در امتحان

ــم. ــات نداري ــرای امتحان ــزار نمی شــود و تســهیالتی ب ــی برگ دروس عمل
معــاون آموزشــی وزيــر علــوم افــزود: حفــظ ســالمت دانشــجويان، اولويــت اول وزارت 
ــوری و  ــورت غیرحض ــه ص ــا ب ــز آزمون ه ــرم نی ــن ت ــن، در اي ــت؛ بنابراي ــوم اس عل
الکترونیکــی برگــزار می شــود و برنامــه وزارت علــوم، برگــزاری آزمون هــا بــه صــورت 

الکترونیکــی و بــا کیفیــت باالســت.
دکتــر علــی خاکــی صديــق گفــت: در ابتــدای تــرم، دســتورالعملی بــه کل دانشــگاه ها 
ــوزش  ــتم آم ــاس آن، در سیس ــر اس ــه ب ــت ک ــده اس ــی داده ش ــات آموزش و مؤسس
الکترونیکــی نبايــد يــک آزمــون پايــان تــرم داشــته باشــیم و ايــن آزمــون بــه تنهايــی 

عملکــرد دانشــجويان را ارزيابــی و ســنجش کنــد.
ــت،  ــده اس ــه ش ــه ارائ ــی ک ــاس گزارش هاي ــر اس ــر، ب ــال حاض ــه داد: در ح وی ادام
ــه  ــی دانشــجويان ب ــرم، ارزياب ــدای ت ــر دانشــگاه ها و مؤسســات، از همــان ابت در اکث
صــورت آزمون هــای هفتگــی، دو هفتــه يــک بــار يــا ســه هفتــه يــک بــار و همچنیــن 
بــر اســاس پروژه هــای درســی، تمرين هــا، ارتباطــات چهــره بــه چهــره الکترونیکــی و 

میــان تــرم شــروع شــده اســت.
دکتــر خاکــی صديــق خاطرنشــان کــرد: ايــن ارزيابــی، در کنــار يــک آزمــون پايــان 
تــرم، مبنــای نمــره دانشــجويان قــرار می گیــرد؛ يعنــی امتحــان پايــان تــرم، امتحــان 
اصلــی بــرای ارزيابــی دانشــجويان محســوب نمی شــود؛ بلکــه مجموعــه ای از 

ــد. ــن می کن ــجو را تعیی ــره دانش ــا نم ارزيابی ه

صندوق رفاه وزارت علوم اعالم كرد:

دریافت وام ودیعه مسكن متأهلی دانشجویان تسهیل شد

ــکن  ــه مس ــت وام ودیع ــوم، دریاف ــجویان وزارت عل ــاه دانش ــدوق رف صن
دانشــجویان را تســهیل كــرد و دیگــر نیــاز بــه مراجعــه بــه بانک نیســت.

صنــدوق رفــاه دانشــجويان اعــالم کــرد: بــرای حمايت بیشــتر از دانشــجويان مشــمول 
دريافــت وام وديعــه مســکن، ايــن وام هــا بــه صــورت مســتقیم از طريــق ايــن صندوق 

پرداخــت می شــود و نیــاز بــه مراجعــه بــه بانــک نیســت.
بــرای حمايــت بیشــتر از دانشــجويان مشــمول دريافــت وام وديعــه مســکن و 
ــه  ــان از ايــن وام و کاهــش مشــکالت ناشــی از مراجعــه ب بهره منــدی حداکثــری آن
بانــک و معرفــی ضامــن، در نیمســال جــاری، وام وديعــه مســکن متأهلــی از طريــق 

ــد. ــد ش ــاه پرداخــت خواه ــدوق رف صن
بنابرايــن، دانشــجويان متقاضــی وام وديعــه مســکن متأهلــی، نیــازی بــه مراجعــه بــه 
بانــک ندارنــد و دانشــجويان متقاضــی می تواننــد بــا مراجعــه بــه پرتــال دانشــجويی 

صنــدوق رفــاه تــا 15 دی مــاه، نســبت بــه دريافــت ايــن وام اقــدام کننــد.

بـــا توجـــه بـــه عـــدم پذيـــرش حضـــوری داوطلبـــان بـــه منظـــور جلوگیـــری از 
ـــت ها  ـــت درخواس ـــی و ثب ـــريع در بررس ـــور تس ـــه منظ ـــا و ب ـــروس کرون ـــیوع وي 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 نماين مســـتندات الزم ثب

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

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان به روش الكترونیكی
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و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  انتشار  پیرو 
سوابق  با  پذیرش  مرحله  رشته  انتخاب 
تحصیلي مقطع كارشناسي ارشد ناپیوسته 
ضمن  تاريخ 1399/09/25،  در  سال 1399 
اعالم اصالحات جدید به شرح ذیل مربوط 
بدين وسیله  مذکور،  راهنماي  دفترچه  به 
پذيرش  از  مرحله  اين  متقاضیان  اطالع  به 
مي رساند که به منظور فراهم نمودن تسهیالت 
تا  که  متقاضیانی  از  دسته  آن  براي  بیشتر 
تاريخ 1399/09/30 براي انتخاب رشته اقدام 
که  است  گرديده  اتخاذ  ترتیبي  ننموده اند، 
چهار شنبه  روز  پایان  تا  بتوانند  متقاضیان 
و  ثبت نام  به  نسبت   1399/10/03 مورخ 
انتخاب رشته در اين مرحله از پذيرش اقدام 
در  که  دارد  ضرورت  متقاضیان،  لذا  نمايند؛ 
مطالعه  از  پس  و  شده  گرفته  نظر  در  مهلت 
دقیق دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته 
درگاه  به  اطالعیه،  اين  مندرجات  و  مذکور 
اين سازمان مراجعه و نسبت به  اطالع رساني 
ثبت کدرشته محل هاي انتخابي در اين مرحله 

از پذيرش اقدام نمايند.
ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قباًل نسبت 
به انتخاب کدرشته محل هاي تحصیلي اقدام 
تا  تمايل،  صورت  در  مي توانند،  نموده اند، 
تاریخ فوق، نسبت به مشاهده یا ویرایش 
اقدام  خود  انتخابي  محل هاي  كدرشته 

نمايند.
به فشردگي  توجه  با  است که  تأکید  به  الزم 
از  مرحله  اين  فرآيندهاي  ساير  در  زماني 
پذيرش، مهلت اعالم شده به هیچ وجه قابل 
که  دارد  ضرورت  لذا  نیست؛  مجدد  تمديد 
به  نسبت  شده،  تعیین  زمان  در  متقاضیان، 
ثبت نام و انتخاب رشته يا ويرايش رشته هاي 

انتخابي خود اقدام نمايند.
روابط عمومی سازمان سنجش 
آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

تمدید مهلت ثبت نام و اعالم رشته هاي جدید و اصالحات مربوط به 

دفترچه راهنماي مرحله پذیرش براساس سوابق تحصیلي )معدل( 

مقطع كارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1399

1399كارشناسي ارشد ناپيوسته سال مقطع ثبت نام و انتخاب رشته پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي (معدل)اطالعيه رشته محلهاي جديد و اصالحات مربوط به دفترچه راهنماي   
 

 1صفحه 

  هاي جديد ) كدرشته محلالف
  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم انسانيكدرشته محل -2متمم جدول شماره     

  
 مجموعه زبان انگليسي - 1121

  توضيحات
ظرفيت 
پذيرش

كدمحل   مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا  عنوان رشته / گرايش
 دوره تحصيلي  تحصيل

 غيرانتفاعي 13460 قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر   انگليسي زبانمترجمي  15 فقط مرد
 غيرانتفاعي 13468 تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  انگليسي زبانمترجمي  15 

 مجموعه حقوق - 1126
 مجازي غيرانتفاعي 13663 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش   حقوق خصوصي 20 آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 13794 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش   شناسيحقوق جزا و جرم 20 آموزش محور

 مجموعه مديريت - 1142
 مجازي غيرانتفاعي 15770 تهران -غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش موسسه   مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 22 آموزش محور

 مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري - 1148
 غيرانتفاعي 26636 قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر   مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 15 فقط زن

  
  تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم پايههاي كدرشته محل -3متمم جدول شماره 

 مجموعه رياضي - 1208
 غيرانتفاعي 18645 تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  رياضيات و كاربردها 20 

 غيرانتفاعي 18831 تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  رياضي كاربردي 20 

   
  ارشد گروه فني و مهندسيهاي تحصيلي كارشناسي كدرشته محل -4متمم جدول شماره 

 )ITمجموعه مهندسي فناوري اطالعات ( - 1276
 مجازي غيرانتفاعي 23000 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش   مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 9 آموزش محور

 مجموعه مهندسي كامپيوتر - 1277
 غيرانتفاعي 23221 آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  افزارنرممهندسي كامپيوتر گرايش  20 

 غيرانتفاعي 23225 تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 14 
 مجازي غيرانتفاعي 23397 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش   هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 16 آموزش محور

   
  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه كشاورزي و منابع طبيعيكدرشته محل -5متمم جدول شماره 

 مجموعه علوم و مهندسي مرتع و آبخيزداري - 1301
 روزانه 23703 دانشگاه تربت حيدريه علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 

 نوبت دوم 23736 دانشگاه تربت حيدريه حفاظت آب و خاكعلوم و مهندسي آبخيز گرايش  3 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 2   نوبت دوم 23810 دانشگاه تربت حيدريه

 مجموعه زراعت و اصالح نباتات - 1303
 روزانه 26753 دانشگاه تربت حيدريه اگرو اكولوژي 3 

 اقتصاد كشاورزي - 1304
 نوبت دوم 24266 دانشگاه تربت حيدريه كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزياقتصاد  2 

 

  

  :اصالحات بخش مشخصات و شرايط دانشگاه ها )ب
  

  

www.hakimtoos.ac.ir   مشهد -خراسان رضوي * مؤسسه غيرانتفاعي حكيم طوس 		استان
به دانشجويان رتبه اول تا سوم هررشته در هر نيمسال تحصيلي (به -2اين مؤسسه دريكي از بهترين مناطق شهري با دسترسي بسيار آسان به مترو و وسايل حمل و نقل عمومي قرار دارد. -1 		شرايط عمومي :

يان ورودي جديد برابر ضوابط مؤسسه ، وام قرض الحسنه كمك هزينه پرداخت شهريه اعطاء به دانشجو-3درصد تخفيف شهريه ثابت اعطاء ميگردد.  20، 30، 50) به ترتيب 18شرط كسب معدل باالي 
ثابت به دانشجوياني كه اين مؤسسه را پس از دانشگاههاي دولتي حضوري بعنوان انتخاب اول، برگزيده باشند، تخفيف شهريه -4ميگردد.(اين وام مجزا از وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم مي باشد.) 

برابر ضوابط مؤسسه،  -6تخفيف شهريه ثابت در ترم اول برخوردار مي گردند.  %70دانشجوياني كه در دو مقطع متوالي در اين مؤسسه تحصيل نمايند از  -5در ترم اول ، اعطاء خواهد شد.  %70به ميزان 
 ه چاپ برسانند، اعطاء خواهد شد. مجالت معتبر علمي ب ، درپژوهشي-انشجوياني كه مقاالت علميتخفيف شهريه براي د

 تامين خوابگاه براي دانشجويان غيربومي ازطريق خوابگاههاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه فردوسي مشهد، امكانپذير خواهد بود.		شرايط خوابگاه :
  051 - 38402726و  38402799تلفن :  – 230پالك  –قطعه دوم  -ابتداي خيابان گلستان غربي   –خيابان دانشگاه  –مشهد 		نشاني:
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یکی از رتبه های برتر طبق برنامه مشاور جلو رفته است  و دیگری اعتقادی به این 
موضوع ندارد. یک نفر روزی 5 ساعت درس می خوانده و دیگری 11 ساعت. یکی سال 
دوازدهم برای هر درس چندین كتاب تست زده است و دیگری تنها به استفاده از یک 
كتاب كمک آموزشی برای هر درس بسنده كرده است. می خواهم بگویم كه هر یک از 
رتبه های برتر آزمون سراسری شیوه ای خاص خود داشته است و نمی توان بر اساس 
نحوۀ مطالعه یک نفر برای همگان نسخه پیچید و آن را تنها راه موفقیت دانست؛ اما 
شنیدن سخنان رتبه های برتر می تواند گاه برای یک داوطلب، راه گشا باشد؛ نحوۀ 
مطالعۀ  یک درس، نحوۀ برخورد با مشکالت، تغذیه، نحوۀ برخورد خانواده با داوطلب 
و مطالبی دیگر كه می تواند برای یک داوطلب مفید باشد؛ از همین رو، هر ساله تالش 
می كنیم كه با رتبه های برتر آزمون سراسری گفت و گوهایی داشته باشیم. با توجه 
به اینکه گروه آزمایشی علوم تجربی بیشترین داوطلب را دارد، افراد بیشتری مایلند 
كه دربارۀ رتبۀ یک كشوری این گروه آزمایشی، اطالعاتی را كسب كنند و بدانند كه 
او چگونه در این رقابت فشرده و تنگاتنگ، توانسته است به بهترین رتبه دست یابد.

گفت و گوی زیر با  سید امیر سید شنوا، رتبه یک كشوری گروه آزمایشی علوم تجربی 
آزمون سراسری سال 99، در همین راستا انجام گرفته است. با تشکر از ایشان، توجه 

شما را به آن جلب می كنیم. 

 * آقای سید شنوا ! آنچه بیش از همه برای خوانندگان ما اهمیت دارد، نحوۀ 
به  از دروس   لطفًا دربارۀ  هر یک  مطالعۀ شما در درس های مختلف است. 

صورت مجزا توضیح دهید. 
ادبیات فارسی: 

سید امیر سید شنوا: فارسی دهم و يازدهم را درس به درس می خواندم، اما سال 
دوازدهم متوجه شدم که اين روش کافی نیست؛ بنابراين، ادبیات را به طور موضوعی 
و  سیمی کردم  اضافی  سفید  کاغذ  با   را  فارسی ام  کتاب  در ضمن،  می خواندم؛  هم 
نکات مهم هر درس را روی آنها يادداشت می کردم. برای امال کلمات مهم اماليی را 
انتهای هر درس می نوشتم. برای آرايه و دستور  هم تست زياد می زدم. برای تسلط 
بر قرابت معنايی هم برای هر بیت در يک يا دو کلمه مفهومش را می نوشتم؛ در کل،  
بعد از زيست شناسی، برای ادبیات فارسی بیشتر از هر درسی تست زدم. شايد برای 
دستور حدود هزار تست و برای آرايه هم بیشتر از هزار تست زدم و در طول سه سال  

متوسطه نیز بیش از 6000 تست برای ادبیات فارسی حل کردم. 
استفاده  متعدد  آموزشی  كمک  كتاب های  از  یا  می زدید  تکراری  تست   *

می كردید؟ 
سید امیر سید شنوا: هر تست را  يک بار می زدم، اما اگر نکته ای داشت، آن نکته 
را در کاغذهای کتاب فارسی می نوشتم و بعد آنها را 

مطالعه می کردم.
* با این همه تست، چرا درصد ادبیاتتان، نسبت 

به سایر دروس، قابل توجه نبود؟! 
امتحان،  سختی  به  توجه  با  شنوا:  سید  امیر  سید 
ضمن،  در  نداشتم؛  خودم  از  باالتری  خیلی  انتظار 
سال  ابتدای  حتی  و  نبود  خوب  هم  چندان  ادبیاتم 
درصدم  پايین ترين  آزمايشی  آزمون های  در  دوازدهم 
مربوط به ادبیات فارسی بود، اما به مرور، با کار و تست 

زدن زياد، بهتر شد. 
عربی: 

واژه های  عربی،   برای درس  امیر سید شنوا:  سید 
واژه های  کنار  بود،  کتاب  نويس  زير  در  که  را،  کتاب 
اصلی جمع می کردم و نقش کلمات و جايگاهشان را 

گفت و گو با رتبۀ یک كشوری گروه آزمایشی علوم تجربی :

دانش آموز متوسطے ڪه رسش به ڪار خودش 
باشد، بسیار بهرت از دانش آموز با استعداد ، اما 

پر رس و صدا و پر از حاشیه است
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بررسی می کردم و تست هم زياد می زدم. در بخش قواعد هم  بعد از توضیح معلم، 
تست می زدم تا  تسلطم بر آن بیشتر شود. عربی درس مورد عالقه من بود و برايم 
چالش برانگیز نبود و در آزمون سراسری هم  به 100 درصد سؤال های آن، پاسخ 

صحیح دادم. 
معارف اسالمی : 

سید امیر سید شنوا: معارف قلق دارد و اگر قلقش را کشف کنی، جذاب می شود؛ 
وگرنه با مشکل روبرو خواهی شد. بايد ارتباط مفهومی آيات و متن درس ها را فهمید 
و برای آيات و احاديث پیام نوشت. همچنین الزم است که  حداقل اول و آخر آيات را 

حفظ کرد يا کلمه خاصی که در آن  هست؛ بايد حفظ شود. 
زبان خارجی: 

سید امیر سید شنوا: با توجه به اينکه در سؤال های زبان، واژه های خارج از کتاب 
درسی داده می شود، به نظر من، بدون کالس های آزاد زبان، توانمندی در اين درس 
به  می توانند  بزنند،  زياد  »ريدينگ«  تست  داوطلبان  اگر  کل،  در  اما  است؛  دشوار 

تست های اين بخش از سؤال های زبان، که بسیار مهم است، مسلط شوند. 
زمین شناسی:

سید امیر سید شنوا: زمین شناسی را برای تک رقمی شدن خواندم. کتاب را باز 
کردم و روی مباحث سخت را ضرب در کشیدم و در کل 16 يا 17 صفحه ماند و 
البته اگر سر  همان را درحدود  سه ربع خواندم و برای همین اين درس کم زدم؛ 
آزمون، وقت بیشتری را به آن اختصاص می دادم، بهتر می زدم، اما وقتش را بیشتر 

برای درس  شیمی گذاشتم. 
زیست شناسی:

سید امیر سید شنوا: اولین نکته اين است که بايد کتاب را با کاغذ اضافی سیمی کرد 
و زير کلمات مهم زيست شناسی را خط کشید. از شکل ها نیز  نکته در آورد و نوشت و 
به شکل ها دو سه دقیقه نگاه کرد و ديد که هر خط چه چیزی را نشان می دهد؛ برای 
مثال، بايد داوطلب هر بخش عکس اسکلت در کتاب يازدهم را بررسی کند. انجام 
اين کار، به نظام ذهنی داوطلب کمک می کند و وقتش کمتر گرفته می شود. ضمناً 
نکته های ترکیبی هم بايد نوشت؛ برای مثال، مباحث جانوری در فصل های مختلف 
کتاب دهم ، يازدهم و دوازدهم پخش شده است. داوطلب بايد اينها را به  هم ربط 

بدهد و در يک جا بنويسد.
را  درس ها  که  نمی رسیدم  اما  است،  مهم  پیش خوانی  می دانستم  اينکه  با  من،   
پیش خوانی کنم، ولی زيست شناسی استثناء بود و آن  را پیش خوانی می کردم. يک 
روز قبل از مدرسه متن ها را می خواندم تا ذهنیتی نسبت به آن متن ها پیدا کنم. قطعاً 
بايد بیشترين وقت را برای زيست شناسی گذاشت و تست زد. من حدود 4500 تست 

زيست شناسی در سال دوازدهم حل کردم.
ریاضی:

سید امیر سید شنوا: حتماً دفتر يا جزوه بايد کنار دانش آموز باشد. من هر تست 
رياضی، فیزيک و شیمی را که برايم جالب بود در دفترم می نوشتم؛ در کل، از هر 
مبحث سه يا چهار تست می شد. به نظر من، در درس رياضی و فیزيک، تأثیر معلم 
شگفت آور است. پیشنهاد من اين است که برای دو درس رياضی و فیزيک، داوطلبان 
تست های خیلی سخت يا سؤال های خارج از کتاب حل نکنند؛ چون  نهايتاً يک يا 
دو تست از اين سؤال ها در کنکور می آيد که اگر سر جلسة آزمون آنها را رد کنند، 

به صالحشان است.
فیزیک: 

سید امیر سید شنوا: فیزيک عین رياضی است؛ با اين تفاوت که نکات حفظی دارد 
و بايد آنها را خواند.

تست های  به  پاسخگویی  برای  آزاد،  آموزشی  مؤسسه های  از  بسیاری   *

فیزیک،  ویژه  به  و  ریاضی 
باید  داوطلبان  راستا  همین  در  و  می دهند  پیشنهاد  را   تستی  شیوه های 

فرمول های متعددی را حفظ كنند؛ نظر شما در این زمینه چیست؟
اصلی،  فرمول های  از  غیر  فیزيک،  و  رياضی  درس های  شنوا:  سید  امیر  سید 
کم،  فرصت  از  ناشی  استرس  با  آزمون،  جلسة  سر  اما  دارند،  هم  فرعی  فرمول های 
نمی شود اين فرمول ها را به خاطر آورد؛ فرمول هايی که منبع و مفهوم مشخصی هم 

ندارند. 
شیمی :

سید امیر سید شنوا: بخش مسائل شیمی ، شبیه رياضی و فیزيک است، اما شیمی 
بخش حفظی هم دارد که بايد متن داخل کتاب را کامل فهمید و با زير و بم، آن 
حل  راه  البته  نمی کردم؛  استفاده  تستی  حل  راه  از  شیمی  در  من  کرد.  حفظ  را 
تشريحی هم وقت گیر بود؛ به همین خاطر، ده دقیقه بیشتر برای سؤال های شیمی 

وقت گذاشتم. 
* سؤال ها را در آزمون سراسری به ترتیب چینش دفترچه پاسخ دادید؟ 

سید امیر سید شنوا: دروس عمومی را با ادبیات شروع نکردم؛ چون برايم سخت 
بود و دچار استرس می شدم. ابتدا زبان را زدم که برايم راحت بود و بعد سراغ ادبیات 
اولین درس و آخرين درس  فارسی رفتم و در نهايت عربی را حل کردم؛ در واقع، 
عمومی را به عنوان درس هايی که برايم ساده بود، در آغاز حل کردم. در اختصاصی 

هم جای فیزيک و شیمی را عوض کردم؛ چون فیزيک برايم روان ترين درس بود. 
* امسال تعطیالت ناشی از بیماری ویروس كووید 19  باعث شد كه داوطلبان 
شرایط خاصی داشته باشند. شما با تعطیالت ناشی از كرونا چه كردید؟ آیا 

این مسأله تأثیری در روند درس خواندن شما داشت؟ 
سید امیر سید شنوا: اول اينکه در مدرسه ما تا آخر بهمن ماه، تقريباً 80 درصد 
ارديبهشت هم، چون خبر نداشتم که  بود. در فروردين و  کتاب ها درس داده شده 
کنکور عقب می افتد، با انگیزه تمام درس خواندم؛ يعنی فروردين کل درس هايم را 
مرور کردم و ارديبهشت فقط تست می زدم؛ مگر اينکه در مبحثی مشکل داشتم که 
آن وقت  نگاهی به کتاب می کردم؛ اما خرداد و تیر انگیزه نداشتم؛ چون مطلبی برای 

مطالعه نداشتم. مرداد جدی تر شدم و کمی درس خواندم.
* مرداد ماه به خاطر وقفه دو ماهه كه داشتید، نگران نبودید؟ 

آينده )1400( هم همین  به داوطلبان سال  پیشنهادم  نه،  امیر سید شنوا:  سید 
است که اگر از برنامة مطالعاتی تان عقب مانديد، به جای اظهار ناراحتی، بهتر است 
که برنامه را با خود عقب بکشید، و اگر درس نخوانديد، اظهار کالفگی نکنید و بیش 
انعطاف داشته باشید. من  در ذهنتان  اندازه به خودتان  فشار وارد نکنید. ضمناً  از 
ای  نتیجه  بخوانید،  توانتان هم درس  از  بیش  اگر  اما  بخوانید،  نمی گويم کم درس 
نخواهید گرفت. خود من تالش کردم که روزی 9 ساعت مطالعة مفید داشته باشم، 
اما بعد ديدم که انجام اين کار در توانم نیست و همان 6 يا 7 ساعت مطالعه را در 

روز داشتم. 
* ساعت مطالعاتی تان طی یک روز، در كل سال دوازدهم ثابت بود؟

و  ساعت   5 الی   4 می رفتم،  مدرسه  که  روزهايی  آن  نه،  شنوا:  سید  امیر  سید 
روزهای تعطیل 6 الی 7 ساعت مطالعه می کردم. در دوران کرونا هم 3 يا 4 ساعت 
در روز درس می خواندم و چند هفته آخر انگیزه ام را باال بردم و 6 يا 7 ساعت درس 

می خواندم.
* برای برنامه مطالعاتی از كمک مشاور بهره بردید؟ 

برتر  رتبه های  گاهی  از  هر  ما  مدرسه  نداشتم.  مشاور  من  امیر سید شنوا:  سید 
سال های گذشته را می آورد و با توجه به حرف های آنها و نکته های دبیرانم برای خودم 
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برنامه ريزی کردم. با اينکه سال دهم و يازدهم روش های مختلف مطالعه را امتحان 
کردم و با آزمون و خطا، بهترين شیوه مطالعه را برای خودم پیدا کرده بودم، اما سال 
دوازدهم هم بارها پیش آمد که با آزمون و خطا جلو رفتم و طی بهار امسال چند بار 
روش مطالعه ام را عوض کردم؛ در کل، در مدارس اردبیل نیرويی  به نام مشاور حضور 
ندارد و من  بعد از  کنکور فهمیدم که در بسیاری از مدارس کشور، مشاور  وجود 
دارد که برای دانش آموزان برنامه ريزی درسی می کند. هنوز هم برايم نامأنوس است 

که يک نفر ديگر برايم برنامه ريزی درسی کند!
* چطور تفریح می كردید؟ 

سید امیر سید شنوا: فیلم تماشا می کردم و به بچه ها هم پیشنهادم اين است که 
اگر عالقه مند به فیلم و تلويزيون هستند، سريال تماشا نکنند؛ چون ذهن را درگیر 
می کند و انسان می خواهد که حتماً ادامه اش را ببیند، سال دوازدهم به همین دلیل 
کتاب غیردرسی هم نمی خواندم؛ با اينکه عالقه مند به مطالعه هستم. با فضای مجازی 
و سايت ها هم اصاًل موافق نیستم؛ چون که خیلی وقت گیر است؛ در کل، تفريح بايد 

طوری باشد که فوقش يک يا دو ساعت تفريح کنی، ولی بعد ذهنت درگیر نشود.
* ورزش چطور؟ 

تعطیل  ايام  در  ولی  نمی کردم،  فرصت  مدرسه  روزهای  شنوا:  سید  امیر  سید 
بدن  و  باشد  مناسب  بايد  دانش آموز  بدنی  شرايط  که  معتقدم  می کردم.  پیاده روی 

مناسب حتی به ذهن مناسب هم کمک می کند.
* برنامۀ خاص غذایی داشتید؟ 

برگزاری  از  قبل  شب  فقط  نداشتم.  خاصی  غذايی  برنامه  شنوا:  سید  امیر  سید 
آزمون سراسری، غذای سبکی  خوردم. سر جلسة آزمون هم معتقدم که خوب است 
داوطلبان با خود يک شربت ماليم ببرند و حتماً در زمان معین آن را بنوشند. من با 
خودم موز، کیک، آجیل، شربت و آب بردم و چون در آزمون های آزمايشی عادت به 

خوردنشان داشتم، همه را هم به موقع استفاده کردم و قند خونم هم پايین نیامد. 
* شب پیش از برگزاری آزمن سراسری چه كردی؟ 

سید امیر سید شنوا: روز پنجشنبه، برای اينکه آرامش کسب کنم، به پیاده روی 
رفتم و شب فیلم تکراری تماشا کردم. هدفم اين بود که زود بخوابم، اما اشتباه کردم 
که زود به رختخواب رفتم؛ چون خوابم نبرد و کالفه شدم. به نظرم بهتر است يا از 
چند هفته قبل، زمان خواب را عوض کرد يا شب کنکور هم، مثل ساير شب ها خوابید.

* خانواده تان چه نقشی در موفقیت شما داشتند؟ 
 سید امیر سید شنوا: خانوادۀ من نقش مؤثری در موفقیت من داشتند. در اين 12 سال 
برای  فرصتی  هم  که  می آورند  و  می بردند  مدرسه  به  مرا  پدرم  همیشه   تحصیل 
گفت و گو با پدرم بود و هم در رفت و آمد خسته نمی شدم. سال دوازدهم هم پدرم در 
جريان درس های من بودند و مادرم هم با حمايت عاطفی شان ياورم بودند. فضای خانه 

ما همیشه آرام بود؛ برای همین من هیچ وقت در کتابخانه درس نخواندم و معموالً 
در اتاق پذيرايی درس می خواندم؛ در کل، پدر و مادرم هیچ وقت برای نمرات بد مرا 
بازخواست نمی کردند يا اگر نمره بد می گرفتم، خیلی به روی خودشان نمی آوردند؛ 

در کل، به من اعتماد داشتند. 
* تحصیالت والدینتان چیست؟ 

مادرم  و  دارند  برق  دکتری  و  هستند  دانشگاه  استاد  پدرم  امیر سید شنوا:  سید 
دکتری داروسازی دارند. 

* فضای كالس و مدرسه شما چگونه بود؟
فضای  که  کردند  تالش  ما  مدرسة  اجرايی  کادر  و  مدير  شنوا:  سید  امیر  سید 
با  بسیار  همکالس هايم  و  بود  خوب  هم  کالسمان  محیط  باشد.  خوب  مدرسه مان 
اخالق بودند و اين بسیار ارزشمند است؛ در واقع، به نظر من دانش آموز متوسطی که 
سرش به کار خودش باشد، بسیار بهتر از دانش آموز با استعداد، اما پر سر و صدا و پر 

از حاشیه است.   
* چه رشته ای را برای ادامه تحصیل انتخاب كردید؟ 

هدف اصلی من تحصیل در رشته دندان پزشکی بود؛ چون  سید امیر سید شنوا: 
آسان تر و راحت تر است، اما االن با رتبه يک، رشتة پزشکی را انتخاب کردم؛ چون 

برای موفقیت و خدمت رسانی، امکانات بیشتری دارد.
* چند سالی است كه تعداد قابل توجهی از داوطلبان گروه آزمایشی علوم 
تجربی، كه رتبۀ مورد نظر خود را كسب نمی كنند، ترجیح می دهند كه پشت 
كنکور بمانند و شانس خود را برای سال آینده امتحان كنند . نظرتان در این 

باره چیست؟
سید امیر سید شنوا: من اگر رتبة زير 2000 می آوردم، به هر شهری می رفتم و 
ادامه تحصیل می دادم؛ يعنی مصمم  يا دندان پزشکی  از رشته های پزشکی  در يکی 
بودم که پشت کنکور نمانم و به اين فکر نمی کردم که اگر يک سال ديگر بمانم، رتبة 
خوبی کسب می کنم و در بهترين دانشگاه پذيرفته می شوم. توصیه ام به دوازدهمی ها 
هم اين است که به پشت کنکور فکر نکنند؛ چون احتمال موفقیت در اين موقعیت، 

بسیار کم است. 
ذكر  لطفًا  كنکور  در  را  درصدهایتان  و  بود  چند  نهایی شما  كتبی  معدل   *

كنید. 
معدل کتبی نهايی :  19/15 شد و درصدهای کنکورم به ترتیب:

، عربی 100 درصد، معارف اسالمی 90/7 درصد، زبان  فارسی 69/4 درصد  ادبیات 
خارجی 100 درصد، رياضیات 86/7 درصد، فیزيک84 درصد، شیمی 88/6 درصد، 

زيست شناسی 89/4 درصد و زمین شناسی 16 درصد .

اگر از برنامۀ مطالعاتی تان عقب ماندید، به جای اظهار ناراحتی، بهتر است

 كه برنامه را با خود عقب بكشید

درس های ریاضی و فیزیک، غیر از فرمول های اصلی، فرمول های فرعی دارند، اما سر 

جلسۀ آزمون با استرس ناشی از فرصت كم، نمی شود این فرمول ها را به خاطر آورد؛ 

فرمول هایی كه منبع و مفهوم مشخصی هم ندارند
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و  به اطالع متقاضیان ثبت نام  پیرو اطالعیه مورخ 99/09/26 بدين وسیله 
انتخاب رشته براي شرکت در مرحله پذيرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلي 
سراسري بهمن ماه سال 1399 در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مي رساند 
براي گزينش در رشته هاي تحصیلي که پذيرش  انتخاب رشته  که ثبت نام و 
در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي )معدل کتبي ديپلم( انجام مي شود، به 
صورت اينترنتي از روز يکشنبه 99/09/30 آغاز شده است و تا روز چهارشنبه 

99/10/03 ادامه خواهد داشت. 
دفترچه راهنماي ثبت نام و جداول کدرشته محل هاي مربوط به پذيرش دوره 
گرفته  قرار  سازمان  اين  اطالع رساني  درگاه  روي  تاريخ 99/09/30  از  مذکور 
و شرايط مندرج در دفترچه  اساس ضوابط  بر  متقاضیان می توانند  لذا  است؛ 
راهنماي مربوط براي پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي سراسري 
بهمن ماه سال 99 در روزهاي فوق به درگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني: 
www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته 

)حداکثر 100 کدرشته( به روش اينترنتي، اقدام نمايند.

تكالیف ، مدارک الزم و مراحل ثبت نام اینترنتی
)معدل  تحصیلي  سوابق  اساس  بر  دانشجو صرفاً  پذيرش  در  متقاضي  شرکت  
کتبی ديپلم( بايد هر يک از اقدام های زير را به  موقع  و در مهلت  مقرر انجام  

دهد:
1- مراجعه به درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور.

2- دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام و جداول کدرشته محل ها از طريق درگاه 
اطالع رساني سازمان و مطالعه آن.

در  مندرج  توضیحات  اساس  بر  متقاضی  شده  اسکن  عکس  فايل  تهیه   -3
دفترچه راهنماي ثبت نام.

4- ثبت نام و انتخاب رشته از طريق درگاه اطالع رساني سازمان در زمان مقرر 
)99/09/30 لغايت 99/10/03(.

یادآوری های مهم:
1- اخذ ديپلم نظام آموزشي جديد 3-3-6 حداکثر تا تاريخ 1399/6/31، دارا 
تاريخ  تا  پیش دانشگاهي حداکثر  اخذ مدرک  يا  پیش دانشگاهي  بودن مدرک 
1399/6/31 يا دارا بودن ديپلم نظام قديم و يا مدرک کارداني )فوق ديپلم( 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و کارداني پیوسته آموزشکده هاي فني و 

حرفه اي براي همه متقاضیان، الزامي است.
2- دارندگان ديپلم فني و حرفه اي و کاردانش نظام قديم هنرستان، که فاقد 
مدرک پیش دانشگاهي يا مدرک کارداني هستند، حق ثبت نام و شرکت در اين 

مرحله را ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب رشته در اين پذيرش، به عنوان 
متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.

تحصیل  سوابق  اساس  بر  مرحله  اين  در  دانشجو  گزينش  اينکه  به  نظر   -3
)ديپلمه هاي  متقاضیان  همه  لذا  گرفت،  خواهد  صورت  ديپلم(  کتبي  )معدل 
قديم  نظام  واحدي،  ترمي  يا  واحدي  سالي  نظام   ،  6-3-3 آموزشي  نظام 
چهارساله دبیرستان و همچنین ديپلمه هاي فني و حرفه اي و کاردانش نظام 
قديم هنرستان که داراي مدرک پیش دانشگاهي يا کارداني هستند( می بايست 
ثبت نام  تقاضانامه  در  صحیح  صورت  به  را  خود  کتبي  معدل  يا  کل  معدل 
مغايرت  صورت  در  که  باشند  داشته  توجه  متقاضیان  نمايند.  درج  اينترنتي 
با معدل کل يا معدل کتبي اعالم شده در  معدل کل يا معدل کتبي واقعي 
تقاضانامه ثبت نامي، از ثبت نام پذيرفته شدگان ممانعت به عمل آمده و قبولي 

آنها لغو مي گردد. 
جديد  آموزشي  نظام  کاردانش  يا  حرفه اي  و  فني  ديپلم  متقاضیان  تبصره: 
که  هنرستان،  قديم  نظام  کاردانش  و  حرفه اي  و  فني  ديپلمه هاي  و   6-3-3
ديپلم  کتبي  معدل  فاقد  و  بوده  کارداني  يا  دانشگاهي  پیش  مدرک  داراي 
هستند، می بايست معدل کل ديپلم متوسطه خود را عیناً در بند 16 تقاضانامه 

اينترنتي ثبت نام درج نمايند.
4- هرگونه  تغییري  از طريق  درگاه اطالع رساني اين سازمان  اعالم  خواهد شد.

سنجش  سازمان  با  غیرحضوری  ارتباط  یا  درخواست  ارسال  نحوه 
آموزش كشور

شیوع  از  منظور جلوگیری  به  متقاضیان  حضوری  پذيرش  به عدم  توجه  با 
صورت  به  درخواست ها  ثبت  و  بررسی  در  تسريع  جهت  در  کرونا و  ويروس 
الکترونیکی، متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سؤال می توانند به سیستم 
آدرس: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  الکترونیکی  خدمات   پیشخان 

همراه  به  را  خود  درخواست  و  http://darkhast.sanjesh.org مراجعه 
مستندات الزم ثبت نمايند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه 
و کدرهگیری از طريق پیام کوتاه ارسال می شود و متقاضیان می توانند، پس از 
دريافت شماره و کدرهگیری از طريق پیام کوتاه، به پرتال رهگیری الکترونیکی 
آخرين  از  و  شده  آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد  به  مکاتبات 

وضعیت درخواست خود مطلع شوند. 
ضمناً متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال يا سؤاالت خود را با بخش 
ساعات  و  روزها  در  يا  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  اينترنتي  پاسخگويي 

اداری با شماره تلفن:42163-021  نیز در میان بگذارند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره : 

تاریخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در مرحله 

پذیرش دانشجو  بر اساس سوابق تحصیلي سراسري )بهمن ماه( 

سال 1399  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
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ــه مــوارد زيــر جلــب  پیــرو اطالعیــه مــورخ 99/8/26،  توجــه متقاضیــان آزمــون را ب
مــي نمايــد:

الف  - نحوه  و زمان پرینت كارت شركت در آزمون 
کارت  شــرکت در ايــن  آزمــون،  از روز دوشــنبه 99/10/8 بــراي مشــاهده و پرينــت، روي 
 www.sanjesh.org :درگاه اطالع رســاني ســازمان سنجش آموزش کشــور به نشــاني 
قــرار خواهــد گرفــت؛ لــذا متقاضیــان  شــرکت  در ايــن آزمــون ، براي شــرکت در جلســه 
امتحــان بايــد در تاريــخ تعییــن شــده بــه شــرح فــوق بــه درگاه اطالع رســاني مذکــور 
مراجعــه و بــا وارد نمــودن اطالعــات شناســنامه اي )نــام، نام خانوادگــي، کــد ملي، ســال 
ــري و ...( از کارت  ــد پي گی ــده و ک ــماره پرون ــي )ش ــات ثبت نام ــا اطالع ــد و ...( ي تول
شــرکت در آزمــون خــود، يــک نســخه پرينت تهیــه و بــر اســاس آدرس و زمــان تعیین 
ــي مربوطــه مراجعــه نماينــد.  ــه حــوزه امتحان شــده روي کارت شــرکت در آزمــون، ب
ــون، همــراه داشــتن پرينــت کارت  ــراي شــرکت در جلســه آزم ــه ب بديهــي اســت ک
شــرکت در آزمــون و همچنیــن اصــل کارت ملــي يــا اصــل شناســنامه عکســدار و ارائــه 
آن، الزامــي اســت. چنانچــه متقاضــی بــه دلیــل در اختیــار نداشــتن اطالعــات مربــوط 
بــه شــماره داوطلبــي، پرونــده يــا کــد پي گیــري مــورد نیــاز، موفــق بــه پرينــت کارت 
شــرکت در آزمــون خــود نمي شــود، الزم اســت کــه بــا مراجعــه بــه درگاه اطالع رســانی 
ايــن ســازمان و ورود بــه سیســتم پاســخگويي و انتخــاب نــام آزمــون و تعییــن موضــوع 
ــا  ــده، داوطلبــي ي ــه شــماره پرون ــوط ب ــه دريافــت اطالعــات مرب پي گیــري، نســبت ب
ــراي  ــکان ب ــن ام ــه اي ــر اســت ک ــه ذک ــد. الزم ب ــدام نماي ــام اق ــري ثبت ن ــد پي گی ک
متقاضیانــي فراهــم اســت کــه در سیســتم پاســخگويي عضو باشــند؛ لــذا ضــرورت دارد 
ــا عضويــت در ايــن سیســتم،  ــد، ب متقاضیانــي کــه اطالعــات فــوق را مفقــود نموده ان

نســبت بــه بازيابــي ايــن اطالعــات اقــدام نماينــد.

ــه  ــون، چنانچ ــركت در آزم ــات كارت ش ــوص مندرج ب  - در خص
مغایرتــي مشــاهده شــد، متقاضیــان الزم اســت كــه بــه شــرح زیــر 

ــد: ــدام نماین اق
ــه  ــون، چنانچ ــن آزم ــرکت در اي ــدرج روي کارت ش ــات من ــه اطالع ــه ب ــا توج 1ـ ب
متقاضیــان مغايرتــي در اطالعــات منــدرج در بندهــاي 1، 2، 4، 5، 6، 7، 11، 12 و 15 
)شــامل نــام خانوادگــي، نــام، تاريــخ تولــد، شــماره شناســنامه، کــد ملي، دين، ســهمیه 
5 درصــد ايثارگــران، شــاغل قــراردادي )نــام دســتگاه(، تاريــخ فارغ التحصیلــي و معــدل 
آخريــن مــدرک تحصیلــي( کارت شــرکت در آزمــون مشــاهده نمودنــد، الزم اســت کــه 
بــراي اصــالح مــورد يا مــوارد مذکــور، حداکثــر تــا تاريــخ 99/10/12 منحصراً بــه درگاه 

اطــالع رســاني ايــن ســازمان مراجعــه و بــا ورود بــه قســمت ويرايــش اطالعــات نســبت 
بــه اصــالح مــوارد اقــدام نماينــد، و در صورتــي که نســبت بــه بندهــاي 3، 8، 9، 13، 14 
و 18 )جنــس، معلولیــت، نیازمنــد منشــي، مقطــع تحصیلــي، عنــوان رشــته تحصیلــي 
و اولويــت انتخابــي( تفاوتــي مشــاهده نمودنــد، الزم اســت کــه مطابــق ســاعت و تاريــخ 
اعــالم شــده در بنــد »ج«، بــه نماينــده ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور مســتقر در 

باجــه رفــع نقــص حــوزه مربوطــه )بــه شــرح جــدول شــماره 2( مراجعــه نماينــد. 
یــادآوری مهــم: درخصــوص ســهمیه 25 درصــد ايثارگــران )بنــد 10 کارت شــرکت 
در آزمــون(، هیــچ گونــه ويرايشــي بــراي ايــن بنــد انجــام نمي گیــرد و بــا توجــه بــه 
هماهنگــي انجــام شــده بــا بنیــاد شــهید و امــور ايثارگــران، متقاضیــان مي بايســت قباًل 
از تاريــخ 99/7/1 لغايــت 99/7/4 اقــدام بــه ويرايــش ســهمیه و شــغل محــل مربوطــه 

مي نمودنــد.
2- چنانچــه کارت شــرکت در آزمــون متقاضــی، فاقــد عکــس اســت يــا چنانچــه عکس 
روي کارت وي داراي اشــکاالتي از جملــه: فاقــد ُمهــر بــودن، واضــح نبــودن عکــس يــا 
اشــتباه عکــس اســت، الزم اســت کــه، ضمــن همــراه داشــتن پرينــت کارت شــرکت در 
آزمــون، دو قطعــه عکــس 4 ×3 و کارت ملــي يــا شناســنامه عکــس دار، مطابــق ســاعت 
ــده ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور  ــه نماين ــخ اعــالم شــده در بنــد »ج«، ب و تاري
مســتقر در باجــه رفــع نقــص حــوزه مربوطــه تــا روز قبــل از برگــزاري آزمــون مراجعــه 
نماينــد و موضــوع را پي گیــري نمــوده تــا مشــکل برطــرف گــردد، بديهــي اســت کــه 
در غیــر ايــن صــورت، فــرد بــه عنــوان متخلــف تلقــي مي گــردد. ضمنــاً ســاير اطالعات 
منــدرج روي کارت شــرکت در آزمــون هــر متقاضــی، بــر اســاس اطالعــات منــدرج در 
ــام، کــه از ســوی خــود متقاضــی تکمیــل گرديــده، در نظــر گرفتــه  تقاضانامــه ثبت ن

شــده است. 
3- متقاضیــان بــراي آگاهــي بیشــتر از ضوابــط آزمــون از بــرگ راهنمــاي شــرکت در 
آزمــون، کــه روي درگاه ايــن ســازمان قــرار دارد، پرينــت تهیــه و نســبت بــه مطالعــه 

ــدام نمايند.  دقیــق آن اق

ج - آدرس و محل  رفع نقص كارت شركت در آزمون 
ــورخ  ــنبه م ــورخ 99/10/9 و چهارش ــنبه م ــای سه ش ــازمان در روزه ــن س ــده اي نماين
99/10/10 صبح هــا از ســاعت 8:30 الــي 12:00 و بعدازظهرهــا از ســاعت 14:00 
الــي 17:00 در باجــه رفــع نقــص حــوزه مربوطــه مســتقر خواهــد شــد. بــراي اطــالع 
آن دســته از متقاضیانــي کــه براســاس توضیحــات بنــد »ب« ملــزم بــه مراجعــه بــه 
ــزاري  ــل برگ ــتان هاي مح ــد، شهرس ــازمان مي گردن ــص کارت س ــع نق ــده رف نماين

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

تاریخ پرینت كارت و زمان  برگزاري 

هشتمین آزمون استخدامی متمركز

 دستگاه هاي اجرایي كشور در سال 1399
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آزمــون بــه شــرح جــدول شــماره 1 )منــدرج در ذيــل ايــن اطالعیه در ســايت ســازمان 
ســنجش( اســت و آدرس و محــل تشــکیل باجــه رفــع نقــص کارت شــرکت در  آزمــون 
هــر شهرســتان نیــز در جــدول شــماره 2 )منــدرج در ذيــل ايــن اطالعیــه در ســايت 

ســازمان ســنجش( مشــخص گرديــده اســت.

د  - یادآوری های مهم  
ــرکت در  ــت کارت ش ــتن پرين ــراه داش ــون، هم ــه آزم ــور در جلس ــان حض 1- در زم

ــت. ــي اس ــس دار، الزام ــنامه عک ــل شناس ــا اص ــي ي ــل کارت مل ــون ، اص آزم
2- فرآيند برگزاري آزمون، از ساعت  8:30 )هشت و سي دقیقه ( است.

3- در ورودي ِحوزه هــاي امتحانــي، رأس  ســاعت  8:00 )هشــت( بســته خواهــد شــد؛ 
لــذا متقاضیــان الزم اســت کــه قبــل از بســته شــدن درهــاي ورود بــه جلســه آزمــون، 

در حــوزه امتحانــي خــود حاضــر باشــند.
4- هــر متقاضــی، بــراي حضــور در جلســه آزمــون بايــد چنــد مــداد ســیاه نــرم پررنگ، 
ــد.  ــته باش ــراه داش ــه هم ــوزن ب ــا س ــنجاق ي ــک س ــن و ي ــداد پاک ک ــراش، م مدادت
تأکیــد می شــود کــه رد و بــدل کــردن ايــن لــوازم در جلســه آزمــون، تخلــف محســوب 

می شــود. 
5- متقاضیــان بايــد از آوردن وســايل اضافــي، از جملــه: کیــف دســتي، ســاک دســتي، 
پیجــر، تلفــن همــراه، ســاعت هوشــمند، دســتبند هوشــمند، انگشــتر هوشــمند، جزوه، 
ــايل  ــن وس ــر آن و همچنی ــت و نظاي ــت يادداش ــه نُ ــاب، هرگون ــاب، ماشین حس کت
شــخصي بــه جلســه آزمــون اکیــداً خــودداري نماينــد. بديهــي اســت کــه بــه همــراه 
داشــتن هــر کــدام از وســايل منــدرج در ايــن بنــد، بــه عنــوان تقلــب و تخلــف تلقــي 
شــده و بــا متقاضیــان ذي ربــط، بــر اســاس قانــون رســیدگي بــه تخلفــات و جرايــم در 
ــ « آمــده اســت، رفتــار خواهــد  آزمون هــاي سراســري، کــه بخشــي از آن در بنــد »ه

شــد.
6- بــه همــراه داشــتن تلفــن همــراه، حتــی بــه صــورت خامــوش در جلســه آزمــون، 

موجــب محرومیــت از گزينــش در آزمــون خواهــد شــد. 
ــه: تلفــن  ــي، از جمل ــه وســايل اضاف ــل گرفتــن هرگون 7- حوزه هــای آزمــون از تحوي
ــاب، جــزوه و ... معــذور  همــراه، ماشــین حســاب، کیــف دســتي، ســاک دســتي، کت
ــه غیــر از مــوارد اعــالم شــده در  هســتند؛ بنابرايــن، اکیــداً توصیــه مــی شــود کــه ب
اطالعیــه پرينــت کارت و بــرگ راهنمــای شــرکت در آزمــون و اوراق تشــخیص هويتی، 

از همــراه داشــتن ســاير وســايل جــداً خــودداری شــود.
8- متقاضیــان، در صــورت بــه وجــود آمــدن هرگونه مشــکل در فرآيند برگــزاري آزمون 
بــراي آنهــا، الزم اســت کــه حداکثــر تا تاريــخ 99/10/18 از طريق سیســتم پاســخگويي 
اينترنتــي بــا ايــن ســازمان مکاتبــه نماينــد. بديهــي اســت کــه درخواســت هاي رســیده 

بعــد از تاريــخ فــوق، قابــل بررســي و پي گیــري نخواهــد بــود.

ــات  ــی و الزام ــذاری اجتماع ــه گ ــتی، فاصل ــتورالعمل بهداش هـــ - دس
بهداشــتی 

ضمــن آرزوی ســالمتی، تندرســتی و موفقیــت بــرای شــما، بر اســاس آخريــن اطالعات 
ــاي  ــي آن در حوزه ه ــرات احتمال ــا و مخاط ــروس کرون ــار وي ــای انتش ــاره راه ه درب
برگــزاري آزمــون، انتظــار مــی رود کــه مــوارد زيــر را مّدنظــر قــرار داده و بــرای حفــظ 
ســالمتی خــود، ســاير متقاضیــان و خانواده هــای محتــرم خــود، آنهــا را رعايــت کنیــد:
1- زمــان مناســب پیمــودن مســافت منــزل تــا حــوزه امتحانــی را بــرآورد کــرده و بــه 
موقــع در محــل آزمــون حضــور يابیــد. حــوزه برگــزاری آزمــون، از ســاعت 7:00 صبــح 

روز برگــزاری آزمــون، آمــاده حضــور شــما خواهــد بــود.
2- برای پیشگیری از تجمع، حضور خود را به دقايق پايانی موکول ننمايید.

3- از تردد بی مورد در محل آزمون جداً خودداری نمايید.

ــه  ــان فاصل ــا ديگــر متقاضی ــه حــوزه برگــزاری آزمــون، ب ــگام ورود و خــروج ب 4- هن
مناســب )حداقــل يــک متــر( را حفــظ نمايیــد.

5- همــراه داشــتن ماســک ســه اليــه معمولــی )بــدون فیلتــر( و اســتفاده صحیــح از آن 
)از بــاالی بینــی تــا زيــر چانــه(، از ابتــدای ورود بــه حــوزه برگــزاری آزمــون تــا پايــان 

برگــزاری آزمــون و خــروج از حــوزه امتحانــی، الزامــی اســت.
6- در زمــان اســتقرار در محــل صندلــی خــود، از صحبــت کــردن بــا ســاير متقاضیــان 

مجــاور جــداً خــودداری نمايیــد.
7- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس، با فرد متولی همکاری کنید.

ــا چشــم، دهــان و بینــی در حیــن آزمــون جــداً خــودداری  8- از تمــاس دســت ها ب
. يید نما

9- هنــگام عطســه يــا ســرفه کردن، از دســتمال کاغــذی اســتفاده نمايیــد و در صورتی 
کــه دســتمال وجــود نداشــت، از قســمت داخلــی آرنج خــود اســتفاده کنید.

ــون،  ــزاری آزم ــول برگ ــی در ط ــل اجراي ــؤال الزم از عوام ــتن س ــورت داش 10- در ص
ــا رعايــت فاصلــه مناســب و داشــتن ماســک، اقــدام بــه صحبــت نمايیــد. حتمــاً ب

ــي،  ــل اجراي ــالم خــروج از ســالن از ســوی عوام ــان اع ــا زم ــون، ت ــان آزم 11- در پاي
همچنــان بــر صندلــي خــود مســتقر باشــید. ضمنــاً بــه پیام هايــی کــه حــاوی نــکات 
اجرايــی و بهداشــتی اســت و درجلســه آزمــون از بلندگــو پخــش می شــود، بــا دقــت 

گــوش کــرده و بــه آنهــا عمــل کنیــد.
12- ســعی کنیــد از تمــاس دســت بــا ســطوحی کــه اغلــب لمــس مي شــود، نظیــر: 
صندلی هــا، دســتگیره در هــا و شــیرآالت ســرويس بهداشــتي و... خــودداری نمــوده و از 

دســتمال کاغــذی اســتفاده کنیــد.
و- تكمیل فرم خوداظهاری:

1- تکمیل فرم خوداظهاری ویژه متقاضیان مبتال به بیماری كرونا:
بــه منظــور ارائــه خدمــات بــه آن دســته از متقاضیــان ايــن آزمــون، کــه دچــار بیمــاری 
کرونــا شــده اند )اعــم از بیمارانــی کــه در بیمارســتان بســتری يــا در منــزل قرنطینــه 
ــا هماهنگــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی  ــن ســازمان ب هســتند(، اي
تدابیــر ويــژه ای اتخــاذ نمــوده اســت؛ بــر ايــن اســاس، متقاضیانــی کــه عالئــم بیمــاری 
ــده، الزم اســت کــه از روز  ــد گردي ــه صــورت قطعــی تأيی ــخ 99/9/29 ب ــا تاري ــا ت آنه
ــه  ــه ب ــا مراجع ــورخ 99/10/4 ب ــنبه م ــج ش ــت پن ــورخ 99/10/3 لغاي ــنبه م چهارش
درگاه اطالع رســانی ايــن ســازمان )بخــش آزمــون اســتخدامی متمرکــز اجرايــی( فــرم 
خوداظهــاری را تکمیــل نمــوده و گواهــی مبنــی بــر داشــتن بیمــاری کرونــا )تأيیديــه 
بیمارســتان يــا نتیجــه تســت يــا آزمايــش مبنــی بــر مثبــت بــودن بــه ويــروس کرونــا( 
را در بخــش مــورد نظــر بارگــذاری نماينــد. متقاضیانــی کــه اين فــرم را تکمیــل نمايند، 
بــر اســاس دســتورالعمل هاي وزارت بهداشــت از ســاير متقاضیــان جــدا شــده و آزمــون 
آنهــا صرفــاً در یکــی از بیمارســتان های تعییــن شــده در شــهرهای محــل 
آزمــون بــه همــراه ســاير داوطلبــان مبتــال بــه بیمــاری کرونــا برگــزار خواهــد شــد. 

2- تکمیل فرم خوداظهاری ویژه همه متقاضیان آزمون:
ــه  ــورخ 99/10/9 ب ــون، الزم اســت کــه از روز سه شــنبه م ــن آزم ــان اي همــه متقاضی
ســامانه خوداظهــاری بیمــاری کرونــا بــه آدرس: https://salamat.gov.ir  مراجعــه 
ــه  ــی اســت ک ــد. بديه ــدام نماين ــاری اق ــرم خوداظه ــل ف ــه تکمی نمــوده و نســبت ب
اطالعــات متقاضیــان تکمیــل کننــده فــرم مذکور، نــزد وزارت بهداشــت محفوظ اســت.

ز– قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري
ماده 5- تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

ــردد  ــون گ ــزاري آزم ــي در برگ ــب بي نظم ــه موج ــي ک ــه عمل ــکاب هرگون ــف- ارت ال
يــا همــراه داشــتن هرگونــه وســیله غیرمجــاز، از قبیــل: وســايل ارتبــاط الکترونیکــي و 

ــه دار. ــتگاه هاي حافظ دس
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ب- ارتــکاب هرگونــه عمــل خــالف مقــررات کــه آزمــون متقاضــی را از نظــر علمــي 
خدشــه دار ســازد، از قبیــل:

1- ارائــه مــدرک يــا گواهــي مجعــول يــا تصويــر گواهــي مجعــول بــراي شــرکت در 
آزمــون.

2- تبانــي بــا متقاضیــان يــا افــراد خــارج از حــوزه امتحانــي يــا دســت اندرکاران آزمون، 
از قبیــل: عوامــل اجرايــي و طراحــان ســؤال بــراي تخلــف در آزمون.

ــه جــاي  ــا شــرکت در جلســه آزمــون ب ــا هويــت مجعــول ي ــام در آزمــون ب 3- ثبت ن
متقاضــی اصلــي.

ــي و  ــاط الکترونیک ــايل ارتب ــل: وس ــاز، از قبی ــیله غیرمج ــه وس ــتفاده از هرگون ج- اس
دســتگاه هاي حافظــه دار.

د- کمک به متقاضی خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤاالت.
هــ - دسترســي غیرمجــاز بــه اطالعــات مربــوط بــه متقاضیــان يــا اســتفاده غیــر مجــاز 

از آنهــا.
ــاير  ــا س ــان ي ــخنامه هاي متقاضی ــؤاالت، اوراق و پاس ــاز س ــر غیرمج ــه تغیی و- هرگون

ــه آزمــون. ــوط ب ــر مرب مــدارک و دفات
ز- افشــاي ســؤاالت آزمــون يــا تــالش در جهــت دســتیابي و افشــاي آن يــا شــرکت يــا 

معاونــت در ايــن امــر، قبــل يــا حیــن برگــزاري آزمــون بــه هــر نحــو.
ح- خريــد يــا فــروش ســؤاالت آزمــون يــا پاســخ آنهــا يــا شــرکت يــا معاونــت در ايــن 
امــر قبــل يــا حیــن برگــزاري آزمــون، اعــم از اينکــه ســؤاالت يــا پاســخ آنهــا واقعــي يــا 

غیرواقعــي باشــد.
مــاده 6- هیأت هــاي رســیدگي بــه تخلفــات، صالحیــت صــدور حکــم بــه مجازات هــاي 

زيــر را دربــاره متخلفــان دارند:
ــده  ــا درج در پرون ــف( مــاده )5(: اخطــار کتبــي ب ــف- در مــورد مشــموالن بنــد )ال ال
متقاضــی و اعــالم بــه مراجــع ذي ربــط يــا محرومیــت از گزينــش در آزمــون همــان 

ســال.
ب- در مــورد مشــموالن بنــد )ب( يــا بنــد )ج( مــاده )5(: محرومیــت از گزينــش علمي 
ــت از  ــان ســال و محرومی ــي متقاضــی در هم ــان ســال و ابطــال قبول ــون هم در آزم

شــرکت در آزمــون از يــک تــا ده ســال بعــد.
تبصــره- آراي هیأت هــاي بــدوي، جــز در مــورد مشــموالن بنــد )الــف( مــاده )6( ايــن 
قانــون، قابــل تجديــد نظــر خواهــي در هیــأت تجديــد نظــر رســیدگي بــه تخلفــات در 

ــت. آزمون هاس
ــ (، )و( )ز( و )ح( مــاده )5( هیأت هــاي  مــاده 7- در مــورد مشــموالن بندهــاي )د(، )ه
رســیدگي متهــم را براي رســیدگي و اعمال جزاي نقــدي از ده میلیــون )10.000.000( 
ريــال تــا يــک میلیــارد )1.000.000.000( ريــال يــا حبــس از يــک تــا پنــج ســال يــا 

هــر دو مجــازات بــه محاکــم دادگســتري معرفــي مي نماينــد.
مــاده 8– ارتــکاب هــر يــک از اعمــال موضــوع مــاده )5( چنانچــه در قالــب عضويــت در 
يــک گــروه يــا شــبکه باشــد، موجــب تشــديد مجــازات مي شــود و تشــکیل دهنــده و 
ســرکرده گــروه يــا شــبکه بــه حداکثــر مجــازات محکــوم مي گــردد. مجــازات هــر يــک 
از اعضــاء، کــه در ارتــکاب تخلفــات و جرايــم فــوق دخالتــي نداشــته باشــند، حســب 

مــورد، حداقــل مجــازات ذکــر شــده بــراي مرتکــب اســت.
مــاده 9- رســیدگي در هیأت هــاي رســیدگي بــه تخلفــات در آزمون ها مانع از رســیدگي 
برابــر ســاير قوانیــن جزايــي يــا رســیدگي در هیأت هــاي رســیدگي بــه تخلفــات اداري 
يــا هیأت هــاي انتظامــي اعضــاي هیــأت علمــي يــا کمیته هــاي انضباطــي دانشــجويان 
ــه  ــون، ب ــن قان ــواد )6( و )7( اي ــدرج در م ــر مجــازات من ــالوه ب نیســت و مرتکــب، ع

مجــازات مقــرر در ســاير قوانیــن و مقــررات محکــوم مي گــردد.
مــاده 10- در صــورت محکومیــت قطعــي فــردي بــه يکــي از مجازات هــاي منــدرج در 
ايــن قانــون، بــه اســتثناء مجــازات منــدرج در بنــد )الــف( مــاده )6(، هیــأت رســیدگي 

بــه تخلفــات در آزمون هــا، قبولــي وي در آزمــون را ابطــال مي نمايــد؛ در ايــن صــورت، 
ــه وي  ــا مــدرک ب ــه گواهــي ي ــوط از صــدور و اعطــاي هرگون مؤسســه آموزشــي مرب
خــودداري خواهــد نمــود، و چنانچــه گواهــي فارغ التحصیلــي به وي اعطاء شــده باشــد، 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري يــا وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکي يــا 
ــي  ــال آن گواه ــه ابط ــزم ب ــالمي، مل ــگاه آزاد اس ــا دانش ــرورش ي ــوزش و پ وزارت آم

. هستند
ــه اکتســابي  ــن نمــرات و رتب ــي و علمــي، بی ــا بررســي هاي فن ــاده 11- چنانچــه ب م
ــي، از  ــهود و اساس ــارف مش ــاي غیرمتع ــي وي مغايرت ه ــوابق تحصیل ــی و س متقاض
قبیــل: عــدم تطابــق معــدل ديپلــم و دوره پیش دانشــگاهي بــا رتبــه و نمــره اکتســابي 
در آزمــون وجــود داشــته باشــد، بــا تأيیــد هیأت هــاي بــدوي رســیدگي بــه تخلفــات در 
آزمون هــا، از متقاضــی در يــک يــا چنــد درس عمومــي و اختصاصــي امتحــان مجــدد 
بــه عمــل مي آيــد. تعییــن وضعیــت نهايــي آزمــون ايــن متقاضــی، بــر اســاس نتايــج 

حاصــل از امتحــان مجــدد، بــر عهــده هیــأت بــدوي اســت.
مــاده 12- هــر مؤسســه يــا آموزشــگاه علمــي و آموزشــي، کــه بــراي افزايــش آمادگــي 
متقاضیــان شــرکت در آزمون هــاي مــورد بحــث ايــن قانــون فعالیــت مي کنــد، چنانچــه 
ــو مي شــود و  ــاده )5( مشــارکت داشــته باشــد، مجــوز تأســیس آن لغ ــات م در تخلف
ــه  ــن گون ــر محرومیــت دائمــي از تأســیس و اداره اي ــران مســؤول آنهــا، عــالوه ب مدي
ــن محکــوم  ــون و ســاير قوانی ــن قان ــي شــده در اي ــه مجازات هــاي پیش بین ــز، ب مراک
ــران  ــد مجــوز باشــد، مجــازات مدي ــا آموزشــگاه فاق مي شــوند، و چنانچــه مؤسســه ي

مســؤول آنهــا حداکثــر مجــازات منــدرج در مــاده )6( اســت.
ــدام  ــر اق ــالوه ب ــند، ع ــوز باش ــد مج ــه فاق ــگاه هايي ک ــورد آموزش ــره- در م تبص
مراجــع قانونــي ذي ربــط، مدعي العلــوم نیــز مي توانــد رأســاً نســبت بــه اعــالم جــرم و 

ــد. ــدام نماي ــان اق ــات آن ــري تخلف پي گی

ح - نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش كشور 
نظــر بــه حساســیت آزمــون اســتخدامی متمرکــز دســتگاه های اجرايــی ســال 
ــب  ــف و تقل ــا تخل ــط ب ــات مرتب ــار و اطالع ــی اخب ــه تمام 1399، مقتضــی اســت ک
در آزمــون يــاد شــده را بــا مراجعــه بــه ســايت ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور بــه 
نشــانی: www.sanjesh.org )قســمت گــزارش تخلــف در  آزمون هــا( يــا صنــدوق 
Hefazatazmon@sanjesh.org نشــانی:  بــه  )ايمیــل(  الکترونیکــی   پســت 

يــا بــا شــماره تلفن هــای: 02636182151 و 02636182152 بــه اداره کل حراســت و 
حفاظــت آزمون هــای ايــن ســازمان منعکــس نمايیــد.

باتوجــه بــه عــدم پذيــرش حضــوری متقاضیــان به منظــور جلوگیــری از شــیوع ويروس 
کرونــا و در جهــت تســريع در بررســی و ثبــت درخواســت ها بــه صــورت الکترونیکــی، 
متقاضیــان می تواننــد بــه سیســتم پیشــخان خدمــات الکترونیکــی ســازمان ســنجش 
ــه آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعــه و درخواســت  آمــوزش کشــور ب
ــرای  ــت درخواســت، ب ــس از ثب ــد. پ ــت نماين ــه همــراه مســتندات الزم ثب خــود را ب
ــود و  ــال می ش ــاه ارس ــام کوت ــق پی ــری از طري ــه و کدرهگی ــماره نام ــی، ش متقاض
متقاضیــان می تواننــد، پــس از دريافــت شــماره و کدرهگیــری از طريــق پیــام کوتــاه، 
 http://rahgiri.sanjesh.org :بــه پرتال رهگیــری الکترونیکــی مکاتبــات بــه آدرس

وارد و از آخريــن وضعیــت درخواســت خــود مطلــع شــوند.
 در خاتمــه، اضافــه مي نمايــد کــه متقاضیــان، در صــورت لــزوم، مي تواننــد ســؤال يــا 
ــخ لغايــت روز پنجشــنبه 99/10/11  ــن تاري ســؤاالت خــود را در ايــن خصــوص، از اي
همــه روزه در وقــت اداری بــا بخــش پاســخگويي اينترنتــي ايــن ســازمان يــا شــماره 

 تلفــن:  42163  بــا پیــش شــماره 021 در میــان بگذارنــد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

 TOEFL ، GRE،IELTS به اطالع متقاضیان شـرکت در آزمون های بین المللی نظیر
و ... می رسـاند بـا توجـه بـه وجـود تعدادی افراد و شـرکت های سـود جو که  بـا تبلیغات 
و وعده هـای واهـی مبنـی بـر اخـذ مـدارک مـورد نظر، بـا مشـخصات داوطلب  اقـدام به 
کالهبـرداری و اخـذ مبالـغ قابـل توجهی از ايـن افراد می نماينـد، اين سـازمان به عنوان 
ناظـر آزمون هـای  بین المللـی در کشـور، ضمـن برخـورد قانونـی و معرفی ايـن مراکز به 

مراجـع قضائـی، موارد ذيـل را  برای اطـالع متقاضیان يـادآوری می نمايد:
1 -  تنهـا مدارکـی از طريـق اين سـازمان مـورد گواهـی و تأيید قرار خواهنـد گرفت که 
قبـاًل مجـری آزمون از سـوی اين سـازمان مجوز برگـزاری آن را دريافت نموده باشـد؛ لذا 
قبـل از پرداخـت هرگونـه وجه از طريق سـايت سـازمان سـنجش آموزش کشـور )بخش 

آزمون هـای بین الملـل( نسـبت به مجـاز بودن مرکـز اطمینان حاصـل نمايید.
شـد  خواهـد  برخـورد  قانـون  برابـر  شـوند  تخلـف  مرتکـب  کـه  داوطلبانـی  بـا   -  2
خواهـد  قـرار  سـازمان  ايـن  آزمون هـای  متخلفـان  فهرسـت  در  آنـان  مشـخصات  و 
آزمون هايـی  در  شـرکت  از  سـال   10 تـا   2 از  داوطلبـان  ايـن  ضمنـاً  گرفـت. 
شـد.  خواهنـد  محـروم  اسـت،  آن  ناظـر  يـا  می نمايـد  برگـزار  سـازمان  ايـن  کـه 
همچنیـن در صورتـی کـه متخلفـان در طول محرومیت اقـدام به ثبت نام در يکـی  مراکز نمايند، 

در هـر مرحلـه از مراحـل آزمون از شـرکت آنـان در آزمون جلوگیری به عمـل خواهد آمد.

3 - مراکـز برگـزاری آزمون هـا موظـف بـه رعايـت قوانین بـوده و بايسـتی از ثبت نام اين 
افـراد خـودداری نماينـد و در صـورت تخلـف،  مجوز آنان لغـو می گردد.

4 - داوطلبانـی کـه بـا جعـل مـدارک هويتـی سـعی در گمـراه نمـودن مجريـان آزمون 
نماينـد و در آن شـرکت کننـد و تخلـف آنان )حتی پس از دريافت مـدرک ( اثبات گردد، 
برابـر مقـررات برگـزاری آزمون ها، مـدارک مربوط به آنهـا باطل و از شـرکت در آزمون ها 
بـه مـدت 2 تا10سـال محـروم خواهنـد شـد و بـا توجه بـه اينکه جعـل هر گونه اسـناد 
دولتـی و اسـتفاده از سـند مجعـول و شـرکت کردن به جـای داوطلب اصلـی، برابر قانون 
مجـازات اسـالمی )تعزيـرات مصـوب 1375( جـرم تلقـی می شـود و مجـازات کیفری به 
همـراه خواهـد داشـت، ايـن گـروه از متخلفـان بـرای  صـدور احـکام قضائـی بـه مراجع 

قضائـی معرفـی می گردند.
يـادآور می شـود کـه براسـاس قوانین مؤسسـات صاحـب امتیـاز آزمون هـای بین المللی، 
کلیـه مراحـل ثبت نـام آزمون ها بايسـتی شـخصاَ توسـط شـخص متقاضی انجام شـود و 
در صـورت عـدم رعايـت شـرايط ثبت نام، از شـرکت متقاضی در آزمـون ممانعت به عمل 
خواهـد آمـد و در صـورت مشـاهده هرگونه تخلـف در اين زمینـه با افراد يا شـرکت های 
سـودجو کـه به روش هـای مختلف اقدام به ثبت نـام متقاضیـان در آزمون های بین المللی 

می نماينـد برخـورد قانونی خواهد  شـد.

بدين وســـیله بـــه اطـــالع متقاضیـــان ثبت نـــام کننـــده در آزمـــون کارشناسي ارشـــد 
ـــي  ـــي دولت ـــوزش عال ـــات آم ـــگاه ها و مؤسس ـــي دانش ـــال 1400 در تمام ـــته س ناپیوس
و غیـــر دولتـــي و همچنیـــن دانشـــگاه آزاد اســـالمي و بیســـت و ششـــمین المپیـــاد 
ــته از  ــي آن دسـ ــات ثبت نامـ ــه اطالعـ ــاند کـ ــور مي رسـ ــجويي کشـ ــي- دانشـ علمـ
ـــن  ـــت 99/09/26( در اي ـــخ 99/09/16 لغاي ـــرر )از تاري ـــان مق ـــه در زم ـــی ک متقاضیان
ـــنبه  ـــت روز چهارش ـــورخ 99/11/05 لغاي ـــنبه م ـــد، از روز يکش ـــام نموده ان ـــون ثبت ن آزم
ــاني ــالع رسـ ــاهده و ويرايـــش، روي درگاه  اطـ ــور مشـ ــه منظـ ــورخ 99/11/08 بـ  مـ

ـــرار خواهـــد گرفـــت. متقاضیـــان  ـــه نشـــاني: www.sanjesh.org  ق  ايـــن ســـازمان ب
ضـــرورت دارد کـــه در مهلـــت در نظـــر گرفتـــه شـــده و پـــس از مطالعـــه دقیـــق دفترچـــه 

راهنمـــای ثبت نـــام، کـــه از تاريـــخ 99/09/16 از طريـــق درگاه اطالع رســـانی ايـــن 
ـــرل  ـــه مشـــاهده و کنت ـــه اســـت، نســـبت ب ـــرار گرفت ـــان ق ســـازمان در دســـترس داوطلب
ـــش  ـــه ويراي ـــبت ب ـــل، نس ـــورت تماي ـــرده و، در ص ـــدام ک ـــود اق ـــي خ ـــات ثبت نام اطالع

ـــد. ـــدام نماين اطالعاتشـــان اق
ضمنـــاً بـــه منظـــور مســـاعدت و همراهـــي بـــا متقاضیانـــی کـــه در مهلـــت مقـــرر 
ـــه در  ـــت ک ـــده اس ـــاذ گردي ـــي اتخ ـــده  اند، ترتیب ـــون نش ـــام در آزم ـــه ثبت ن ـــق ب موف
ـــام در  ـــه ثبت ن ـــبت ب ـــد نس ـــت 99/11/08( بتوانن ـــوق )99/11/05 لغاي ـــي ف ـــازه زمان ب

ـــد. ـــدام نماين ـــون اق ـــن آزم اي

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص :

 اعالم زمان مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي

متقاضیان ثبت نام كننده در آزمون  كارشناسي ارشد ناپیوسته 

سال 1400 و بیست و ششمین دوره المپیاد علمي- دانشجویي كشور

 و همچنین ایجاد امكان براي ثبت نام مجدد آن دسته از 

متقاضیانی كه در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 مصوبات بیست و چهارمین جلسه شوراي سنجش
و پذیرش دانشجو مورخ 1399/7/22  

و همچنین منابع سؤاالت آزمون سراسري  سال 1400 

الفـ  دروس عمومی 

مالحظاتسال چاپپایه تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

1- زبان و ادبیات فارسی
97دهم110201فارسی )1(
98يازدهم111201فارسی )2( 
99دوازدهم112201فارسی )3( 

2- عربی

97دهم 110206عربی، زبان قرآن )1(
عمومی غیر گروه آزمايشی علومانسانی 98يازدهم111206عربی، زبان قرآن )2( 

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

عمومی گروه آزمايشی 
علومانسانی

98يازدهم111207عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم112207عربی، زبان قرآن )3(
عمومی گروه آزمايشی97دهم 110208عربی، زبان قرآن )1(

علومانسانی  برای دیپلمه های علوم و معارف 
اسالمی

98يازدهم111208عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم112208عربی، زبان قرآن )3(

3- فرهنگ و معارف اسالمی

97دهم110204دين و زندگی )1(
عمومی غیر گروه آزمايشی علومانسانی 98يازدهم111204دين و زندگی )2(

99دوازدهم112204دين و زندگی )3(
97دهم110205دين و زندگی )1(

عمومی گروه آزمايشی 
علومانسانی

98يازدهم111205دين و زندگی )2(
99دوازدهم112205دين و زندگی )3(

عمومی گروه آزمايشی97دهم110227اصول عقايد )1(
 علومانسانی برای دیپلمه های علوم و معارف 

اسالمی
98يازدهم111232اصول عقايد )2(
99دوازدهم112227اصول عقايد )3(

4- زبان انگلیسی
97دهم110230زبان خارجی )1(

98یازدهم111230انگلیسی )2(
99دوازدهم112230انگلیسی )3(

بدين وسیله به اطالع مي رساند که در آزمون سراسري سال 1400 مطابق مصوبات بیست 
و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1399/7/22 مقررات ذيل 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 ضرايب 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 پذيرش دانشجو مجدداً 
تأيید شد و از آزمون سراسری سال 1400 و بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و بر 

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

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 »تاريخ« کتاب های »تاريخ اسالم 1 و 2 و تاريخ 3 
)ايران در دوره اسالمی(« درنظر گرفته می شود. در زمان ثبت نام آزمون سراسری در گروه 
آزمايشی علوم انسانی، داوطلبان دارای ديپلم علوم و معارف اسالمی بايد انتخاب کنند که 
صرفاً به يکی از دفترچه سواالت عمومی و تخصصی گروه آزمايشی علوم انسانی از »منابع 
ديپلم علوم انسانی« پاسخ می دهند يا به دفترچه سواالت گروه آزمايشی علوم انسانی که 
»منابع چهار درس الهیات و معارف اسالمی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاريخ آن«، 

کتاب های ديپلم 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 ذيل است.
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بـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

1- ریاضیات

97دهم110211رياضی )1( 
97دهم110213هندسه )1(
98يازدهم111213هندسه )2(

98يازدهم111215آمار و احتمال
98يازدهم111214حسابان )1(
99دوازدهم112214حسابان )2(
99دوازدهم112213هندسه )3( 

99دوازدهم112215رياضیات گسسته 

2- فیزیک
97دهم110209فیزيک )1( 
98يازدهم111209فیزيک )2( 
99دوازدهم112209فیزيک )3( 

3- شیمی
97دهم110210شیمی )1( 
98يازدهم111210شیمی )2( 
99دوازدهم112210شیمی )3(

جـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

98يازدهم111237زمین شناسی 1- زمین شناسی

2- ریاضیات
97دهم110211رياضی )1(
98يازدهم111211رياضی )2(
99دوازدهم112211رياضی )3(

3- زیست شناسی
97دهم110216زيست شناسی )1(
98يازدهم111216زيست شناسی )2(
99دوازدهم112216زيست شناسی )3(

4- فیزیک
97دهم110214فیزيک  )1(
98يازدهم111244فیزيک )2( 
99دوازدهم112244فیزيک )3( 

5- شیمی
97دهم110210شیمی )1(
98يازدهم111210شیمی )2(
99دوازدهم112210شیمی )3(

دـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

1- ریاضیات
97دهم110212رياضی و آمار )1(
98يازدهم111212رياضی و آمار )2(
99دوازدهم112212رياضی و آمار )3(

97دهم110221اقتصاد 2- اقتصاد

3- زبان و ادبیات فارسی
97دهم110203علوم و فنون ادبی )1(
98يازدهم111203علوم و فنون ادبی )2(
99دوازدهم112203علوم و فنون ادبی )3(

4- زبان عربی

97دهم110207عربی، زبان قرآن )1(
98يازدهم111207عربی، زبان قرآن )2(
99دوازدهم112207عربی، زبان قرآن )3(
97دهم110208عربی، زبان قرآن )1(

دیپلمه های علوم و 
معارف اسالمی 98يازدهم111208عربی، زبان قرآن )2(

99دوازدهم112208عربی، زبان قرآن )3(

5- تاریخ

97دهم110219تاريخ )1( ـ ايران و جهان باستان
ـ از بعثت پیامبر اسالم تا پايان  تاريخ )2( 

98يازدهم111219صفويه
99دوازدهم112219تاريخ )3( ايران و جهان معاصر

97دهم110233تاريخ اسالم )1( 
دیپلمه های علوم و 

معارف اسالمی 98يازدهم111233تاريخ اسالم )2( 
99دوازدهم112233تاريخ )3( ـ ايران در دوره اسالمی

6- جغرافیا
97دهم110218جغرافیای ايران

98يازدهم111218جغرافیای )2( ـ جغرافیای ناحیهای
99دوازدهم112218جغرافیا )3( )کاربردی(

7- علوم اجتماعی
97دهم110220جامعه شناسی )1(
98يازدهم111222جامعه شناسی )2(
99دوازدهم112222جامعه شناسی )3(

98يازدهم111226فلسفه 8- فلسفه
99دوازدهم112226فلسفه )2(

97دهم110223منطق9- منطق
98يازدهم111224روانشناسی10- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور     
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