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می شود.
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور، ضمن تبریک به 
کلیه پذیرفته شدگان، افزود: پذیرفته شدگان الزم است 
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ملی، مدرک کارشناسی )دارندگان مدرک کارشناسی 
ناپیوسته باید مدرک کاردانی نیز ارائه دهند( و مدرک 
مشخص کننده نظام وظیفه ویژه آقایان را بارگذاری 

کنند .

سازمان سنجش اعالم كرد:

نحوه اعتراض كنکوری ها 
به نتایج نهایی

معاون آموزشی وزیر علوم:

آموزش نودانشجویان 
تمامًا مجازی شد
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حضرت امام جعفرصادق )ع( فرمودند:
هر کس مي خواهد در جوار پیامبر خدا )ص( و جوار امام 
علي )ع( و حضرت فاطمه )س( باشد، زیارت امام حسین 

)ع( را رها نکند. 

همانا خدا بر عهدة شما واجب هایي نهاده، آن را ضایع 
از  و  آن مگذرید،  از  نهاده،  برایتان  و حدودي  مکنید، 
را مشکنید، و  بازداشته، حرمت آن  را  چیزهایي شما 
چیزهایي را براي شما نگفته و آن را از روي فراموشي وا 
نگذارده ]است[؛ پس خود را دربارة آن به رنج میفکنید.

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
ــاز  ــد، نم ــزد خداون ــا ن ــتني ترین کاره ــت داش دوس
اول وقــت، ســپس نیکــي بــه پــدر و مــادر، و ســپس 

ــاد در راه خداســت. جه
سال تحصيلي جديد و درك فرصت ها

اینـــک، مـــاه دوم پاییـــز اســـت و بیـــش از یـــک 
مـــاه اســـت از فصـــل ســـوم ســـال مي گـــذرد. بـــا 
گذشـــت بیـــش از یـــک مـــاه از پاییـــز و شـــروع 
کالس هـــاي دانشـــگاه ها، رســـماً ســـال تحصیلـــي 
ـــه  ـــا توج ـــازی ب ـــورت مج ـــه ص ـــد ب ـــد )هرچن جدی
ـــع  ـــی مراج ـــات ابالغ ـــی و مصوب ـــرایط کنون ـــه ش ب
ــت  ــیم حرکـ ــود و نسـ ــاز مي شـ ــالح( آغـ ذی صـ
جدیدالـــورود  دانشـــجوي  میلیون هـــا  بـــرای 
ــش و  ــب دانـ ــراي کسـ ــگاه ها بـ ــي در دانشـ ایرانـ
ـــدن  ـــي وزی ـــي و پویندگ ـــا بالندگ ـــراه ب ـــت هم فضیل

مي گیـــرد.
ـــردي و  ـــر ف ـــد از منظ ـــي جدی ـــال تحصیل ـــاز س آغ
اجتماعـــي، در بردارنـــده فرصت هـــا و تهدیدهـــاي 
قابـــل توجهـــي اســـت؛ فرصـــت از ایـــن لحـــاظ 
کـــه بـــه هـــر روي، شـــروع دوره اي جدیـــد و گام 
ــوي  ــي از سـ ــرفت علمـ ــیر پیشـ ــادن در مسـ نهـ
ــد از آن  ــد، و تهدیـ ــد مي دهـ ــجویان را نویـ دانشـ
ـــا ارزش،  ـــیل ب ـــن پتانس ـــراي ای ـــر ب ـــه اگ ـــت ک جه
کـــه در وجـــود میلیون هـــا  دانشـــجو جریـــان 
ــزي  ــود و برنامه ریـ ــیده نشـ ــري اندیشـ دارد، تدبیـ
دقیقـــي بـــراي هدایـــت ایـــن اســـتعدادهاي 
ــا ارزش  ــرمایه هاي بـ ــه سـ ــگرف، کـ ــم و شـ عظیـ
ـــرفت  ـــاًل پیش ـــرد، عم ـــورت نگی ـــد، ص ـــن مردمن ای
ــاوري  ــم و فنـ ــاي علـ ــل توجهـــي در عرصه هـ قابـ
و ســـایر حوزه هایـــي کـــه بـــا دانش انـــدوزي و 
ــد. ــد شـ ــل نخواهـ ــد، حاصـ ــوزي مرتبطنـ علم آمـ
در ایـــن میـــان، مي تـــوان دانشـــجویان را از یـــک 
ــي  ــرد: گروهـ ــیم کـ ــته تقسـ ــه دو دسـ ــر بـ منظـ
ـــع  ـــک مقط ـــه ی ـــي ب ـــع تحصیل ـــک مقط ـــه از ی ک
تحصیلـــي دیگـــر وارد مي شـــوند، و گروهـــي کـــه 
ـــدارس  ـــي م ـــع تحصیل ـــن مقط ـــه آخری دانش آموخت
)دوره متوســـطه( هســـتند و پـــس از موفقیـــت در 
ـــابه،  ـــاي مش ـــایر آزمون ه ـــا س ـــري ی ـــون سراس آزم
تـــازه از یـــک نهـــاد آموزشـــي بـــه یـــک نهـــاد 
آموزشـــي دیگـــر نقـــل مـــکان کـــرده و در حـــال 
ــباهت هاي میـــان  ــنایي بـــا تفاوت هـــا و شـ آشـ
ایـــن دو نهـــاد مهـــم و اثر گـــذار در زندگـــي 

شـــخصي و اجتماعـــي هـــر فـــرد هســـتند.
ــه  ــگفته، در مواجـ ــاي پیشـ ــک از گروه هـ ــر یـ هـ

ـــازه،  ـــاد آموزشـــي ت ـــا نه ـــد ی ـــا مقطـــع جدی شـــدن ب
ــاي  ــه در جـ ــوند کـ ــرو مي شـ ــي روبـ ــا تغییراتـ بـ
خـــود بـــراي آنهـــا ایـــن تفاوت هـــا و شـــباهت ها 
ـــر،  ـــه مهم ت ـــا نکت ـــود؛ ام ـــد ب ـــه خواه ـــب توج جال
کـــه پرداختـــن بـــه آن در ایـــن مجـــال الزم بـــه 
نظـــر مي رســـد، حفـــظ روحیـــه ترقـــي و تعالـــي 
بـــراي جهـــش بـــه ســـمت مقاطـــع تحصیلـــي و 
دانشـــگاهي باالتـــر اســـت کـــه الزامـــاً در نتیجـــه 
ــد از  ــته و ممتـ ــي پیوسـ ــور آفرینـ ــت و شـ حرکـ
بـــه  ســـوي دانشـــجویان حاصـــل مي شـــود؛ 
دیگـــر ســـخن، ورود بـــه یـــک مقطـــع تحصیلـــي 
دیگـــر در نهـــاد آموزشـــي دانشـــگاه یـــا وارد 
شـــدن از مدرســـه بـــه دانشـــگاه یـــا ارتقـــاء 
ســـال تحصیلـــي، بـــه خـــودي خـــود ارزشـــمند و 
ـــمند  ـــزي ارزش ـــه آن چی ـــت؛ بلک ـــن نیس ارزش  آفری
و ارزش آفریـــن اســـت کـــه بتوانـــد اوالً دائمـــي و 
ـــک مســـیر مســـتقیم،  ـــاً در ی ـــد باشـــد، و ثانی هدفمن
ــي  ــي و تعالـ ــرفت، ترقـ ــمت پیشـ ــه سـ ــا را بـ مـ
ـــردد؛ در  ـــون گ ـــي رهنم ـــورت تدریج ـــه ص ـــدي ب بع
ـــک  ـــر ی ـــل در ه ـــه تحصی ـــورت، ادام ـــن ص ـــر ای غی
ـــا  ـــمندي را ب ـــدف ارزش ـــر ه ـــگاه، اگ ـــع دانش از مقط
ـــه همـــراه نداشـــته و تنهـــا از روي »عـــادت«  خـــود ب
یـــا خواســـته دیگـــران، بـــه ویـــژه پـــدر و مـــادر، 
ـــه تنهـــا از  ـــد، ن ـــدن از زمانـــه باش ـــب نمان ـــا عق ی
ـــود،  ـــد ب ـــم ارزش خواه ـــوده و ک ـــي ب ـــدي ته هدفمن
بلکـــه جـــز اتـــالف عمـــر و ســـرمایه دانش آمـــوز 
یـــا دانشـــجو و جامعـــه، هیـــچ حاصلـــي را در بـــر 
ـــدر  ـــه ه ـــب ب ـــه موج ـــن آنک ـــت؛ ضم ـــد داش نخواه
ــوي  ــادي و معنـ ــم مـ ــرمایه هاي عظیـ ــن سـ رفتـ

کشـــور نیـــز خواهـــد شـــد. 
ـــه  ـــا آرزوي اندیش ـــتون، ب ـــن س ـــث را در ای ـــن بح ای
و  دانش انـــدوزان،  تمـــام  فراگیر تـــر  و  بیشـــتر 
ـــان  ـــه پای ـــود، ب ـــداف خ ـــورد اه ـــجویان، در م دانش
مي بریـــم کـــه نقـــل )بـــه مضمـــون( اســـت کـــه 
فرمودنـــد: خداونـــد  )ع(  معصومـــان  از  یکـــي 
رحمـــت کنـــد کســـي را کـــه بیندیشـــد از کجـــا 
ـــد  ـــا خواه ـــه کج ـــت و ب ـــا هس ـــت، در کج ـــده اس آم

رفـــت.
موفق باشيد
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معاون آموزشی وزیر علوم:
آموزش نودانشجویان تمامًا مجازی شد

معاون وزیر علوم گفت: تالش كردیم تا دانشجویان 
تازه وارد بتوانند دو یا سه هفته ابتدایی ترم به صورت 
فيزیکی حضور داشته باشند، ولی به خاطر موج سوم 

كرونا مجبور هستيم این ترم را الکترونيکی كنيم.
ساخت های  زیر  به  اشاره  با  صدیق  خاکی  علی  دکتر 
آموزش الکترونیکی دانشگاه ها، گفت: آموزش الکترونیکی 
در کشور نسبت به ترم قبل خیلی بهتر شده است، چرا 
که زیرساخت های دانشگاهی آماده تر شده است و استادان 
آموزش های الزم را دیده و توانمندسازی استادان صورت 

گرفته است.
شکاف  یک  متأسفانه  افزود:  علوم  وزیر  آموزشی  معاون 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  و  خوب  دانشگاه های  بین  زیادی 
ضعیف تر داریم، هر چند االن باید همه دانشگاه ها از حدی 

از آموزش های الکترونیکی برخوردار شده باشند.
زمینه  در  دانشگاه ها  رتبه بندی  است  قرار  داد:  ادامه  وی 
آموزش های مجازی انجام شده است و نتایج اعالم شود، 
سپس بر اساس آن سیاست هایی را برای ارائه مجوز دوره ها 

خواهیم گذاشت.
دکتر خاکی صدیق افزود: با توجه به شرایط، چاره ای نداریم 
به جز اینکه آموزش الکترونیکی را با تمام توان پی گیری 

کرده و بعد از پسا کرونا هم آموزش ترکیبی را جلو ببریم.
وی یادآور شد: دیگر دوران آموزش سنتی صد درصد چهره 
به چهره به اتمام رسیده است و باید رویکرد نوین آموزشی 

را پی بگیریم که ترکیبی از این دو است.
گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  آموزشی  معاون 
سالمتی دانشجویان از اولویت اصلی وزارت علوم است و در 
همین راستا باید تمام مراحل ثبت نام به صورت الکترونیکی 

انجام شود.
وی افزود: ترم جاری دانشگاه از اواخر شهریور و اول مهر 
آغاز شد، ولی دانشجویان تازه وارد با اندک تأخیر به خاطر 
شرایط کرونا مواجه هستند که دانشگاه ها به علت اینکه 
دانشجویان متضرر نشوند و دوره تحصیلی آنان برقرار باشد، 

برنامه ریزی هایی را انجام داده اند تا دانشجویان بتوانند دوره 
تحصیلی را به اتمام برسانند.

که  واحدهایی  تعداد  داد:  ادامه  صدیق  خاکی  دکتر 
دانشجویان می گیرند مانند سال های گذشته نخواهد بود 
و این تعداد واحدها کمتر است؛ برای اینکه دانشگاه ها در 
بازه زمانی مناسب ترم را به پایان برسانند. امیدواریم در 
و  دانشگاه ها  در  به صورت حضوری  آینده کالس ها  ترم 

مؤسسات آموزش عالی برگزار شود.
گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  آموزشی  معاون 
تالش کردیم تا دانشجویان تازه وارد بتوانند دو یا سه هفته 
ابتدایی ترم به صورت فیزیکی حضور داشته باشند که با 
دانشگاه، محیط و استادان آشنا شوند، ولی به خاطر موج 
سوم کرونا مجبور هستیم این ترم را به صورت الکترونیکی 

داشته باشیم.

راهبرد آتی وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوری در ارائه مجوز رشته محل

معاون آموزشی وزیر علوم تحقيقات و فناوری راهبرد 
اخذ مجوز رشته محل از سوی دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالی از سال 1400 را اعالم كرد. 
دکتر علی خاکی صدیق با ابالغ مصوبه جلسه 929 شورای 
گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی به رؤسای دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی، راهبرد آتی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری در ارائه مجوز رشته محل را که از سال 1400 
بود  خواهد  تصمیم گیری  و  درخواست ها  بررسی  مبنای 

تشریح کرد.
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  آموزشی  معاون  ابالغیه  متن  در 

فناوری چنین آمده است:
1. برنامه راهبردی دانشگاه یا مؤسسه الزم است مشتمل 
بر طرح توجیهی، پیش بینی رشته محل های قابل حذف و 
ایجاد در یک دوره پنج  ساله مبتنی بر مأموریت مصوب، 
نیازهای محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی برحسب مورد، 
اسناد باالدستی و برنامه های توسعه به ویژه ماده 66 برنامه 
ششم توسعه و مصوبات ستاد آمایش آموزش عالی طراحی 

و تدوین شود.
برنامه راهبردی دانشگاه یا مؤسسه همچنین باید متضمن 
برنامه توسعه و تحدید رشته محل ها با تأکید بر حذف یا 
گرفتن  نظر  در  متقاضی،  کم  رشته های  ماهوی  تغییر 
ظرفّیت دانشجویی، وضعیت کّمی و کیفی اعضای هیأت 

امکانات آزمایشگاهی،  با رشته های جدید،  علمی مرتبط 
کارگاهی، سخت افزاری و نرم افزاری و دیگر زیرساخت ها 
و با در نظر گرفتن همه واحدهای اقماری و دانشجویان 
به  موسوم  قانون  از  برخوردار  دانشجویان  از  اعم  موجود 

آموزش رایگان یا شهریه  پرداز باشد.
تأیید  در صورت  مؤسسه  یا  دانشگاه  راهبردی  برنامه   .2
هیأت  تصویب  مورد  حسب  و  مؤسسه  دانشگاه/  شورای 
امنای ذی ربط، مبنای اخذ مجوز رشته محل قرار خواهد 

گرفت.
برنامه ریزی آموزش عالی در راستای  و  شورای گسترش 
سیاست تفویض اختیار به دانشگاه ها و ساماندهی توسعه 
مورخ 22  شماره 929  جلسه  در  دانشگاهی،  رشته های 
تیرماه 99 خود، راهبرد پیشنهادی در موضوع ساماندهی 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  سوی  از  رشته محل  مجوز  اخذ 
بر  تأکید  آموزش عالی را مورد بررسی قرار داد و ضمن 

ضرورت و اهمیت موضوع مطروحه، مقرر داشت:
الف- ضمن بررسی امکان پذیری استفاده از رتبه بندی های 
و  دانشگاه ها  داخلی،  رتبه بندی  نظام  کنار  بین المللی در 
مؤسسات آموزش عالی کشور در سه دسته به شرح زیر 

رتبه بندی شوند:
دسته اّول: دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی حائز رتبه 

1 تا 20.
دسته دوم: دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی حائز رتبه 

21 تا 50.
دسته سوم: دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی حائز رتبه 

51 به بعد.
ب- راهبرد جدید اخذ مجوز رشته-گرایش در هر دانشگاه و 
مؤسسه آموزش عالی با توجه به مراحل زیر به اجرا گذارده 

شود:
1. برنامه راهبردی دانشگاه یا مؤسسه حسب مورد پس از 
تأیید شورای دانشگاه یا مؤسسه و هیأت امنای ذی ربط، 

مالک اصلی اخذ مجوز رشته است.
2. در صورت وجود این برنامه، الزم است که درخواست 
بررسی  از  یا مؤسسه پس  دانشگاه  از سوی  رشته  ایجاد 
از  تأیید  اّولیه در دفتر گسترش آموزش عالی و  تأیید  و 
سوی کارگروه تخصصی ذی ربط و مبتنی بر شاخص های 
تعیین شده از سوی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش 
عالی، کمّیت و کیفیت هیأت علمی و امکانات کارگاهی و 
آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد. نظر کارگروه تخّصصی 
برای بررسی نهایی به کمیسیون آموزش عالی ارسال شده 
شورای  به  تصویب  برای  کمیسیون،  تأیید  صورت  در  و 

گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی ارائه شود.
تذکر 1: درخواست های دانشگاه های دسته اول بی نیاز از 
بررسی از سوی کارگروه های تخّصصی و کمیسیون آموزش 
عالی در شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی قابل 

طرح و بررسی است.
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تذکر 2: درخواست های دانشگاه های دسته دوم پس از تأیید 
اّولیه دفتر گسترش آموزش عالی و رئیس کارگروه تخصصی 
)در صورت نیاز(، به ترتیب قابل طرح در کمیسیون آموزش 
عالی و  شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی است.

تذکر 3: باقی بودن اجازه پذیرش دانشجو در رشته محل های 
دارای مجوز قطعی، به تداوم حفظ شرایط الزم علمی و 
آموزشی منوط و موکول است و در صورت از دست رفتن 
یک یا چند شرط، به تشخیص معاونت آموزشی وزارت 
عتف و با تصویب شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش 
ادامه پذیرش  از  به جلوگیری  عالی، حسب مورد نسبت 

دانشجو یا ابطال مجوز رشته اقدام خواهد شد.

نحوه اعتراض كنکوری ها 
به نتایج نهایی اعالم شد

داوطلبانی كه به نتيجه نهایی آزمون سراسری سال 
1399 اعتراض دارند از 15 تا 23 آبان فرصت دارند 
اعتراض خود را به سازمان سنجش آموزش كشور 

ارسال كنند.
راستای  کرد؛ در  اعالم  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
بر  مبنی  کرونا  بیماری  با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبات 
به  و  متقاضیان  حضوری  پذیرش  در  محدودیت  اعمال 
منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ سالمتی 
پاسخگویی  امکان  آموزش کشور  آنها،  سازمان سنجش 
حضوری به داوطلبان آزمون سراسری سال 1399 نخواهد 
داشت و به داوطلبان اکیداً توصیه می شود در صورتی که 
در خصوص نتیجه این آزمون سؤال یا درخواستی دارند، 

این  به  را  خود  درخواست  ذیل  روش های  از  می توانند 
سازمان ارسال یا سؤاالت خود را مطرح کنند:

 پذیرفته شدگانی که مدعی هستند در انتخاب رشته خود 
مرتکب اشتباه شده اند و تقاضای بررسی کدرشته اولویت 
بعدی در فرم انتخاب رشته یا مجوز شرکت در آزمون سال 
آینده )برای قبوالن رشته های دوره روزانه( را دارند، باید پس 
از انتشار کارنامه نتایج نهایی )در تاریخ 15 آبان( تقاضای خود 
را منحصراً به صورت اینترنتی از طریق سیستم پاسخگویی 
در درگاه اطالع رسانی این سازمان »با موضوع بررسی اشتباه 
در انتخاب رشته و تقاضای اولویت بعدی« حداکثر تا تاریخ 

23 آبان ماه به این سازمان ارسال کنند.
روش ها  سایر  از  موضوع  این  طرح  برای  که  تقاضاهایی 
از تاریخ 23 آبان ماه به این سازمان واصل گردد،  و بعد 
بدیهی است که  بود.  نخواهد  پاسخگویی  و  بررسی  قابل 
صرفاً مواردی که اشتباه در انتخاب رشته تشخیص داده 
شود، مورد بررسی قرار می گیرد و در سایر موارد الزم است 
که بعد از ثبت نام در کد رشته اعالم شده، در دانشگاه یا 
مؤسسه محل قبولی از طریق آیین نامه مربوطه اقدام کنند.

منظور  به  متقاضیان  حضوری  پذیرش  به عدم  توجه  با 
تسریع  راستای  در  کرونا و  ویروس  شیوع  از  جلوگیری 
الکترونیکی،  صورت  به  درخواست ها  ثبت  و  بررسی  در 
اعتراض  یا  سؤال  گونه  هر  داشتن  در صورت  متقاضیان 
به مندرجات کارنامه نتایج نهایی )به غیر از موضوع ذکر 
شده در بند 1( می توانند حداکثر تا تاریخ 23 آبان ماه 
به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش 
  http://darkhast.sanjesh.org :آموزش کشور به آدرس
مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات الزم ثبت 

کنند.
و  نامه  شماره  متقاضی  برای  درخواست،  ثبت  از  پس 
کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود. متقاضیان 
از طریق  از دریافت شماره و کدرهگیری  می توانند پس 
به  مکاتبات  الکترونیکی  رهگیری  پرتال  به  کوتاه،  پیام 
آخرین  از  و  وارد   http://rahgiri.sanjesh.org  :آدرس
از  که  مواردی  شوند. به  مطلع  خود  درخواست  وضعیت 

طریق دیگری یا بعد از تاریخ 23 آبان ماه واصل شود به 
هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

یا  سؤال  می توانند  لزوم  صورت  در  متقاضیان  همچنین 
سازمان  اینترنتی  پاسخگویی  بخش  با  را  خود  سؤاالت 
سنجش آموزش کشور یا در روزها و ساعات اداری با شماره 

تلفن: 42163-021 مطرح  کنند.

نتایج دوره بدون آزمون دكتری و 
كارشناسی ارشد )ویژه استعداد درخشان( 

دانشگاه آزاد اعالم شد

و  تخصصی  دكتری  آزمون  بدون  دوره  نتایج 
استعدادهای درخشان(  )ویژه  كارشناسی ارشد 99 

دانشگاه آزاد اسالمی اعالم شد.
نتایج دوره بدون آزمون دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد 
سال 99 )ویژه استعدادهای درخشان( دانشگاه آزاد اسالمی 

اعالم شد.
به  مرکز  این  سامانه  مراجعه  با  می توانند  داوطلبان 

نشانی: www.azmoon.org از نتیجه خود مطلع شوند.
پذیرفته شدگان می توانند از روز یکشنبه مورخ 11 آبان ماه 
با مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس:  edu.iau.ac.ir و 
مطابق جدول زمانی اعالم شده، نسبت به ثبت نام خود به 

صورت مجازی اقدام کنند.
الزم به یادآوری است که پذیرفته شدگان می توانند برای 
اطالع از شرایط و ضوابط ثبت نام به راهنمای ثبت نام که 
در سامانه این مرکز به آدرس: sanjesh.iau.ir قرار گرفته 

است، مراجعه کنند.

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

بـــه صـــورت الکترونیکـــی، متقاضـــــیان مـــی تواننـــد بـــه سیــــــستم پیشـــخان 

ــه آدرس: ــور بـ ــوزش کشـ ــازمان سنــــجش آمــ ــی ســــ ــات الکترونیکـ  خدمــــ

ــراه  ــه همـ ــود را بـ ــت خـ ــه و درخواسـ  http://darkhast.sanjesh.org مراجعـ

ـــب ،  ـــرای داوطل ـــت، ب ـــت درخواس ـــس از ثب ـــاً پ ـــد. ضمن ـــت نماین ـــتندات الزم ثب مس

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 کوتـــاه، 

http://rahgiri.sanjesh.org :بـــه پرتـــال رهگیـــری الکترونیکـــی مکاتبـــات بـــه آدرس 

وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.                                                                                                                

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

ثبت و پی گيری درخواست داوطلبان به روش الکترونيکی
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به اطالع پذیرفته شدگان نهایي رشته هاي مختلف تحصیلي با آزمون دوره هاي روزانه،  
نوبت دوم  )شبانه(، دانشگاه  پیام نور، پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید 
رجایي، مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي و غیردولتي، رشته هاي تحصیلي مجازي، 
پردیس و شهریه پرداز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کشور و همچنین رشته هاي 
تحصيلي پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي و دامپزشکي دانشگاه آزاد اسالمي 
در سال تحصیلي 1399-1400 می رساند که نتایج آزمون در درگاه اطالع رساني  سازمان 

 سنجش  آموزش  کشور به  نشاني: www.sanjesh.org قرار گرفته است. 
الف ( توضيحات كلي برای اطالع همه متقاضيان:

1- پذیرفته شدگان براي اطالع از نحوه، تاریخ و مدارک الزم براي ثبت نام )عالوه بر مدارک 
مندرج در این اطالعیه( ضرورت دارد که از تاریخ 1399/8/14 به درگاه اطالع رساني 
دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمایند. عدم اقدام به 
موقع پذیرفته شدگان براي ثبت نام به منزله انصراف قطعي آنها از تحصیل تلقي خواهد شد.

2-  نتایج مربوط به سایر رشته هاي تحصیلي )به غير از رشته هاي تحصيلي پزشکي، 
دندانپزشکي، داروسازي و دامپزشکي( دانشگاه آزاد اسالمی همزمان از طریق 
درگاه اطالع رسانی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی اعالم می گردد. متقاضیاني 
که هم در ردیف پذیرفته شدگان یکي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و هم در 
ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي قرار مي گیرند، توجه داشته باشند که منحصراً 
مي توانند در یکي از کد رشته محل هاي قبولي ثبت نام نمایند و به عبارتي، مجاز به ثبت نام 
در هر دو محل قبولي نیستند؛ در غیر این صورت، مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

3- آن دسته از متقاضیاني که در مرحله اعالم نتایج رشته هاي تحصیلي پذیرش صرفاً بر 
اساس سوابق تحصيلي )در تاریخ 99/7/24( در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار گرفته اند 
و هم اکنون نیز در ردیف پذیرفته شدگان رشته هاي تحصیلي با آزمون قرار دارند، مي بایست 
از دو رشته قبولي اعالم شده یکي را به دلخواه انتخاب و در آن رشته ثبت نام و به تحصیل 

بپردازند و ثبت نام در یک رشته تحصیلي به منزله انصراف از رشته دیگر تلقي خواهد شد. 
تبصره: براساس مصوبه بیست و سومین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 
1399/4/24، به اطالع متقاضیاني که در ردیف قبولین نهایي مرحله پذیرش با سوابق 
تحصیلی )رشته های بدون آزمون( قرار گرفته اند، می رساند که چنانچه هم اکنون نیز 
در ردیف قبولین رشته های با آزمون هستند، و تمایل به تحصیل در رشته های با آزمون 
را دارند، تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غیردولتي و دانشگاه آزاد 
اسالمي موظف به همکاری با داوطلب و عودت مدارک و شهریه اخذ شده برای ثبت نام در 

رشته های بدون آزمون هستند.
4-  براي پذیرفته شدگان و همچنین آن دسته از متقاضیاني که فرم انتخاب  رشته اینترنتي 
خود را تکمیل نموده اند، ولي پذیرفته نشده اند، کارنامه علمي حاوي رتبه متقاضي در 
هر یک از کدرشته هاي انتخابي در بین متقاضیان کدرشته مزبور در سهمیه مربوط، با توجه 
به نمره کل وي در همان کدرشته و همچنین رتبه آخرین نفر پذیرفته  شده در هر یک از 
کدرشته هاي انتخابي و اطالعات مفید دیگر تا روز پنجشنبه مورخ 99/08/15 در درگاه 

اطالع رساني این سازمان قرار داده خواهد شد. 
5-  تغییرات منعکس شده به این سازمان در خصوص وضعیت متقاضیان، پس از اعالم 
نتایج اولیه از قبیل اصالح سوابق تحصیلي واصله از سوي وزارت آموزش و پرورش یا 
اعمال سهمیه از سوي ارگان هاي ذی ربط و ... در نتیجه نهایی ذي نفع اعمال گردیده است. 
ضمناً متقاضیان مي توانند همزمان با انتشار کارنامه نتیجه نهایي )در تاریخ 99/08/15(، 

کارنامه نتیجه مرحله اول اصالح شده خود را نیز مشاهده نمایند.

6- اسامي پذیرفته شدگان رشته هاي تحصیلي دانشگاه اطالعات و امنیت ملي در درگاه 
اطالع رساني این سازمان اعالم نخواهد شد. با پذیرفته شدگان براي انجام مراحل ثبت نام 

از سوی دانشگاه مذکور هماهنگي الزم به عمل خواهد آمد. 
7- در رشته هاي  تحصیلي تربیت مروج سیاسي )کد 35834( و مدیریت فرهنگي هنري 
)کد 35835( مرکز آموزش عالي تربیت مربي عقیدتي سیاسي سپاه - قم، بدلیل عدم 
ارسال نتایج مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش متقاضیان از سوي مؤسسه 
مذکور، هیچ متقاضي به عنوان پذیرفته شده نهایي اعالم نخواهد شد. متقاضیان در صورت 

داشتن هر گونه سؤال مي توانند با مرکز ذی ربط تماس حاصل نمایند.
دارای  رشته های  برای  دوم  مرحله  معرفی شدگان  درخصوص  توضيح  ب( 
شرایط خاص:  كدهاي 11 و 17 )دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجایي(، 
12 )دانشگاه شاهد(، 14 )دانشگاه علوم قضایي و خدمات اداري دادگستري(، 15 
) مدیریت بيمه اكو دانشگاه عالمه طباطبایي(، 18 )دانشکده غيرانتفاعي رفاه(، 
)دانشگاه   21 ،) )بورسيه سپاه  تهران(، 20  دانشگاه  بيوتکنولوژي  )دكتري   19
شهيد مطهري(، 22 )بورسيه وزارت دفاع (، 23 )دانشگاه صدا و سيماي جمهوري 
اسالمي ایران(، 24 )معارف اسالمي و ارشاد دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا »ع« 
مشهد(، 25 )بورسيه ارتش(، 26 )بورسيه نيروي انتظامي(، 29 )رشته كارداني و 
كارشناسي فوریت هاي پزشکي و پيش بيمارستاني دانشگاه هاي علوم پزشکي( و 

30 )مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه-قم(
   1- آن دسته از پذیرفته شدگاني که براي آنان به جاي کدرشته قبولي، یکي از کدهاي 
فوق اعالم شده، به منزله آن است که منحصراً در کدرشته مذکور نمره علمي الزم را دارا 

بوده و در ردیف معرفي شدگان یکي از کدرشته هاي مؤسسات مذکور قرار گرفته اند.  
   2- آن دسته از پذیرفته شدگاني که عالوه بر کدرشته قبولي اعالم شده )5 رقمي(، یکي 
از کدهاي 2 رقمي فوق نیز در اعالم نتایج براي آنها مشخص گردیده است، توجه داشته 
 باشند که به دلیل داشتن نمره علمي الزم در اولویت قبل از رشته  قبولي اعالمی، در ردیف 

معرفي شدگان یکي از کدرشته هاي مؤسسه مذکور نیز قرار گرفته اند. 
  3- متقاضیان فوق )متقاضیاني که براي آنان یکي از کدهاي 11، 17، 12، 14، 15، 
اعالم شده است( الزم است  ، 24، 25، 26، 29 و 30   23 ،  22 ،  21 ،20، 19، 18
براساس برنامه زماني که در اطالعیه  روز پنجشنبه مورخ 99/08/15 از طریق درگاه 
اطالع رساني این سازمان منتشر خواهد شد، براي مصاحبه به آدرس محل اعالم شده در 
اطالعیه مراجعه نمایند. بدیهي است که عدم مراجعه براي شرکت در مصاحبه و سایر 
مراحل گزینش رشته هاي مذکور به منزله انصراف از رشته ذی ربط تلقي مي گردد و آن 
دسته از متقاضیاني که داراي کد قبولي دیگري هستند، مي توانند در کدرشته قبولي اعالم 
شده ثبت نام نموده و به ادامه تحصیل بپردازند. الزم به تأکید است آن دسته از متقاضیاني 
که در کد رشته قبولي دیگري نام آنان اعالم شده است، در صورتي که در مراحل مصاحبه 
و گزینش شرکت نموده و پس از تأیید در ردیف پذیرفته شدگان نهایي رشته جدید قرار 
بگیرند، قبولي آنها در کدرشته اعالم شده قبلي )رشته اي که هم اکنون اعالم شده با کد 

5 رقمی( باطل خواهد شد. 
ج( مدارك مورد نياز براي ثبت نام از پذیرفته شدگان: 

- هر یک از پذیرفته شدگان کدرشته هاي امتحاني )پذیرش با آزمون( الزم است حسب 
مورد مطابق جدول ذیل، مدارک الزم را براي ثبت نام در دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي 

محل  قبولي تهیه و ارائه نمایند.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 اعالم نتایج پذیرفته شدگان نهایي رشته هاي مختلف تحصيلي دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالي آزمون سراسري سال 1399 )رشته هاي تحصيلي با آزمون(
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مورد )دیپلم  یا مدرك  ردیف
توضيح و موارد بررسينوع مدركتحصيلي(

1-1

نظام  قدیم  آموزش  
متوسطه

دوره  تحصیلي  گواهي  مدرک  اصل  یا   -
چهار ساله یا دوره شش ساله دبیرستان یا 
دبیرستان  مدیر  امضاي  و  مهر  با  هنرستان 
و  بخش  دیپلم،  نوع  درج  با  هنرستان  یا 

شهرستان محل اخذ دیپلم.

- بخش  و شهرستان  محل   اخذ دیپلم، سال 
ما قبل و دو سال ماقبل دیپلم مي بایست  با 
ارسالي  فایل  مندرج  در  تحصیل   سال  سه 

یکسان باشد.
- تاریخ اخذ دیپلم در هر یک از رشته هاي 
 تحصیلي نیمسال اول  باید حداکثر تا پایان 
99/6/31 و براي رشته هاي تحصیلي پذیرش 
تاریخ  تا  حداکثر  باید  دوم  نیمسال  براي 
99/11/30 باشد؛ در غیر این صورت، قبولي 

فرد باطل خواهد شد.

2-1

سال    2 و  گواهي  تحصیلي  سال  ماقبل   -
 ماقبل دیپلم با درج  بخش  و شهرستان  محل 
تحصیل  با مهر و امضاي  مدیر دبیرستان یا  
شهرستان  سال  بخش  و  درج  با  هنرستان 

 ماقبل  و 2 سال قبل از دیپلم.

1-2

نظام آموزشي سالي 
واحدي یا ترمي 

 واحدي

دوره  پایان  گواهي  یا  مدرک  اصل   -
پیش دانشگاهي با مهر و امضاي مدیر مرکز 
تحصیلي،  رشته  درج  با  پیش دانشگاهي 
مدرک  اخذ  محل  شهرستان  و  بخش 

پیش دانشگاهي.

هر  در  پیش دانشگاهي  دوره  اخذ  تاریخ   -
یک  از رشته هاي تحصیلي نیمسال اول باید 
حداکثر تا پایان 99/6/31 و براي رشته هاي 
باید  دوم  نیمسال  براي  پذیرش  تحصیلي 
حداکثر تا تاریخ 99/11/30 باشد؛ در غیر این 

صورت، قبولي فرد باطل خواهد شد.
- بخش  و شهرستان  محل  اخذ مدرک  دوره   
پیش دانشگاهي، اخذ دیپلم  و سال  ماقبل  از 
دیپلم  مي بایست با سه  سال تحصیل مندرج 

تقاضانامه ثبت نامی یکسان باشد.

2-2

- اصل  مدرک   یا گواهي   دیپلم متوسطه   نظام  
آموزشي ترمي واحدي / سالي واحدي با مهر 
و امضاي مدیر دبیرستان  یا هنرستان با درج 

بخش و شهرستان  محل اخذ مدرک.

3-2
- اصل  مدرک  یا گواهي  سال  ما قبل  دیپلم  
با مهر و امضاي مدیر دبیرستان  یا هنرستان 

 با درج بخش و شهرستان  محل اخذ مدرک.

4-2

متوسطه  دیپلم  تحصیلي  کارنامه  اصل   -
سالي   / واحدي  ترمي  آموزشي  نظام  نظام  
واحدي )ریاضي  فیزیک، علوم تجربي، علوم 
انساني و علوم و معارف اسالمي( در هر یک  
مهر  و  امضاء  با  بعد  به  سال هاي 1384  از 

دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.

در  مؤثر  دروس  نمرات  دقیق  بررسي   -
کارنامه با نمرات مندرج در اطالعات دریافتي 

از پرتال سازمان.
- عنوان دیپلم و پیش دانشگاهي ارائه شده 
با عنوان دیپلم و پیش دانشگاهي مندرج در 

تقاضانامه ثبت نامی باشد.
5-2

- اصل کارنامه تحصیلي دوره پیش دانشگاهي 
انساني،  علوم  علوم تجربي،  )ریاضي  فیزیک، 
علوم و معارف اسالمي و هنر( از سال 1391 
با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش 

و پرورش

1-3

نظام آموزشي جدید
)6-3-3(

پایان  موقت  گواهي  اصل  مدرک   یا   -
تحصیالت   دوره دوم متوسطه با ُمهر و امضاي 
و شهرستان  با درج بخش  دبیرستان  مدیر 

 محل اخذ مدرک.

- تاریخ اخذ مدرک تحصیلي پایه دوازدهم در 
هر یک  از رشته هاي تحصیلي براي نیمسال 
براي  و  پایان 99/6/31  تا  باید حداکثر  اول 
رشته هاي تحصیلي پذیرش در نیمسال دوم 
باید حداکثر تا تاریخ 99/11/30 باشد؛ در غیر 

این صورت، قبولي فرد باطل خواهد شد. 
مدرک   شهرستان  محل  اخذ  و  بخش    -
تحصیلي پایه هاي دهم  تا دوازدهم، مي بایست 
تقاضانامه  مندرج  تحصیل   سه  سال   با 

ثبت نامی یکسان باشد. 2-3
تحصیلي  کلي سوابق  )گزارش  فرم 260   -
از  دریافت  قابل  دوازدهم(  تا  دهم  پایه هاي 
امضاي  و  مهر  با  تحصیل  محل  دبیرستان 

مدیر یا معاون اجرایي دبیرستان.

3-3
آخر  سال  سه  تحصیلي  کارنامه  اصل   -
دبیرستان )پایه دهم تا دوازدهم( با امضاء و 

مهر دبیرستان یا ادارت آموزش و پرورش.
---------------------------------

-----

4
دانشجویان: اخراجي 
آموزشي یا انصرافي 
دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالي

- اصل فرم انصراف از تحصیل

- دانشجویان اخراجي آموزشي یا دانشجوي 
روزانه دانشگاه ها و مؤسسات  انصرافي دوره 
آموزش عالي حداکثر تا تاریخ 1399/2/31 
الزم است که فرم انصراف از تحصیل و گواهي 
و  دانشگاه  تأیید شده  کامل  تسویه حساب 
اداره کل امور دانشجویان داخل ارائه نمایند. 

)فرم شماره 2- ص 70 دفترچه شماره 1(

5
دارندگان مدرك  

- اصل مدرک یا گواهي دانش آموختگي در معادل كارداني 
دوره ي معادل.

- در خصوص  دارندگان  مدرک  معادل  مفاد 
بخشنامه شماره 2/77633 مورخ 92/5/28 
معاونت  آموزشي  وزارت  متبوع  مالک  عمل 
بوده و بررسي هاي الزم مي بایست براساس 
قبولي  ضمناً  گیرد.  صورت   بخشنامه  این 
که  معادل  مدرک  داراي   پذیرفته شدگان 
مشمول مفاد بخشنامه  مذکور نیستند، لغو 

خواهد شد.

6
دارندگان  مدرك 

كارداني دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش 

عالي
- اصل یا گواهي مدرک دوره کارداني )فوق 

دیپلم(.

- تاریخ اخذ مدرک  کارداني براي رشته هاي 
تحصیلي نیمسال اول باید حداکثر تا پایان 
تحصیلي  رشته هاي  براي  و   99/07/30
تا  حداکثر  باید  دوم  نیمسال  براي  پذیرش 
تاریخ 99/11/30 و مشخص بودن وضعیت 
نظام وظیفه براي آقایان باشد؛ در غیر این 

صورت، قبولي فرد باطل خواهد شد.

7
 دارندگان  مدرك 

كارداني  گروه 
 آموزشي پزشکي

- پایان   طرح  نیروي  انساني  تاریخ 99/07/30 
آموزش  گروه  رشته هاي  )فارغ التحصیالن 
پزشکي( پذیرفته شدگان  رشته هاي تحصیلي 
براي  رشته هاي   نیمسال  اول  یا 99/11/30 

تحصیلي پذیرش براي  نیمسال  دوم باشد.

8
دارندگان مدرك 
كارداني پيوسته و 

ناپيوسته نظام جدید

پیوسته  کارداني   گواهي  مدرک   یا  اصل    -
 آموزشکده هاي فني  و حرفه اي، دانشگاه جامع  

علمي –کاربردي یا دانشگاه آزاد اسالمي.
- اصل یا گواهي تحصیلي سال اول، دوم و 
سوم دبیرستان یا هنرستان با مهر و امضاي 
مدیر دبیرستان  یا هنرستان با درج بخش و 

شهرستان  محل اخذ مدرک.
شرط  بدون  پیوسته  کارداني  مدرک   -
معدل به جاي مدرک پیش دانشگاهي  براي 
قابل قبول  عمل  و  مالک  پذیرفته شدگان 

مي باشد .

براي  مدرک  کارداني  اخذ  تاریخ  قید  با   -
باید  اول  نیمسال  تحصیلي  رشته هاي 
حداکثر تا پایان 99/07/30 و براي رشته هاي 
باید  دوم  نیمسال  در  پذیرش  تحصیلي 
حداکثر تا تاریخ 99/11/30 باشد؛ در غیر این 

صورت، قبولي فرد باطل خواهد شد.
- شرط معدل براي ثبت نام مالک نیست.

- بخش  و شهرستان  محل  اخذ سال تحصیلي 
با سه  سال ذکر  اول، دوم و سوم  مي بایست 

شده در فایل ارسالي یکسان  باشد.
- دیپلمه هاي  فني مشمول سوابق نمي شوند.

مورد )دیپلم  یا مدرك  ردیف
توضيح و موارد بررسينوع مدركتحصيلي(

موافقت كارمندان دولت9 ساالنه  یا  مرخصي   حکم   اصل    -
 رسمي  و بدون  قید و شرط.

---------------------------------
-----

گواهي اشتغال10

کارکنان  براي  کارگزیني  حکم  تصویر   -
بازنشستگان   و  شاغلین   پیماني،  رسمي، 
فناوري  و  و  تحقیقات  علوم،  وزارتخانه هاي 
سایر  و  پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت ، 
وزارتخانه هاي  تابعه  آموزشي  مؤسسات 

مذکور.

---------------------------------
-----

11

كاركنان  رسمي  وزارت  
علوم، تحقيقات و 

فناوري، دانشگاه ها 
و مؤسسات  آموزشي 

و پژوهشي وابسته 
پذیرفته شده در 

 رشته هاي   تحصيلي   
نوبت  دوم )شبانه(

رسمي  گواهي  یا  حکم  استخدامي  اصل    -   
مشمول سازمان اداري و استخدامي کشور.

---------------------------------
-----

12

كاركنان دانشگاه ها 
و دانشکده هاي علوم 
پزشکي پذیرفته  شده 
در   رشته هاي   تحصيلي  

نوبت  دوم )شبانه(

  - اصل  گواهي مبني بر داشتن شرایط بومي و 
همچنین داشتن حداقل 3 سال سابقه یکي از 

انواع استخدام در استان محل قبولي.
---------------------------------

-----

دارندگان مدرك 13
حوزي

و شرط  قید  بدون  و  رسمي  نامه  موافقت  ارائه 
مدیریت حوزه هاي علمیه یا مرکز مدیریت حوزه 

علمیه خراسان یا اصفهان.

مورخ   368 جلسه  مصوبه  اساس  بر 
1374/11/3 شوراي انقالب فرهنگي، 
فقط  علمیه  مدرک حوزوه  دارندگان 
دیپلم  مدرک  بودن  دارا  صورت  در 
یا پیش دانشگاهي مي توانند در دوره 
تحصیل  ادامه  پیوسته  کارشناسي 

دهند.

سهميه مناطق محروم14

انتخاب  دفترچه هاي  در  مندرج  کدرشته هاي 
رشته تحصیلي:

- علوم  ریاضي  و فني )صفحات 84 تا 86(
- علوم  تجربي )صفحات 121 و 122(

- علوم انساني )صفحات 66 و 67(
- هنر )صفحه 48(

- زبان هاي خارجي )صفحه 63( 

- پذیرفته شده مي بایست حسب مورد و با 
توجه به کد قبولي بومي یکي از استان هاي: 
ایالم، بوشهر، چهارمحال و بختیاري، سیستان 
و بلوچستان،  کردستان، کرمانشاه،  کهگیلویه و 
بویراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط 
راهنماي  دفترچه   21 صفحات  در  مندرج 
و  دانشگاه ها  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب 

مؤسسات آموزش عالي)شماره 2(  باشد.

15

سهميه  متقاضيان مناطق 
درگير بالیاي طبيعي   و 

سایر مصوبات
استان هاي 

آذربایجان شرقي 
و غربي،خراسان 

شمالي، خوزستان، 
سمنان، سيستان و 

بلوچستان، كرمانشاه، 
گلستان و لرستان 

انتخاب  دفترچه هاي  در  مندرج  کدرشته هاي 
رشته تحصیلي:

- علوم ریاضي و فني )صفحات 87 تا 91(
- علوم تجربي )صفحات 123 تا 126(

- علوم انساني )صفحات 67 تا 69(
- هنر )صفحه 49(

- زبان هاي خارجي ) صفحه 63( 

شهرستان هاي  بخش هاي  از  یکي  بومي   -
ذی ربط.

- محل اقامت یا محل اخذ مدرک تحصیلي 
سال دوازدهم یا یازدهم یا دهم )نظام جدید 
آموزشي 3-3-6( یا  پیش دانشگاهي یا دیپلم 
یا ماقبل دیپلم )نظام آموزشي سالي واحدي 
یا  بخش ها  یکي  از  در  واحدي(  ترمي  یا 

شهرستان هاي ذی ربط  باشد.
این  از  استفاده  مشمول  متقاضیان   -
رشته  انتخاب  زمان  در  مي بایست  سهمیه 
تحصیل  یا  اقامت  فرم  دریافت  به  نسبت 
انتهاي  در  )مندرج  مربوط  شهرستان  در 
از  که  رشته(  انتخاب  راهنماي  دفترچه 
گردیده  تأیید  شهرستان  فرمانداري  سوی 
فرم  این  که  است  بدیهي  مي نمودند.  اقدام 
مي بایست در زمان ثبت نام به دانشگاه محل 

قبولي تحویل گردد.

16

سهميه متقاضيان 
شهرستان هاي 

جنوب استان كرمان 
)جيرفت، عنبرآباد، 

كهنوج، رودبار، 
قلعه گنج و منوجان( و 
شهرستان بشاگرد در 

استان هرمزگان

متقاضیان مشمول توضیحات صفحه 21 دفترچه 
راهنماي انتخاب رشته

مدرک  اخذ  گواهي  ارائه  بومي:  مالك   -
تحصیلي سه سال آخر و همچنین محل تولد 

در یکي از شهرها )یا بخش هاي( مذکور

17

سهميه 30% دانشجوي 
بومي از محل 

اصالح قانون عدالت 
آموزشي، مصوبه سال 
1392 مجلس  محترم  

شوراي  اسالمي

- ارائه مدرک دال بر بومي بودن با توجه به محل 
قبولي در رشته هاي تحصیلي مندرج در صفحات 
98 تا 121 دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه 

آزمایشي علوم تجربي

- اخذ تعهد خدمت بصورت محضري مبني بر 
3 برابر طول مدت تحصیل از پذیرفته شده.

18

كليه  پذیرفته  شدگان 

- اصل شناسنامه به انضمام 2 نسخه تصویر از 
-------------------تمام صفحات آن

- اصل کارت ملي به انضمام دو برگ تصویر پشت 19
-------------------و روي آن

تهیه  شده  در 20 تمام رخ  4×3  3  قطعه  عکس    -
--------------------سال جاري

21
دارا  صورت  )در  بیمه  دفترچه  کپي  و  اصل    -
بودن( اعم از خدمات درماني، تأمین اجتماعي، 

ارتش و ...
-------------------

22-------------------
شده  در  عمومي  قید  شرایط   واجد  باید   -
دفترچه راهنماي و ثبت نام شرکت در آزمون 

)شماره 1( باشند.

كليه  پذیرفته  شدگان 23
- مدرک   وضعیت  نظام  وظیفه.)برادران(

در  مندرج  بند هاي  از  توجه  به  یکي  با   -
صفحات 20 تا 22 دفترچه راهنماي ثبت نام 

و شرکت در آزمون )شماره 1(
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توضيحات و نکاتي در خصوص ردیف هاي جدول فوق:
ردیف 2 و 3:

* با توجه به برگزاري امتحانات جبراني دوره پیش دانشگاهي )براي نظام آموزشي سالي 
شهریور  در   )6-3-3 آموزشي  نظام  )براي  دوازدهم  پایه  یا  واحدي(  ترمي  یا  واحدي 
ماه، در صورتي که پذیرفته شدگان در زمان ثبت نام حسب مورد موفق به ارائه گواهي 
پیش دانشگاهي یا گواهي پایان تحصیالت   دوره دوم متوسطه )نظام آموزشي 6-3-3( 
نگردند، الزم است که تعهدي مبني بر ارائه گواهي فراغت از تحصیل تا تاریخ  99/7/30 در 
دانشگاه محل قبولي بدهند. بدیهي است که در صورت عدم ارائه گواهي مذکور تا تاریخ 

99/7/30 قبولي آنان لغو مي گردد. 
* پذیرفته شدگان می بایست با مراجعه به سامانه »تأییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش 
و پرورش« به آدرس:https://emt.medu.ir  فرم مربوط را تکمیل نموده و پس از ثبت 
اطالعات و پرداخت هزینه، کد پی گیری و تأییدیه پرداخت دریافت نمایند. پذیرفته شدگان 
می بایست در مرحله ثبت نام الکترونیکی در دانشگاه محل قبولی، کد پی گیری دریافت شده از 
سامانه »تأییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش« را در محل مشخص شده در سامانه 

ثبت نام درج نموده یا در مراجعه حضوری به واحد ثبت نام دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند. 
ردیف 4:

   دانشجویان  اخراجي  آموزشي  موضوع  آیین نامه  آموزشي  و همچنین  دانشجویان  دوره  
کارشناسي  که  مدرک  معادل  کارداني )اعم از کارداني  عمومي  یا کارداني ( را اخذ نموده اند 
نیز مانند مقررات  مربوط به  دانشجویان  انصرافي  پس  از تسویه  حساب  کامل  با مؤسسه  
ذی ربط و همچنین  اداره  کل  امور دانشجویان  داخل  و صندوق  رفاه  دانشجویان  وزارت  
ذی ربط و در صورت  نداشتن  مشکل  نظام  وظیفه  )براي  برادران (، هیچ محدودیتي در 
انتخاب رشته نداشته و حق  ثبت نام  در رشته قبولي اعالم شده را دارا مي باشند. بدیهي  
است  که این دسته  از متقاضیان مي توانند تمامی  تعهدات  مربوط را پس  از اتمام  تحصیالت  

خود به  صورت  یکجا به  انجام  برسانند.
 ردیف هاي 5 تا 8: 

 1- فارغ التحصیالن یا  هریک از دارندگان  مدرک  کارداني   )فوق دیپلم( دانشگاه ها و مؤسسات
 آموزش عالي یا کارداني پیوسته آموزشکده هاي فني  وحرفه اي، دانشگاه جامع علمي-کاربردي
  یا دانشگاه آزاد اسالمي براي رشته هاي تحصیلي پذیرش براي نیمسال اول سال تحصیلي
 1399-1400 که حداکثر تا تاریخ 99/07/30 و براي رشته هاي تحصیلي پذیرش براي
 :نیمسال دوم سال تحصیلي 1399-1400 که تا تاریخ 99/11/30 فارغ التحصیل شده اند

1-1- رشته تحصیلي آنها مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت  بهداشت، 
درمان  و آموزش پزشکي  یا  دانشگاه  آزاد اسالمي  باشد.

2-1- رشته تحصیلي دوره کارداني آنان فاقد دوره کارشناسي ناپیوسته باشد.
3-1- در مهلت تعیین شده بعد از اتمام تحصیل و قبل از اعزام به خدمت در آزمون 

پذیرفته شده اند.
2- در صورت قبولي در رشته هاي تحصیلي گروه آزمایشي ذی ربط و در مقطع باالتر از 
کارداني و با احتساب تعدادي از واحدهاي دوره  کارداني در دوره  باالتر، به نحوي  که حداکثر 
طول  مدت  تحصیل آنها از کارداني به مقطع باالتر 2 سال  کمتر از طول   مدت تحصیل طبق 
 ضوابط  وزارت  متبوع  در همان دوره تحصیلي باشد، قبولي آنان از نظر نظام وظیفه بالمانع 

مي باشد؛ در غیر این صورت، قبولي آنان لغو مي گردد. 
 2- دارندگان مدرک کارداني )فوق دیپلم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي( که در هر
 یک از رشته هاي تحصیلي نیمسال اول پذیرفته  شده اند چنانچه در حین انجام خدمت
 ضرورت )وظیفه عمومي( هستند، با ارائه گواهي از یگان مربوط مبني بر اینکه دوران
 خدمت ضرورت )وظیفه عمومي ( آنان تا تاریخ 99/06/31 )براي هر یک از رشته هاي
 تحصیلي نیمسال اول( یا تا تاریخ 99/11/30 )براي هر یک از رشته هاي تحصیلي نیمسال

.دوم(  به پایان خواهد رسید، مجاز به ثبت نام در رشته قبولي اعالم شده مي باشند
عالي ( مؤسسات  آموزش   و  دانشگاه ها  ) فوق  دیپلم  کارداني  دوره هاي  فارغ التحصیالن   -3 
 رشته هاي تحصیلي گروه آموزشي پزشکي ) اعم از خواهران و برادران ( که خدمات قانوني
 مقرر آنان )طرح الیحه نیروي انساني( تا تاریخ 99/6/31 به پایان رسیده  باشد، مجاز به

 انتخاب رشته هاي  نیمسال اول  و  دوم بوده اند  و  فارغ التحصیالن دوره هاي مذکور که  خدمات
 قانوني مقرر آنان تا تاریخ 99/11/30 به  پایان مي رسد، منحصراً مجاز به  انتخاب   رشته هاي
   تحصیلي  داراي پذیرش براي  نیمسال دوم سال تحصیلي 99-1398 بوده اند. بدیهي است که
 آن دسته از دارندگان  مدرک  کارداني )فوق دیپلم( رشته هاي  تحصیلي گروه آموزشي پزشکي
 که خدمات قانوني مقرر آنان تا تاریخ 99/11/30 به  پایان نخواهد رسید، مجاز به  ثبت نام  در
  .رشته قبولي )پذیرش براي نیمسال دوم سال جاري هم( نبوده و  قبولي آنان  لغو خواهد شد
ج(  نحوه ارسال درخواست یا ارتباط غيرحضوری با سازمان سنجش آموزش كشور

1- پذیرفته شدگانی که مدعی هستند در انتخاب رشته خود مرتکب اشتباه شده اند و 
تقاضای بررسی کدرشته اولویت بعدی در فرم انتخاب رشته یا مجوز شرکت در آزمون 
سال آینده )برای قبولین رشته های دوره روزانه( را دارند می بایست پس از انتشار كارنامه 
نتایج نهایی )در تاریخ 99/8/15( تقاضای خود را منحصراً به صورت اینترنتی از 
طریق سیستم پاسخگویی در درگاه اطالع رسانی این سازمان »با موضوع بررسی اشتباه در 
انتخاب رشته و تقاضای اولویت بعدی« حداکثر تا تاریخ 99/8/23 به این سازمان ارسال 
نمایند. تقاضاهایی که برای طرح این موضوع از سایر روش ها و بعد از تاریخ 99/8/23 به این 
سازمان واصل گردد قابل بررسی و پاسخگویی نخواهد بود. بدیهی است که صرفاً مواردی 
که اشتباه در انتخاب رشته تشخیص داده شود، مورد بررسی قرار می گیرد و در سایر موارد 
الزم است بعد از ثبت نام در کد رشته اعالم شده در دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی از طریق 

آئین نامه مربوطه اقدام نمایند. 
2- با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضيان به منظور جلوگيری از شيوع ویروس 
كرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان 
در صورت داشتن هر گونه سؤال یا اعتراض به مندرجات کارنامه نتایج اولیه )بجز موضوع 
ذکر شده در بند 1( می توانند حداكثر تا تاریخ 99/8/23 به سیستم پیشخوان خدمات 
 http://darkhast.sanjesh.org :الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس 
مراجعه نموده 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. 
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 کرده و از 
آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند. به مواردی كه از طریق دیگری یا بعد از 

تاریخ 99/8/23 واصل شود، به هيچ وجه ترتيب اثرداده نخواهد شد.
3- ضمناً متقاضيان در صورت لزوم مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را با بخش 
پاسخگویي اینترنتي سازمان سنجش آموزش كشور یا در روزها و ساعات اداري 

با شماره تلفن: 42163-021  مطرح نمایند.
نهایی  نتایج  اعالم  خصوص  در  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطالعيه  د( 

آزمون سراسری سال 1399 در یک نگاه:
مشاهده نتایج با مراجعه به درگاه سازمان سنجش آموزش کشور و یا مرکز سنجش و - 1

پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی و اطالع از رشته و دانشگاه  یا مؤسسه محل قبولی.
اطالع از نحوه، تاریخ و مدارک الزم برای ثبت نام با مراجعه )از تاریخ 1399/8/14 ( به - 2

درگاه اینترنتی دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی و بند ج این اطالعیه.
بررسی و تصمیم گیری در خصوص مراجعه و ثبت نام در رشته محل قبولی در دانشگاه / - 3

مؤسسه محل قبولی ) با آزمون و یا با سوابق تحصیلی( و یا دانشگاه آزاد اسالمی ) صرفا 
برای افرادی که دارای دو یا سه نقطه قبولی هستند( 

بررسی بند ب توضیحات اطالعیه در خصوص رشته های دارای شرایط خاص ) آزمون - 4
عملی، مصاحبه، معاینه، گزینش و ...( و اقدام بر اساس زیر بندهای آن

نحوه اقدام متقاضیان پذیرفته نشده در صورت داشتن سؤال در خصوص علت عدم - 5
پذیرش، با مراجعه به درگاه سازمان تا 99/8/15 و دریافت کارنامه علمی و بررسی و 

تحلیل وضعیت انتخاب های خود و نیز در بین سایر متقاضیان کدرشته های انتخابی
نحوه اقدام برای ارسال درخواست به سازمان سنجش یا داشتن سؤال با توجه نوع تقاضا، - 6

بعد از مشاهده کارنامه نتایج نهایی از تاریخ 99/8/15 به بعد، طبق بند ج این اطالعیه.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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 شما در آزمون ورودی دانشگاه پذیرفته شدید، این خبر بسیار خوبی است 
و می تواند آغازگر موفقیت های بعدی شما باشد، اما اگر تصور می کنید که 
دانش آموزان و افراد باهوش و زرنگ هیچ گاه در دانشگاه شکست نخواهند 
با وجود  خورد، افسانه ای بیش نیست؛ دانش آموزان بسیاری بوده اند که 
نمرات و معدل خوب و باال و عملکرد قوی در مدرسه، در دانشگاه موفق 

نبوده اند.
چرخۀ عدم موفقیت در دوران دانشگاه، ممکن است که  مدام تکرار 
شود و اکثر مواقع همان فاکتورهایي که دفعه اول منجر به شکست 
شده، می تواند موجب شکست های ثانویه یا حتی عدم موفقیت برای 
سومین بار و شکست های بعدی شود. در واقع اگر به فردی که 
دچار مشکل شده به موقع و به روش درست کمک رسانی نشود، 

ممکن است هیچ گاه در دانشگاه نتواند موفق شود.
از  معموالً  دانشگاه  در  شکست  اصلی  دلیل  و  ریشه 
برای  شدن  آماده  می شود.  شروع  دبیرستان  دوران 
خواندن  درس  از  فراتر  بسیار  دانشگاه  به  ورود 
برای  درسی  مختلف  و گذراندن کالس های 
ورود به آن است. در دبیرستان تمام تمرکز 
و  باال  نمرات  دریافت  روی  دانش آموزان 
معدل خوب است. در این طرز تفکر 
روی  فرد  انرژی  و  تمرکز  تمام 
موفقیت در ورود به دانشگاه 

صرف می شود. 

بسیاری از متخصصان در سطح دانشگاهی، این مدل از تفکر را که تنها به موفقیت در ورود 
به دانشگاه خالصه می شود، منسوخ شده می دانند. با تمرکز بیش از حد تنها روی ورود 
به دانشگاه، فاکتورهایی که ممکن است در آینده ایجاد مشکل کنند نادیده گرفته می شود 

و برای برطرف کردن آنها اقدامی صورت نخواهد گرفت.
از سوی دیگر، هنگام بروز مشکالت، دانش آموزان و خانواده ها مدام توسط افرادی نصیحت 
دیگر،  عبارت  به  ندارند؛  دانشجویان  مشکالت  زمینه  در  کافی  اطالعات  که  می شوند 
نصیحت های آنها تنها در تئوری جواب می دهد و در حقیقت، والدین هیچ گاه اطالعاتی 
را که واقعاً نیاز است در اختیارشان قرار داده شود، در زمانی که فرزندانشان هنوز در 
دبیرستان هستند، دریافت نمی کنند. این واقعیت که فارغ التحصیلی از دانشگاه به دلیل 
نداشتن آگاهی و آمادگی الزم، برای بسیاری از افراد بسیار بیشتر از آن چه باید طول 
می کشد، و این که بدون برنامه ریزی درست ممکن است حتی هیچ گاه فارغ التحصیل 
هم نشوند، هیچ گاه قبل از ورود به دانشگاه مطرح نمی شود. به دلیل طرز تفکر سنتی و 
اشتباهی که وجود دارد والدین تنها تالش می کنند تا فرزندانشان به دانشگاه وارد شوند 
به امید آن که در دانشگاه نیز موفق شوند، ولی بسیاری از دانش آموزان بعد از ورود به 
دانشگاه هیچ برنامه یا استراتژی مشخصی نداشته و تنها می توانند امید داشته باشند که 
دچار مشکل نشوند. تمام برنامه ریزی هایی که می توانند مفید واقع شوند باید از همان 
دبیرستان و قبل از ورود به دانشگاه آغاز شود تا از مشکالت احتمالی و هزینه های اضافی 

بتوان اجتناب کرد.
فاز بعدی زمانی است که عدم موفقیت فرد در واقع در دانشگاه شروع می شود که می تواند 
در هر مرحله ای رخ دهد. موارد بسیاری از سال اولی ها در دانشگاه یا حتی بسیاری از 
دانشجوهای سال آخری که تنها یک ترم تا فارغ التحصیلي شان باقی مانده، حتی در بهترین 
دانشگاه ها هم با مشکالتی مواجه شده اند. مشکالت ممکن است با مرخصی تحصیلی یا 
حتی زمانی که دانشجو دیگر سر کالس ها حاضر نمی شود، شروع شوند. واکنش اولیه فرد 
گاهی حتی شامل تغییر و انتقال به دانشگاه یا رشته ای دیگراست و البته تنها تعداد کمی 
از این افراد به دنبال کمک حرفه ای و تخصصی خواهند رفت. در چنین مرحله ای بهتر 
است والدین وارد عمل شوند و به دنبال یک راه حل مؤثر برای کمک به فرد باشند؛ زیرا 

بسیاری از این مشکالت به خودی خود حل نخواهند شد.
اگر مشکل برطرف نشود چرخه ای معیوب ایجاد خواهد شد که با اولین مشکل 
چنین  در  می شود.  دیگر  مشکالت  بسیاری  بروز  سبب  و  شده  آغاز 
شرایطی فرد به دلیل نداشتن برنامه ریزی درست ممکن است 
تصمیماتی بگیرد که نتایج مطلوبی نخواهد داشت؛ به 
عنوان مثال، یکی از این تصمیمات می تواند 
تغییر رشته یا دانشگاه باشد، که 
اگر فرد به خوبی به 

آيا تنها موفقيت در 
ورود به دانشگاه
ڪافے است؟
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عواقب آن فکر نکرده باشد، ممکن است تنها سبب سردرگمی بیشتر و 
صرف هزینه و انرژی مضاعف شود. آن چه در این فاز نادیده گرفته می شود، 

تشخیص و تصحیح دلیل اصلی عملکرد ضعیف فرد است؛ زیرا همین عملکرد 
ضعیف می تواند فرد را در خطر شکست های بعدی قرار دهد. مهم است که در این 

مرحله کاری صورت گیرد؛ زیرا شکست های ثانویه عواقبی سخت تر خواهند داشت و 
حتی ممکن است به اتمام زندگی تحصیلی فرد منجر شود. اگر چرخه برای مدت طوالنی 
ادامه یابد، هم دانش آموز و هم والدین برای حل مشکل ناامید خواهند شد. اگر برای 
برگشت دانش آموز برنامه ریزی درست و ساختاری و حمایت مناسب صورت نگیرد، ترک 
دانشگاه فقط برای یک ترم می تواند منجر به ترک تحصیل برای همیشه شود. در چنین 
مرحله ای که دانش آموز برای یک بار یا حتی دوبار دچار شکست شده، انجام کمکی مؤثر 
و ایجاد یک برنامه درست در جهت کمک رسانی به فرد برای بازگشت به تحصیل، حیاتی 
است. حتی اگر فرد در این دوران از اطرافیان خود درخواست کمک نکند، احتمال این 
که در آینده از تصمیمات عجوالنه و قضاوت نادرست خود پشیمان شود بسیار زیاد است.

رها کردن فرد به حال خود در چنین شرایطی که نیاز به کمک دارد، معموالً نتایج مطلوبی 
نخواهد داشت. چه بسیار افرادی که مدت ها بعد از ترک تحصیل دوباره به دانشگاه بازگشته 
و آرزو کرده اند که در همان دوران و زمانی که جوان تر بودند تحصیالت دانشگاهی خود را 

به اتمام می رساندند.
باید بدانیم که تحصیل در دانشگاه تنها به تالش برای گرفتن نمرات باال محدود نمی شود. 
دانش آموزان باید قبل از ورود به دانشگاه، خود را از هر جهت آماده کنند. برای دانش آموزان 
نه تنها آمادگی آکادمیک مهم است، بلکه آمادگی ذهنی و روانی برای ورود به دانشگاه 
نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. برنامه ریزی درست قبل از بروز مشکل در جهت 
کاهش استرس و مقابله با مشکالت احتمالی کمک بزرگی خواهد کرد که هم به معنای 
برنامه ریزی و مدیریت زمان برای مدیریت حجم باالی درسی و هم به معنای آماده شدن 
برای چگونگی روبرو شدن با مشکالت احتمالی است که تا قبل از ورود به دانشگاه وجود 

نداشته است.
موفقیت در دانشگاه نیازمند مدیریت درست زمان، مدیریت پروژه های درسی، تطبیق با 
محیط جدید، یا حتی شهر جدید و شرایط زندگی متفاوت و پرورش مهارت های اجتماعی 
است که شامل ارتباط برقرار کردن با دانشجویان دیگر، استادان و انجام کارهای گروهی است،

نیازمند  خود  که 
حل  در  باال  توانایی 

مشکالت  از  بسیاری 
جدید  اجتماعی  روابط  در 

است.
در نهایت آن چه باید به آن توجه 

شود، این نکته مهم است که هدف 
خود را نباید تنها به ورود به دانشگاه 

محدود کنید. اگر هدف شما برای ورود 
موفقیت  با  آن  رساندن  پایان  دانشگاه،  به 

یا به عنوان مثال ارتقاء وجهه اجتماعی خود 
به  یا رسیدن  و  آینده  افزایش درآمدتان در  یا 

هر موفقیتی است که به دنبال آن هستید، پس 
داشتن آمادگی و برنامه ریزی درست و حل مشکالتی 

که در راه رسیدن به این هدف در طول دوران تحصیل 
در دانشگاه ایجاد می شوند مهم و حیاتی است.
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توجه پذیرفته شدگان نهایی آزمون  کارشناسي  ارشد ناپیوسته  سال  1399 را به توضیحات 
زیر در دو بخش، شامل بخش اول: پذیرفته شدگان کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي )به غیر از دانشگاه آزاد اسالمي( و بخش دوم: پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي 

مي باشد، جلب می نماید. 
متقاضيانی كه هم در ردیف پذیرفته شدگان یکي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي و هم در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي قرار مي گيرند، توجه 
داشته باشند كه منحصراً مي توانند در یکي از كد رشته محل هاي قبولي ثبت نام 
نمایند و به عبارتي، مجاز به ثبت نام در هر دو محل قبولي نيستند؛ در غير این 

صورت، مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.
بخش اول: مربوط به همه پذیرفته شدگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 

)به غير از دانشگاه آزاد اسالمي(
كد  از  برخي  و  ذیل  امتحاني  كدرشته   11 نهایي  شدگان  قبول  اسامي  الف- 
رشته محل هاي مربوط به دانشگاه هاي )داراي شرایط خاص( به طریق مقتضي، با 

هماهنگي ارگان هاي مربوط، متعاقباً استخراج و اعالم خواهد شد:
1- کد 1147 )اطالعات و حفاظت اطالعات دانشگاه علوم و فنون فارابي(، 2-کد 1149 
)مدیریت دفاعي»1« دانشکده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ایران (، 3-کد 
1150 )مدیریت دفاعي»2« دانشگاه امام حسین )ع((، 4- کد 1153 )مجموعه اطالعات 
دانشگاه اطالعات و امنیت ملي(، 5-کد 1154 )مطالعات دفاعي استراتژیک دانشگاه جامع 
امام حسین»ع«(، 6-کد 1155 )اطالعات استراتژیک دانشگاه جامع امام حسین »ع«(، 
7-کد 1156 )آماد دانشگاه جامع امام حسین »ع«، 8-کد 1157 )مدیریت بحران دانشگاه 
جامع امام حسین »ع«(، 9-کد 1158 )علوم اطالعات و حفاظت اطالعات دانشگاه جامع 
امام حسین »ع«(، 10-کد 1159 )پدافند غیرعامل دانشگاه علوم و فنون فارابي(،11- 
کد1220 )مجموعه علوم اطالعاتي دانشگاه اطالعات و امنیت ملي( که به علت داشتن 
شرایط خاص، ثبت نام و برگزاري آزمون کدرشته هاي امتحاني مذکور از سوی مؤسسات 

آموزشي ذی ربط با هماهنگي این سازمان انجام شده است.
ب- تاریخ ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایي  سایر كد رشته امتحاني

از پذیرفته  شدگان دعوت  مي گردد که ضمن توجه به ضوابط و شرایط اعالم شده ذیل، 
براي کسب اطالعات درخصوص تاریخ، نحوه و مدارک الزم، از تاریخ 1399/8/10 براي 
ذی ربط  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  اطالع رساني  درگاه  به  ثبت نام 

مراجعه نمایند. 
توجه: پذیرفته شدگان مي بایست در زمان مقرر براي ثبت نام در دانشگاه محل قبولي 
خود اقدام نمایند، بدیهي است که عدم اقدام به موقع پذیرفته شدگان براي ثبت نام، 

به منزله انصراف از ادامه تحصیل آنان تلقي خواهد شد.
ج- مدارك  الزم  براي  ثبت نام  :

)الزم است تصویر اسکن شده مدارك در سامانه ثبت نام دانشگاه محل قبولی 
بارگزاری شده و اصل مدارك مورد نياز به روشی كه در درگاه اطالع رسانی 

دانشگاه اعالم می گردد برای دانشگاه مربوط ارسال شود(
1- مدرک  کارشناسي  )لیسانس ( مورد تأیید وزارت  علوم ، تحقیقات  و فناوري  یا وزارت  
بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشکي  یا شوراي  عالي  انقالب  فرهنگي  که  در آن  معدل  دوره  

کارشناسي  )لیسانس ( قید شده  باشد .
1-1- پذیرفته شدگاني  که  به  دالیلي  قادر به  ارائه  مدرک  کارشناسي )لیسانس ( نیستند، 
الزم  است  که گواهي  تأیید شده  از سوی دانشگاه  یا مؤسسه  آموزش  عالي  محل  اخذ 
کارشناسي  )لیسانس ( با محتوي فرم ذیل این اطالعیه )این فرم از دانشگاه هاي محل قبولي 

قابل دریافت است( را ارائه  نمایند.

2-1- آن دسته از پذیرفته شدگاني که در زمان اعالم نتایج اولیه و تکمیل فرم انتخاب 
رشته )مورخ 99/6/15 لغایت 99/6/18(، دانشجوي سال آخر بوده اند و حداکثر تا تاریخ 
99/7/30 فارغ التحصیل مي شوند، دانشجوي سال آخر شناخته شده و الزم است که فرم 
معدل دانشجویان سال آخر مندرج در صفحه 44 دفترچه راهنماي )شماره 1( یا صفحه 
423 دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )شماره  2( را از مؤسسه آموزش عالي 
محل فارغ التحصیلي دوره کارشناسي دریافت و آن را در زمان ثبت نام به دانشگاه محل 

قبولي ارائه نمایند.
3-1- براساس  مصوبه  جلسه 368 مورخ  74/11/3 شوراي عالي  انقالب فرهنگي  در مورد 
مدارک  تحصیلي  صادر شده  از سوی مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه یا مرکز مدیریت حوزه 
علمیه خراسان یا اصفهان، فضال و طالب  حوزه هاي علمیه که بر اساس  مدرک  صادر شده  از 
سوی مراکز فوق، دوره  سطح  2 را گذرانده اند یا تا تاریخ 99/7/30 فارغ التحصیل  مي شوند،  
منحصراً مجاز بوده اند در هر یک  از کدرشته هاي  امتحاني گروه علوم انساني ثبت نام  و در 
آزمون  آن  شرکت  نمایند و در صورت پذیرفته  شدن، مشروط به گذراندن دروس پیش نیاز 
به تشخیص گروه آموزشي ادامه تحصیل دهند. بدیهي  است که  این  دسته  از متقاضیان 
باید تصویر مدرک  فراغت  از تحصیل  خود را که  از سوی مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه یا 
مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان یا اصفهان صادر گردیده  است  در اختیار داشته باشند.
4-1- پذیرفته شدگاني  که  داراي مدرک تحصیلي معادل هستند، الزم است که واجد 
شرایط مفاد »آیین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمي در آزمون هاي ورودي 
مقاطع باالتر« مصوب جلسه 845 مورخ 92/4/15 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت 
علوم، تحقیقات  و فناوري  که طي بخشنامه شماره 2/77633 مورخ 92/5/28 از سوی 
معاونت آموزشي وزارت متبوع به تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ابالغ گردیده 

است، باشند.
5-1- براساس مصوبه جلسه 771 مورخ 94/8/26 شوراي عالي انقالب فرهنگي، همه 
دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان که طي سال هاي 1377 تا 1381 به 
دوره هاي مذکور راه یافته اند، حسب مورد از تسهیالت مصوبه شماره 2/77633 مورخ 

94/5/28 براي ادامه تحصیل در مقاطع رسمي باالتر برخوردار مي شوند.
استثناء: آن دسته از متقاضیانی که دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در 
این آزمون شرکت نموده اند، معدل فارغ التحصیلي اعالم شده آنان از سوي مؤسسه 
آموزش  عالي محل فارغ  التحصیلي دوره کارشناسي آنان، لحاظ گردیده و الزم است 

مطابق بند یک فوق یا تبصره آن عمل نمایند.
2 - شناسنامه  و کارت ملي 

3 - 3 قطعه  عکس  تمام  رخ  4×3 تهیه  شده  در سال  جاري  ) 3 قطعه  عکس  تمام  رخ  4×3 
تهیه  شده  در سال  جاري  منحصراً براي  برادراني  که  با توجه  به  ضوابط پس  از ثبت نام  در 

مؤسسه  آموزش  عالي ، براي  آنان  معافیت  تحصیلي  صادر مي گردد.(
4 - مدرکي  که  وضعیت  نظام  وظیفه  را با توجه  به  بند »مقررات  وظیفه  عمومي«  مندرج  در 
صفحه 3 دفترچه  راهنماي  شماره  یک  آزمون  ورودي  دوره هاي  کارشناسي ارشد ناپیوسته  

سال 1399 کند )براي  برادران (.
براي   قید و شرط سازمان  متبوع   بدون   و  موافقت  کتبي   یا  5- حکم  مرخصي  ساالنه  

کارمندان  دولت
6- متقاضیانی که با استفاده از سهمیه  ایثارگران یا رزمندگان پذیرفته  شده اند، در زمان 
ثبت نام نیازي به ارائه تأییدیه سهمیه ثبت نامي از سوي ارگان ذی ربط ندارند و مالک تأیید 
سهمیه آنان، همان عنوان سهمیه درج شده در فایل قبولي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالي است.
7- گواهي  تأیید شده  از سوی دانشگاه  یا مؤسسه  آموزش  عالي  محل  اخذ کارشناسي  

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در باره:

  اعالم    اسامي پذیرفته  شدگان  نهایي  آزمون  ورودي  دوره هاي كارشناسي ارشد 
ناپيوسته سال 1399 و همچنين رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي
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)لیسانس ( براي  آن  دسته  از متقاضیانی که  با توجه  به  مفاد آیین نامه پذیرش با آزمون 
استعدادهاي درخشان به شماره 21/77897 مورخ 1393/5/5 شوراي هدایت استعدادهاي 

درخشان وزارت  علوم ، تحقیقات  و فناوري،  با امتیاز  رتبه  اول  پذیرفته  شده اند.
د-یادآوری های مهم 

1-  ثبت نام منحصراً در تاریخ هاي اعالم شده از سوی هر دانشگاه و با ارائه مدارک کامل 
مندرج در این اطالعیه صورت مي پذیرد. 

2- در هر مرحله از ثبت نام یا هنگام تحصیل، چنانچه مشخص گردد که متقاضی حقایق 
را کتمان نموده و اطالعات غلطي ارائه نموده است و واجد شرایط نیست، قبولي وي باطل 

و مطابق مقررات از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
-3 براساس ضوابط، پذیرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دوره روزانه آزمون ورودي 
اینکه در دانشگاه محل قبولي  از  اعم  ناپیوسته سال 1399،  مقطع کارشناسي ارشد 
خود ثبت نام نموده یا ننموده باشند، حتي با دادن انصراف قطعي از تحصیل، مجاز به 
ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1400 

نیستند.
4- معدل  مدرک کارشناسی پذیرفته  شده  باید با معدلي  که  قبالً در زمان ثبت نام براي 
شرکت در آزمون به  سازمان  اعالم  نموده ، یا در مراحل بعد اصالح نموده است، یکسان  باشد. 
بدیهي است که از ثبت نام قطعي آن دسته از متقاضیانی که داراي مغایرت معدل باشند 
)معدل مندرج در مدرک آنان کمتر از معدل اعالم شده به این سازمان باشد( خودداري 

خواهد شد.
-5 نظر به اینکه در دستورالعمل ثبت نامي ارسالي به تمامی دانشگاه ها و مؤسسات 
پذیرنده دانشجو در آزمون ورودي مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1399 ابالغ 
گردیده است تا از پذیرفته شدگاني که داراي مغایرت معدل )معدل مندرج در مدرک 
تحصیلي آنان کمتر از معدل اعالم شده در اطالعات ارسالي از طرف متقاضیان به این 
سازمان باشد( مي باشند، صرفًا ثبت نام موقت و مشروط به عمل آید، لذا ضرورت 
دارد که این دسته از پذیرفته شدگان به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نموده و 
مدارک الزم مندرج در این اطالعیه را به آنجا ارائه نمایند تا ثبت نام موقت از آنان به 
عمل آمده و بررسي الزم در مدارک و مستندات ارائه شده صورت گیرد. متقاضیانی 
که داراي مغایرت معدل هستند، مي بایست وضعیت نهایي خود را تا پایان آذر ماه 
این سازمان جداً خودداري  به  از مراجعه  از دانشگاه محل قبولي پي گیري نموده و 
نمایند. در صورت لزوم چنانچه در این رابطه سؤالي دارند مي توانند از روش هایی که 

در انتهای این اطالعیه اعالم گردیده با این سازمان مکاتبه نمایند.
7- پذیرفته شدگاني که پذیرش کدرشته محل قبولي آنها براي نیمسال اول سال تحصیلي 
1399-1400 باشد، ضرورت دارد که حداکثر تا تاریخ  99/7/30 نسبت به اخذ مدرک 
کارشناسي خود اقدام نموده باشند. ضمناً آن دسته از پذیرفته شدگاني که پذیرش کد 
رشته محل قبولي آنها براي نیمسال دوم سال تحصیلي 1399-1400 )بهمن  ماه( باشد، 
مي توانند مدرک کارشناسي خود را حداکثر تا تاریخ 99/11/30 ارائه نمایند و در غیر این 
صورت، از آنان ثبت نام  به  عمل  نخواهد آمد و ضمن  »کان  لم  یکن« تلقي  شدن  قبولي  آنان،  

طبق  مقررات  با آنان  رفتار خواهد شد.
تبصره 1: آن دسته از پذیرفته شدگان نیمسال اول که همه واحدهاي درسي آنان تا 
99/7/30 با موفقیت به اتمام رسیده باشد، ولي زمان اعالم فراغت از تحصیل آنان 
اول سال تحصیلي 1400-1399 واحدي  براي نیمسال  به هر علت )به شرطي که 
اخذ نکرده باشند یا واحد درسي اخذ شده آنان به صورت معرفي به استاد باشد( تا 
تاریخ 99/9/30 باشد، مي توانند با ارائه گواهي مربوط به مؤسسه محل قبولي مراجعه 

نمایند.
از پذیرفته شدگان نیمسال دوم )بهمن ماه سال 99( که همه  آن دسته  تبصره 2: 
واحدهاي درسي آنان تا 99/11/30 با موفقیت به اتمام برسد، ولي زمان اعالم فراغت 
از تحصیل آنان به هر علت )به شرطي که براي نیمسال دوم سال تحصیلي -1399
1400 واحدي اخذ نکرده باشند یا واحد درسي اخذ شده آنان به صورت معرفي به 
به مؤسسه  ارائه گواهي مربوط  با  باشد، مي توانند  تاریخ 99/12/20  تا  باشد(  استاد 

محل قبولي مراجعه نمایند.
8- در هر مرحله  از آزمون )ثبت نام ، پذیرش یا هنگام  تحصیل (، چنانچه  مشخص  گردد که  
متقاضی حقایق  را کتمان  نموده  یا اطالعات غلطي ارائه و واجد شرایط نمي باشد، قبولي  وي  

لغو و طبق  مقررات  با وي  رفتار خواهد شد.
9- به اطالع متقاضيان كد رشته محل هاي دانشگاه علوم انتظامي امين مي رساند 

كه  با توجه به عدم اعالم نتيجه مصاحبه كد رشته هاي مربوط از سوي دانشگاه 
علوم انتظامي امين، در هيچ یك از كد رشته محل هاي دانشگاه مذكور اعالم 
نتيجه در این مرحله صورت نپذیرفته است و اسامي پذیرفته شدگان دانشگاه 

مذكور متعاقباً اعالم خواهد شد.
10-  با توجه به اعالم دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوری، ظرفيت همه كد رشته محل های مؤسسات غيرانتفاعی آموزش عالی  
سمنگان – آمل، ميرداماد – گرگان، مولوی – ایوانکی، رضویه – ساوه، مازیار 
– رویان نور، قدر – كوچصفهان رشت، هرمزان – بيرجند و الوند – همدان، 
صفر شده و فردی به عنوان پذیرفته شده نهایی در این مؤسسات اعالم نشده 

است.
هـ - نحوه گزینش نهائي 

1- بیست و پنج درصد )25%( ظرفیت هر کدرشته محل به »همسر و فرزندان شهدا و 
مفقوداالثر«، »آزادگان و همسر و فرزندان آنان«، »جانبازان 25 درصد و باالتر و همسر و 

فرزندان آنان« اختصاص دارد. 
2- پنج درصد )5%( ظرفیت هر کدرشته محل به »جانبازان زیر 25 درصد و همسر و 
فرزندان آنان« و »همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در 

جبهه« اختصاص دارد.
3- ده درصد )10%( ظرفیت )به صورت ظرفیت اضافي( در هر کدرشته محل بر اساس 
مفاد آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهاي درخشان به افراد حائز شرایط مندرج در 
بند 2 صفحه 5 دفترچه راهنماي ثبت نام این آزمون، براي معرفي به دانشگاه ها اختصاص 

مي یابد.
4ـ براي متقاضیان واجد شرایط گزینش، کارنامه اي حاوي اطالعات الزم، رتبه متقاضی و 
آخرین رتبه پذیرفته شده در هر یک از کدرشته هاي انتخابي و در سهمیه مربوط تنظیم و 

از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان قابل دسترس است. 
5- هر گونه تغییر رشته، تغییر گرایش و نقل و انتقال پذیرفته شدگان در حیطه وظایف این 

سازمان نبوده و به این درخواست ها ترتیب اثر داده نمي شود.
و-  نحوه ارسال درخواست یا ارتباط غيرحضوري با سازمان سنجش آموزش 

كشور:
 باتوجه به عدم پذیرش حضوري متقاضیان به منظور جلوگیري از شیوع ویروس کرونا 
و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکي، متقاضیان در 
نهایی مي توانند  نتایج  کارنامه  به مندرجات  اعتراض  یا  صورت داشتن هر گونه سؤال 
حداکثر تا تاریخ 99/8/12 به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش 
آموزش کشور به نشانی: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود 
را به همراه مستندات الزم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست برای متقاضي شماره نامه 
و کدرهگیري از طریق پیام کوتاه ارسال مي شود. متقاضیان مي توانند پس از دریافت 
شماره و کدرهگیري از طریق پیام کوتاه، به پرتال رهگیري الکترونیکي مکاتبات به آدرس:  
http://rahgiri.sanjesh.orgوارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند. 
بدیهي است به مواردي که از طریق دیگري یا بعد از تاریخ 99/8/12 واصل شود به هیچ 
وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً متقاضیان در صورت لزوم مي توانند سؤال یا سؤال 
خود را از با بخش پاسخگویي اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور یا در روزها و ساعات 

اداري با شماره تلفن: 42163-021 نیز در میان بگذارند.
بخش دوم: مربوط به كليه پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي

پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399 دانشگاه آزاد اسالمي، ضرورت 
دارد که براساس توضیحات ذیل اقدام الزم را به عمل آورند.

زمان و محل ثبت نام :
الف( با عنایت به اینکه ثبت نام از پذیرفته شدگان به صورت مجازی صورت می پذیرد. کلیه 
پذیرفته شدگان الزم است از روز  چهارشنبه 7 آبان ماه 99 به منظور اطالع از زمان و نحوه 

ثبت نام به سامانه آموزشیار به آدرس: edu.iau.ac.ir مراجعه نمایند.
- عدم مراجعه پذیرفته شدگان به سامانه آموزشیار در بازه زمانی مقرر به منزله انصراف از 

ثبت نام تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی در این زمینه، پذیرفته نخواهد شد.
تبصره : پذیرفته شدگان کلیه واحدهای دانشگاهی برای اطالع از چگونگی تحویل مدارک 
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به صورت فیزیکی به آدرس سایت واحد دانشگاهی محل پذیرش مراجعه نمایند. 
مدارکی که مطابق تقویم اعالمی از سوی واحد دانشگاهی الزم است در زمان مراجعه ارائه 

گردد: 
1- اصل مدرک کارشناسی )لیسانس( صادره از دانشگاه آزاد اسالمی یا سایر دانشگاه های 
معتبر داخل و خارج کشور که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد به انضمام ریز نمرات دوره کارشناسی با قید معدل.

تبصره : پذیرفته شدگانی که به دالیلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی )لیسانس( خود 
نیستند، باید اصل گواهی تأیید شده دال بر فراغت از تحصیل را که از سوی دانشگاه محل 

تحصیل با قید معدل صادر شده باشد، به همراه ریز نمرات تأیید شده ارائه نمایند.
تذکر : فارغ التحصیالن مشمول دوره کارشناسي که با ارائه گواهي تأیید شده از محل تحصیل 

دوره مذکور ثبت نام مي نمایند، عالوه 
بر گواهي و ریزنمرات مذکور بایستي 
تصویر برگ لغو معافیت تحصیلي دوره 
همچنین  نمایند.  ارائه  را  کارشناسي 
چنانچه دوره مذکور را در مدتي بیش 
اتمام  به  ورود  بدو  از  سال  شش  از 
رسانده اند بایستي تصویر مجوز افزایش 
سنوات  بدون ذکر غیبت را براي مدتي 
که مازاد بر شش سال تحصیل کرده اند 

ارائه نمایند.
2- اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی 
خوانا از تمام صفحات )اصل شناسنامه 

برای تطبیق می باشد(.
کارت  فتوکپي  برگ  یک  و  اصل   -3
با  برابر  اصل کارت جهت  )ارائه  ملي. 

اصل بودن تصویر کارت مي باشد(.
4- شش قطعه عکس 4×3 تمام رخ )از 
یک نگاتیو( که اخیراً  تهیه شده باشد 

)برای برادران مشمول 12 قطعه(.
5- مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه 

عمومي برادران را مشخص نماید.
تذكر: افرادي که از نظر مقررات وظیفه 
عمومي حائز شرایط ثبت نام نیستند )از 
جمله داراي دفترچه اعزام به خدمت 
با غیبت هستند یا با غیبت به خدمت 
آنان  اعزام  برگ  در  یا   شده اند  اعزام 
دانشجوي اخراجي یا انصرافي یا ترک 
به  مجاز  است(  شده  ذکر  تحصیل 

ثبت نام نیستند. 
6- تکمیل کلیه فرم های ثبت نام و فرم 
های مربوط به تعهدات و سایر فرم های 
گرفته  قرار  آموزشیار  سامانه  در  که 

است.
بيمه  و حق  آموزشی  هزینه خدمات 
كارشناسی ارشد  مقطع  دانشجویی 
 ناپيوسته  سال تحصيلی 1400-1399 :

1- شهریه پذیرفته شدگان از دو بخش 
تشکیل  متغیر  و  )ثابت(  پایه  شهریه 
از  تحصیلی  نیمسال  هر  در  که  شده 
عالوه  می گردد.  دریافت  دانشجویان 
بر دو مورد مذکور دانشجویان در بدو 

ورود به دانشگاه و فقط در نیمسال اول باید  مبلغ 1730000 ریال به عنوان هزینه خدمات 
آموزشي، در سامانه آموزشیار پرداخت نمایند. 

2- حق بیمه حوادث دانشجویي مبلغ 50000 ریال است که هر پذیرفته شده باید آن را 
در سامانه آموزشیار پرداخت نماید.

3- پذیرفته شدگان واحدها و مراکز بین المللی و  برون مرزی توجه داشته باشند که 
)مطابق آئین نامه نقل و انتقاالت دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی( مجوز انتقال، مهمانی و 

جابجایي تحت هیچ شرایطي به آنها داده نخواهد شد. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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  )باشند) نمي(ليسانس كارشناسي مدرك اصل ارائه قادر به داليلي به كه شدگانيپذيرفته مخصوصو معدل (فرم مدرك كارشناسي 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  

 

 مدرك اصل ارائه قادر به داليلي به كه شدگانيپذيرفتهدسته از  براي آنو معدل نمونه فرم مدرك كارشناسي 
 1399ل سا ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته آزموندر باشندنمي) (ليسانس كارشناسي

 
 
دانشگاه / موسسه آموزش عالي :  به

 از :  دانشگاه / موسسه آموزش عالي 
 

 
  تاريخ در      برادر /رساند خواهرمي اطالع به بدينوسيله      

   
 زش عالي آمو موسسه اين از                                درمقطع      رشته در
 
 

 باشد.مي                                        معدل كل ليسانسو خواهدشد  /است شده فارغ التحصيل 
 

 
فرهنگي، يا وزارت علوم، اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تاييد شوراي عالي انقالب  ذكر است به الزمضمنًا            

 آموزش موسسه آن اطالع فقط براي فرم اينفناوري و يا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي بوده و  تحقيقات و
د .باشمي ديگري ارزش و فاقد هرگونه است صادر گرديده عالي

 
 عالي آموزش موسسه امورآموزشي امضاء ومهر مسوول محل

شده، همان معدل اي كه به عنوان فارغشدهمعدل پذيرفته  : ءاستثنا سازمان معرفي  سوي آن موسسه آموزش عالي به اين  التحصيل رتبه اول از 
 .فراغت از تحصيل وي درج گردد

  
 

 
فاقد مذكور  فردمدرك فراغت از تحصيل  كه شدگاني از پذيرفته دسته آن التحصيليفارغ محل عالي آموزش موسسات و دانشگاههاـ  1  مهم :هاي تذكر

ــ براي  2باشد الزم است اين فرم نيز تكميل گردد. معدل مي كه در زمان اعالم نتايج اوليه و تكميل فرم انتخاب رشته هاي  شدگاني از پذيرفته دسته آنـ
شجوي، آزمون) اين 18/6/99 لغايت 15/6/99تحصيلي اينترنتي (مورخ  شدهآخر  سال دان  د،نشومي التحصيلفارغ 30/7/99 تاريخ تاحداكثر و  شناخته 

ستالزم صفحه  ا شماره يك را تكميل و ارائه نمايند.  44فرم مندرج در  سال آخر دوره شدگاني كه فارغـــــ پذيرفته3دفترچه  شجوي  صيل و يا دان التح
شناسي ناپيوسته (از مقطع كارداني به كارشناسي) مي شند و مدرك آنان نيز فاقد معدل ميكار ست مدرك فراغت از تحصيل دوره كارداني با شد الزم ا با

ضميمه ا صفحه خود را نيز به  سته فرم مندرج در  سي ناپيو شنا سال آخر كار شجويان  دفترچه راهنماي ثبت نام را نموده و آنها را به  44ين برگه و يا دان
شگاه محل قبولي ارائه نمايند.  صيالن قبل از تاريخ  4دان ست مدرك فارغمي 1/1/99ـــــ فارغ التح صيلي خود را ارائه نمايند. باي سته از  5التح ـــــ آن د

اند، الزم اســت اصــل مدرك فراغت از تحصــيل را به همراه ســاير مدارك ثبت نامي به فارغ التحصــيل بوده آزموننام در اين كه در زمان ثبت انيمتقاضــي
ست در غيراين صيلي جاري ارائه نمايند. بديهي ا سال تح سال دوم  شروع نيم سه محل قبولي در زمان ثبت نام اوليه و يا حداكثر تا قبل از  س صورت از مو

ــــ چنانچه مغايرتي بين معدل پذيرفته شده (معدل مندرج در اين فرم، يا فرم معدل دانشجويان سال آخر  6اهد شد. ادامه تحصيل آنان نيز جلوگيري خو
) و معدل ارائه شده به اين سازمان كه در اطالعات پذيرفته شدگان موسسه محل قبولي نيز درج متقاضيناپيوسته و يا مدارك يا دوره كارشناسي پيوسته 
 نام به عمل خواهد آمد تا وضعيت وي بررسي شود.باشد، از پذيرفته شده بطور موقت ثبت شده است، وجود داشته

     كارشناسي پيوسته           
 كارشناسي ناپيوسته           

 تاريخ : بسمه تعالي 
 شماره : 

    اعشار      صحيح
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدین وسیله به اطالع دانش آموزان عزیز پایه 
تحصیلی  سال  دوازدهم  سنجِش  آزمایشی  آزمون های  که  می رساند  دوازدهم 

1399-1400 از سوی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به  منظور:
)1( آشنایی داوطلبان با شیوه برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال 1400؛
)2( ارزیابی معلومات مکتسبه داوطلبان در زمینه دروس عمومی و اختصاصی در مقاطع 

زمانی مختلف؛ 
)3( تعیین و تشخیص میزان پیشرفت تحصیلی داوطلب در زمینه دروس عمومی و 

اختصاصی؛ 
)4( فراهم آوردن زمینه های الزم به منظور مقایسه نمرات مکتسبه در زمینه دروس 
عمومی و اختصاصی هر داوطلب با داوطلبان شهرستان و استان محل تحصیل و همچنین 

داوطلبان سراسر کشور؛ 
)5( آشنایی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و کاهش اضطراب حضور 

در جلسۀ برگزاری آزمون سراسری سال 1400 و ... ؛
)6( کمک به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون، برگزار می گردد.

از مزیت های »آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم«، می توان به موارد زیر 
اشاره كرد:

 آشنایی کامل با شیوة درست مطالعۀ کتاب های درسی؛
 عمیق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتاب های درسی هر پایه؛

 آشنایی با پرسش های چهارگزینه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
 دریافت ارتباط موجود میان مطالب هر درس در پایه های مختلف؛

 ممارست و تمرین در مدیریت زمان؛
 شبیه سازی فضای آزمون سراسری و آشنایی داوطلب با این فضا؛

 کاهش تدریجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون؛
 آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی.

نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است، ضمنًا زمان شروع ثبت نام 
از روز دوشنبه مورخ 23 / 04 / 99 مي باشد:
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    19/12/1399     27/01/1400  

  
  

    31/01/1400     17/02/1400  

  
  

    21/02/1400     07/03/1400  

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:
شرکت تعاونی خدمات آموزشی، با بررسی های همه جانبه و دریافت نظرات مشاوران، 
دبیران و مدیران محترم مراکز آموزشی، مجموعۀ آزمون های آزمایشی را مجموعاً در پانزده 
از آزمون های  برای سال تحصیلی 1399-1400 طراحی نموده است. سه نوبت  نوبت 
آزمایشی به صورت تابستانه، هشت نوبت از آزمون های آزمایشی به صورت مرحله ای و چهار 
نوبت از آزمون های آزمایشی به صورت جامع برگزار خواهد شد تا داوطلبان شرکت کننده 
در آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، با ارزیابی کاماًل علمی و استاندارد، بتوانند 
از وضعیت علمی و تحصیلی خود شناخت پیدا کرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به 

رفع مشکالت تحصیلی خود اقدام نمایند.
آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه در سه نوبت و در ماه های مرداد و شهریور 99 

با هدف ارزیابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد. 
توجه: آزمون های تابستانه فقط برای سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم 

تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
آزمون های مرحله ای: آزمون های مرحله ای که در هشت نوبت از ابتدای سال تحصیلی 
تا پایان اسفند 99 برگزار خواهند شد. آزمون های مرحله ای، بر اساس تقسیم بندی منابع 
درسی برگزار می شود؛ به طوری که در هر مرحله از آزمون، طبق تقسیم بندي هاي انجام شده، 
از داوطلبان امتحان به عمل می آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، ممکن است که از 
قسمت یا قسمت های مربوط به مراحل قبل نیز امتحان گرفته  شود؛ لیکن در هر مرحله، 
سؤاالت امتحاني با تأکید بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، در 
مرحله سوم، آزمون قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم ممکن است که منظور 

شود؛ با این تأکید که بیشتر سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
آزمون های جامع: از ابتدای سال 1400 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
1400، چهار نوبت آزمون آزمایشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات و 

ویژگی های منحصر به فرد و مکمل یکدیگر برگزار می شود.
زمان و نحوه توزیع اینترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه آزمون هاي آزمایشی سنجش:

كارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سنجش برای کلیه داوطلبان سراسر کشور، 
از روز سه شنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی 
خدمات آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزیع می گردد و داوطلبان، با مراجعه 

به سایت اینترنتی فوق الذکر، نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام می نمایند.
كارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، در بعدازظهر همان روز 
 www.sanjeshserv.ir :برگزاری هر آزمون، از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی 

منتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند که محاسبه نمره کل آزمون های 
آزمایشی، بر اساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد 
شد. همچنین نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و بر اساس 
نمره آزمون عمومی )با توجه به ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه 

به ضرایب( تقسیم  بر مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.
شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

مبلغ هر آزمون جامعمبلغ هر آزمون تابستانه یا مرحله ای
500.000650.000

اطالعيه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ:

ثبت نام آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم 

ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم
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با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم گردیده 
است تا دانش آموزان عزیز، در صورت تمایل، بتوانند آزمون های سنجِش دوازدهم را به تعداد 
موردنیاز و دلخواه، انتخاب کنند و در هر یک از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ به عنوان مثال، 

دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و یک نوبت آزمون جامع باشد.
البته با توجه به اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی است 
كه هر یك مکمل دیگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را گام به گام 
آماده تر می نماید، لذا توصيه می شود كه دانش آموزان عزیز، در كليۀ آزمون های 

مرحله ای و جامع،  به طور یکجا ثبت نام نمایند.
الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزینه های ثبت نام، برای دانش آموزانی که 
مایل به انتخاب آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم به صورت تلفیقی هستند، در سایت 

اینترنتی ثبت نام آزمون ها )www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
شایان ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی دانش آموز، 

برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را محاسبه و ارائه می نماید.
نحوه ثبت نام:

پرداخت اینترنتی: دانش آموزان عالقه مند به شرکت در آزمون هاي آزمایشی سنجش در 
سراسر کشور مي توانند با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و مراجعه به سایت 
شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در 

این آزمون ها اقدام و کد رهگیري دریافت نمایند.
الزم به ذكر است كه خرید اینترنتی كارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام نهایی 
دانش آموز نبوده و الزم است كه متقاضيان، بعد از خرید كارت اعتباری )دریافت 
شماره پرونده و شماره رمز(، به لينک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی 

و شماره پرونده و كد پی گيری 16 رقمی دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه 021-42966 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 

13:30 الی 16:00.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
ثبت نام به صورت گروهی از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه دقیق 
دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، مي توانند در صورت داشتن 
هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 با شماره 

تلفن های 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.
نکات مهم:

1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نیز، در این مرحله انجام 
می شود. 

2- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی مراحل 
اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان، در هنگام ثبت نام اینترنتی و انتخاب تعداد 

آزمون ها، دقت الزم را به عمل آورند.
ثبت نام حضوری:

www. :ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور، از طریق سایت اینترنتی به نشانی
sanjeshserv.ir امکان پذیر است و همچنین داوطلبان، مراکز آموزشی و دبیرستان های 
متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در صورت تمایل، با مراجعه حضوری به 
دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: تهران، پل کریم خان زند، خیابان 
میرزای شیرازی، خیابان  شهید نژادکی، روبروی کالنتری 105 سنایی، پالک 30، تلفن: 

88321455 نسبت به ثبت نام در این آزمون ها در ساعات اداری اقدام نمایند.
راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجش

مراحل ثبت نام:
گام اول: پرداخت مبلغ ثبت نام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از طریق 

کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اینترنتی است(.
گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سایت ارائه شده است: لینک ثبت نام آزمون های آزمایشی 

سنجش/ ثبت نام جدید(.
گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شركت تعاوني خدمات آموزشي

بدین وسیله نظر پذیرفته شدگان نهایي کدرشته محل هاي دوره  کاردانی فنی و دوره کاردانی 
حرفه اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي -  کاربردي مهرماه سال 1399 را به 

موارد زیر جلب مي نماید:
الف( براساس ضوابط مربوط به گزینش متمرکز هر یک از رشته هاي تحصیلي گروه هاي 
آموزشي دوره هاي مذکور، از بین متقاضیانی که حدنصاب الزم را احراز کرده اند، براساس 
اولویت کدرشته محل هاي انتخابي و ظرفیت هاي تخصیص داده شده به هر سهمیه، گزینش 

انجام و فهرست اسامي پذیرفته شدگان در هر کدرشته محل استخراج گردیده است.
 پذیرفته شدگان می بایست برای اطالع از تاریخ دقیق ثبت نام و انتخاب واحد، از روز شنبه مورخ 
 http://edu.uast.ac.ir :99/08/10 به سامانه جامع آموزشی هم آوا دانشگاه به نشانی 
مراجعه و در روزهای تعیین شده با در دست داشتن مدارک مندرج در بند »ب« و با توجه 
به نشاني تعیین شده در جدول شماره )5( دفترچه راهنماي پذیرش و اصالحیه مربوط، به 

مرکز محل قبولی خود مراجعه نمایند.
ب( مدارك الزم براي ثبت نام:

1- شش قطعه عکس )همانند عکس پرسنلی( پشت سفید تمام رخ 4×3، تهیه شده در 
سال جاري.

2- تصویر تمامی صفحات شناسنامه و اصل آن به منظور مطابقت.
3- تصویر پشت و روی کارت ملي و اصل آن به منظور مطابقت.

4- اصل گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه با مهر و امضای رئیس اداره آموزش و پرورش 
منطقه محل تحصیل، به انضمام یک برگ تصویر آن.

5- اصل کاربرگ 102 )فرم تایید معدل( جهت دانش آموختگانی که تاکنون گواهینامه 
پایان تحصیالت براي آنان صادر نشده است.

6- اصل کاربرگ 101 )گواهی اشتغال به کار( با امضا و مهر باالترین مقام مسئول، آخرین 
فیش حقوقي و آخرین حکم کارگزیني یا قرارداد معتبر انجام کار و برای شاغالن نیروهای 
مسلح ارایه حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار از یگان مربوط براي پذیرفته شدگان 

متقاضی استفاده از سهمیه شاغل.
7- مدرکي که وضعیت نظام وظیفه برادران را با توجه به بند 2-3 مقررات وظیفه عمومي 

مندرج در صفحه های 4 و 5 دفترچه راهنماي پذیرش دوره های مذکور مشخص نماید.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 اعالم فهرست اسامي پذیرفته شدگان نهایي كد رشته  محل هاي پذیرش
 دوره  كارداني فني و دوره كارداني حرفه اي »ناپيوسته« نظام آموزش مهارتي 

ـ كاربردي مهر ماه سال 1399 دانشگاه جامع  علمي 
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