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سالم!سالمیچوبویخوشآشنایی!
به یاري خداوند، در بعد از ظهر روز پنجشنبه 11 و صبح و 
بعد ظهر روز جمعه 12 اسفند  ماه، آزمون ورودي دوره هاي 
حوزه هاي  در   1402 سال  ناپیوسته  کارشناسي ارشد 
خاطر،  همین  به  مي شود.  برگزار  کشور  سراسر  امتحاني 
مناسب دیدیم که در این ستون، به یادکرد نکاتي که اطالع 
داشتن از آنها براي داوطلبان این آزمون مهم الزم به نظر 

مي رسد، بپردازیم. این نکات به قرار زیر است:
براي  آزمون،  این  داوطلبان  آزمون  در  شرکت  کارت  1ـ 
نشاني: به  سازمان  سایت  روي  پرینت،  و  مشاهده 
داوطلبان  و  است  گرفته  قرار   www.sanjesh.org
)نام ،  شناسنامه اي  مشخصات  اساس  بر  که  است  الزم 
مشخصات  و  تولد(  سال  شناسنامه،  شمارۀ  نام خانوادگي، 
به  و کد رهگیري( خود، نسبت  پرونده  ثبت نامي )شمارۀ 

پرینت کارت شرکت در این آزمون اقدام کنند. 
پرینت  داشتن  همراه  آزمون،  جلسه  در  شرکت  براي  2ـ 
یا  ملي  کارت  اصل  همچنین  و  آزمون  در  شرکت  کارت 

اصل شناسنامۀ عکس دار داوطلبان و ارائۀ آن، الزامي است؛ 
بنابراین، تمام داوطلبان باید شخصاً نسبت به پرینت کارت 

شرکت در آزمون خود اقدام کنند.
3ـ آن گروه از داوطلبان که، عالوه بر کد رشتۀ امتحاني 
کدرشته هاي  از  یکي  در  شرکت  متقاضي  اصلي شان، 
امتحاني دیگر به عنوان رشتۀ امتحاني دوم )رشتۀ شناور( 
امتحاني  رشتۀ  آزمون  در  کارت شرکت  باید  بوده اند،  نیز 
دوم خود را نیز از سایت سازمان سنجش پرینت گرفته و 
به نشاني حوزۀ امتحاني مندرج روي کارت خود مراجعه 

کنند. 
4ـ معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون داوطلبان، بر 
اساس آنچه که در فرم ثبت نام اینترنتي از سوي خود آنان 
اعالم شده، درج گردیده است؛ بنابراین، شایسته است که 
داوطلبان، معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون خود 
را بررسي و در صورت مشاهده مغایرت، به سایت سازمان 
سنجش مراجعه و نسبت به ویرایش اطالعات خود اقدام 
کنند؛ چون در غیر این صورت، مسؤولیت هر گونه تبعات 

بعدي بر عهدۀ شخص داوطلب بوده و هیچ گونه عذري در 
این زمینه پذیرفته نیست.

در  آن   درج   و  تستي   سؤاالت   به   پاسخگویي   براي    -5
پُررنگ   نرم  سیاه   مداد  از  منحصراً  باید   پاسخنامه، 
به  توجه  با  است  شایسته  داوطلبان  و  شود  استفاده  
امتحان خواهند داد، عالوه  امتحاني و موادي که  رشتۀ 
بر مداد سیاه نرم پُررنگ، لوازم مورد نیاز، از قبیل: مداد 
پاک کن، مداد تراش، سنجاق و ماسک به همراه داشته 
دستي ،  ساک   مانند:  اضافي،   وسایل   آوردن   از  و  باشند 
هوشمند،  ساعت  همراه،  تلفن   پیجر،  دستي ،  کیف  
و  حساب  ماشین  کتاب،  جزوه،   هوشمند،   دستبند 
آزمون،  جلسۀ  به   وسایل  شخصي   همچنین  و  آن  نظایر 
ً  خودداري  کنند؛ زیرا به  همراه  داشتن  هر کدام  از  اکیدا
وسایل  یاد شده، به  عنوان  تقلب  و تخلف  تلقي شده  و با 
قانون رسیدگی به تخلفات  بر اساس  داوطلبان  متخلف، 

و جرایم در آزمون های سراسری،  رفتار خواهد شد.
مدیراجرایی

مفاهيم و اصطالحات

مفاهیمواصطالحاتکلیدیآزمونهایسراسری)5(

عنواندیپلم: پایۀ دوازدهم نظام جدید آموزشي 6-3-3،
سال سوم نظام سالي - واحدي یا ترمي - واحدي، یا 

سال چهارم نظام قدیم.
از  یکی  در  دیپلم  دارای  داوطلب  دیپلم:  وضعیت
دیپلم  دارای  بعد،  به   1384 سال  از  نظری  شاخه های 
در یکی از شاخه های نظری سال 1383 و قبل از آن، یا 
دارای دیپلم فنی و حرفه ای، کاردانش یا دیپلم تطبیقی 

امور بین الملل و غیرایرانی است.
مدرک  دارای  داوطلب  پیشدانشگاهی:  وضعیت
مدرک  دارای  بعد،  به   1391 سال  در  پیش دانشگاهی 
دارای  آن،  از  قبل  و   1390 سال  در  پیش دانشگاهی 
و  بین الملل  امور  تطبیقی  پیش دانشگاهی  مدرک 
کاردانی  مقطع  فارغ التحصیل  یا  دانشجو  غیرایرانی، 

پیوسته است و مدرک پیش دانشگاهی ندارد.
)سال  دیپلمه هاي  براي  کدسوابقتحصیلیدیپلم: 
یا  واحدي  سالي  )نظام  نظري  شاخۀ  بعد(  به   1384
ترمي واحدي( و همچنین نظام آموزشي جدید6-3-3 
رشته هاي تحصیلي ریاضي فیزیک، علوم تجربي، ادبیات 
اسالمي صادر شده  معارف  و  علوم  یا  و  انساني  علوم  و 

است.
کدسوابقتحصیليپیشدانشگاهی: براي داوطلبان 
به بعد( ریاضي  با مدرک پیش دانشگاهي )سال 1391 
و  علوم  انساني،  علوم  و  ادبیات  تجربي،  علوم  فیزیک، 

معارف اسالمي و هنر صادر شده است.
فارغ التحصیالن  برای  آخر  سال  سه  تحصیل  محل 
از  است  عبارت  واحدی:   - سالی  نظام  دانش آموزان  و 

محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی، محل اخذ دیپلم نظام 
تحصیل  محل  و  یازدهم(  )پایۀ  واحدی  سالی  آموزشی 

سال ماقبل دیپلم )پایۀ دهم( دبیرستان یا هنرستان.
برای  متوسطه  دورۀ  آخر  سال  سه  تحصیل  محل 
دیپلمه های سال های قبل نظام قدیم آموزش متوسطه: 
محل  چهارم(،  )سال  دیپلم  اخذ  محل  از  است  عبارت 
تحصیل سال ماقبل دیپلم )سال سوم( و محل تحصیل 
دو سال ماقبل دیپلم )سال دوم( دبیرستان یا هنرستان.

روشپذیرشمتمرکز: روشي است که منحصراً نمرات 
آزمون و سوابق تحصیلي متقاضیان واجد شرایط، مالک 
و مبناء پذیرش قرار مي گیرد و اسامي پذیرفته شدگان 
در یک مرحله و به طور یکجا اعالم مي شود. در این روش، 
هر متقاضي، با توجه به شرایط وي )از نظر سهمیه، بوم 
و ...( و بر اساس نمرۀ کل اکتسابي در زیرگروه مربوط، 
به اولین کد رشته انتخابي که از نظر علمي برتري دارد 
وي  مشابه  شرایط  که  متقاضیاني  سایر  با  مقایسه  )در 
و  مي شود.  معرفي  ظرفیت  وجود  در صورت  دارند(،  را 
گزینش اغلب رشته هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالي به روش متمرکز صورت مي گیرد.
رشته هاي  خاص:  شرایط با متمرکز پذیرش روش
داراي شرایط خاص، رشته هایي هستند که در پذیرش 
آزمون  معاینه،  مصاحبه،  قبیل:  از  خاصي،  شرایط  آنها 
اسامي  و  مي شود  اعمال  جداگانه اي  علمي  یا  عملي 
نتایج  اعمال  با  رشته ها،  این  نهایي  پذیرفته شدگان 
مراحل فوق، مطابق ظرفیت هر کد رشته، مشخص و به 

همراه سایر رشته هاي متمرکز اعالم مي شود.

زهراحسنخانی

11 شعبان، خجسته زادروز
حرضت علی اکرب )ع(

بر متام دوستداران اهل بیت)ع( 
و جوانان برومند مسلامن تهنیت باد
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اخبار هفته

ادامهازصفحهاول
مرحلۀ  در  افزود:  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  معاون 
سراسری،  آزمون های  برای  تا  است  نظر  در  نخست 
و  علمی  ظرفیت های  از  دکتری،  و  کارشناسی ارشد 
و  آموزشی  مؤسسات  دانشگاه ها،  در  موجود  تخصصی 
وزارت  دبیران  و  معلمان  همچنین  و  کشور  پژوهشی 
با  آموزش و پرورش سراسر کشور، برای طراحی سؤاالت 

رعایت استانداردهای الزم استفاده شود.
آموزش  سنجش  سازمان  هدف گذاری  اینکه  بیان  با  وی، 
از فناوری های  کشور، حرکت در مسیر استفادۀ کاربردی 
الکترونیکی و  برگزاری آزمون های  نوین و دانش بنیان در 
بدون کاغذ است، گفت: در مسیر تحقق این هدف، اقدامات 
زیادی در بخش های مختلف باید صورت گیرد که نیازمند 
مشارکت استادان، معلمان و صاحب نظران در دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالی و مدارس است، و امیدواریم که با 
هوشمندسازی گام به گام آزمون ها زمینۀ آرامش و رضایت 

بیشتری برای داوطلبان و خانواده های آنان فراهم شود.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، از فرهیختگان نظام 
درگاه  به  مراجعه  با  کرد  دعوت  کشور  آموزشی  و  علمی 
سؤال  طراحان  سامانۀ  و  سنجش  سازمان  اطالع رسانی 
سامانۀ  این  در   www.iais.sanjesh.org آدرس:  به 

ثبت نام نموده و اقدام به طراحی و ارسال سؤال نمایند.
کرد:  خاطرنشان  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  معاون 
متقاضیان، پس از ثبت نام، تکمیل مشخصات و احراز هویت، 
برای  خود  پیشنهادی  سؤاالت  ارسال  به  نسبت  می توانند 
آزمون های مختلف اقدام نمایند. از این سؤاالت، پس از فرآیند 

داوری، در بانک سؤال الکترونیکی استفاده خواهد شد.
دکتر پورعباس، با اشاره به اینکه که هم اکنون آزمون های 

از  می شود،   برگزار  الکترونیکی  صورت  به  سامفا  و  تافل 
الکترونیکی  آزمون  نخستین  آزمایشی«  »پیش  برگزاری 
سراسری در مقیاس محدود خبر داد و گفت: این آزمون به 
صورت »پیش آزمایشی« بین داوطلبان معرفی شده از سوی 
آزمایشی علوم  آموزش و پرورش و در دو شهر و در گروه 
تجربی برگزار شد تا امکان رفع نقص احتمالی نرم افزارها فراهم 
اعالم فراخوان  با  آینده،  اوایل سال  امیدواریم که در  گردد. 
عمومی، متقاضیان بتوانند آمادگی خود را برای شرکت در این 

آزمون های آزمایشی اعالم کنند.
این  برگزاری  در  موضوع  مهم ترین  کرد:  خاطرنشان  وی 
این  در  که  است  زیرساخت  و  اجرایی  حوزه های  آزمون، 
و  دولتی  دانشگاه های  دانش بنیان،  شرکت های  با  زمینه 
در  عالی  آموزش  مؤسسات  سایر  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

حال مذاکره هستیم. 

رئيس سازمان سنجش آموزش کشور گفت:

سامانۀ طراحان سؤال آزمون های سازمان سنجش رونمايی شد 

جزئيات برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری سال 1402
سـنجش سـازمان آزمونهـای امـور معـاون
1401 اسـفندماه 6 شـنبه روز کشـور، آمـوزش
درنشسـتخبـریبـااصحـابرسـانه،جزئیات
دکتـری و کارشناسیارشـد آزمـون برگـزاری

سـال1402راتشـریحکـرد.
دکتر  سنجش،  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
داوطلب   492 و  هزار   641 شرکت  از  مروتی،  حسن 
و   )Ph.D( نیمه متمرکز  دکتری  آزمون های  در 
کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1402 و نخستین مرحلۀ 
بیست و هشتمین دورۀ المپیاد علمی - دانشجویی کشور 

خبر داد.
وی افزود: تعداد 169 هزار و 964 نفر به منظور شرکت 
ثبت نام   1402 سال  دکتری  مقطع  ورودی  آزمون  در 
کردند که از این تعداد، 75 هزار و 625 داوطلب )معادل 
)معادل داوطلب   339 و  هزار   94 و  زن(  درصد   44
56 درصد( مرد هستند. در آزمون کارشناسی ارشد سال 
1402 نیز تعداد 471 هزار و 528 داوطلب ثبت نام کردند 
و از این تعداد، 255 هزار نفر )معادل 54 درصد زن( و 

216 هزار و 528 نفر )معادل 46 درصد مرد( هستند. و 
نخستین مرحلۀ بیست و هشتمین دورۀ المپیاد علمی - 

دانشجویی کشور خبر داد.
وی افزود: تعداد 169 هزار و 964 نفر به منظور شرکت 
ثبت نام   1402 سال  دکتری  مقطع  ورودی  آزمون  در 
کردند که از این تعداد، 75 هزار و 625 داوطلب )معادل
)معادل داوطلب   339 و  هزار   94 و  زن(  درصد   44
آزمون کارشناسی ارشد سال  56 درصد( مرد هستند. در 
1402 نیز تعداد 471 هزار و 528 داوطلب ثبت نام کردند 
)معادل 54 درصد زن( و نفر  هزار  تعداد، 255  این  از  و 

216 هزار و 528 نفر )معادل 46 درصد مرد( هستند.
دکتر حسن مروتی، افزود: آزمون ورودی مقطع دکتری 
برنامۀ زمانی پیش بینی شده، در  بر اساس  سال 1402 
و  فنی  پایه،  علوم  انسانی،  علوم  آزمایشی  گروه  هفت 
مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی و 
247 کد رشتۀ امتحانی، در صبح روز پنجشنبه 11 اسفند 
در 110 شهرستان مختلف  نوبت  در یک  و  ماه 1401 
کشور و 157 حوزۀ امتحانی اصلی و 557 حوزۀ امتحانی 

فرعی برگزار خواهد شد.
معاون امور آزمون های سازمان سنجش، در مورد آزمون 
 1402 سال  ناپیوسته  کارشناسی ارشد  مقطع  ورودی 
دوره  هشتمین  و  بیست  مرحلۀ  نخستین  همچنین  و 
المپیاد علمی - دانشجویی کشور، گفت: این آزمون در 
شش گروه آموزشی، 134 کد رشتۀ امتحانی، در روزهای 
پنجشنبه 11 و جمعه 12 اسفند ماه در 112 شهرستان 
مختلف کشور، 198 محل حوزه های امتحانی دانشگاه ها 
برگزار  فرعی  حوزه   777 و  عالی  آموزش  مؤسسات  و 

خواهد شد.
شهرستان  داوطلبان  برای  کرد:  تأکید  پایان،  در  وی، 
شده  گرفته  نظر  در  تمهیداتی  نیز  خوی  زلزله زدۀ 
داوطلبان  و  دهند،  آزمون  خود  شهرستان  در  تا  است 
شهرستان های ماکو و سلماس هم که قباًل مرکز حوزه 
به  بود،  شده  تعیین  خوی  شهرستان  در  آنان  امتحانی 
اضافه  برگزاری  حوزه های  به  جداگانه  حوزۀ  دو  عنوان 
شده است تا این گروه از داوطلبان، با آرامش بیشتری در 

آزمون کارشناسی ارشد شرکت کنند.

معاون امور آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد:

فعاليت غيرمجاز مؤسسات »سامانۀ ثبت نام فراگير دانشگاه پيام نور«
دانشـگاهپیامنـور،ضمنهشـداربه
داوطلبـانفراگیـرکارشناسیارشـد
فعالیـت از پیامنـور، دانشـگاه
بـا مؤسسـات از برخـی غیرمجـاز
فراگیـر ثبتنـام سـامانۀ عنـوان

خبـرداد. پیامنـور
بـا اشـاره بـه فعالیـت  دانشـگاه پیام نـور، 

غیرمجـاز برخـی از مؤسسـات بـا عنـوان 
دانشـگاه  فراگیـر  ثبت نـام  »سـامانۀ 
پیام نـور«، اعـالم کـرد: متأسـفانۀ برخی از 
مؤسسـات، بـا اسـتفاده از آرم و اطالعـات 
پرتال دانشـگاه و وزارت علـوم، تحقیقات و 
فنـاوری، اقدام بـه ثبت نـام داوطلبان برای 
کارشناسی ارشـد فراگیـر دانشـگاه پیام نور 

نموده انـد، در حالـی کـه بـه هیـچ عنـوان 
ایـن  بـه  وابسـته  و  نبـوده  اعتبـار  دارای 

دانشـگاه نیسـتند.
کلیـۀ  بـه  هشـدار  ضمـن  دانشـگاه،  ایـن 
داوطلبـان دوره های فراگیر کارشناسی ارشـد 
ثبت نـام  کـرد:  اعـالم  پیام نـور،  دانشـگاه 
دوره هـای فراگیر کارشناسی ارشـد دانشـگاه 

رسـمی  سـایت  طریـق  از  فقـط  پیام نـور، 
سـازمان سـنجش آموزش کشـور به نشانی: 
و  می شـود  انجـام   www.sanjesh.org
اطالعیه هـای مربـوط بـه آن فقـط از طریق 
سـازمان سـنجش و پرتـال دانشـگاه پیام نور 
به نشـانی: www.pnu.ac.ir اطالع رسـانی 

می شـود.

دانشگاه پيام نور هشدار داد
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فراخوان طراحان سؤال به منظور ثبت نام در »سامانۀ طراحان سؤال« سازمان سنجش آموزش کشور
اطالعيۀ سازمان سنجش آموزش کشور دربارۀ:

راهنمای کاربران به منظور استفاده از سامانه طراحان سؤال 

ورود به درگاه سامانه طراحان سؤال
https://iais.sanjesh.orgسازمان سنجش آموزش کشور

ثبت نام در سامانه 
با کلیک روی لینک عضویت

1-پرکردناطالعاتفرمعضویت
2-اعالمموافقتباقوانینوضوابططراحیسؤال

3-کلیکبررویثبتنام

1

2

ورود به سامانه با نام کاربری
و کلمه عبور تعیین شده

احراز هویت و بررسی اطالعات توسط
 سازمان سنجش و فعال سازی حساب 

کاربری در صورت تأیید

1-کلیکبررویلینکپروفایل
2-تکمیلبخشمشخصاتفردی

3-تکمیلبخشمشخصاتراههایارتباطی
4-تکمیلبخشسوابقشغلی

5-تکمیلبخشسوابقتحصیلی
6-تکمیلبخش»درسهایمن«شامل:

      - تعیین دروس موردنظر به منظور طراحی سؤال
       - اعالم عالقه مندی به داوری در صورت تمایل به داوری

افزودن باکلیکروی 1-امکانطراحیسؤالبهصورتمتن
سؤال

روی کلیک با فایلسؤال بهصورت طراحیسؤال امکان -2
افزودنفایلسؤال

3-امکانمشاهده،بازطراحی،ویرایش،حذفسؤالیادانلود
فایلسؤالتوسطخودطراح)البتهدرصورتیکهوضعیت

سؤالدرمرحلهاول،یعنی»درانتظاربررسی«باشد.(

1-ارسالکدفعـالسازیازطـریقپیامکبهشمـارهموبایل
ثبتشده

2-ثبتکدارسالشدهدربخشموردنظر

اطالعرسـانیازطریـقپیامـکدرصـورتتاییـدحسـاب
بری ر کا

3

5

تکمیل اطالعات کارپوشه )پروفایل(
حساب کاربری و مشخص کردن درس ها

جهت طراحی سؤال
4

شروع به طراحی سؤال
با کلیک روی گزینه طراحی سؤال 6

برگزاری  منظور  به  نوین  شیوه های  و  استاندارد  آزمون های  توسعۀ  مسیر  در  »برنامه ریزی  مبنی بر  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  کالن  سیاست های  راستای  در 
الکترونیکی و هوشمند تمامی آزمون ها« سامانۀ طراحان سؤال راه اندازی گردید. در مرحلۀ نخست در نظر است تا برای آزمون های سراسری، کارشناسی ارشد و دکتری، 
نسبت به شناسایی و استفاده از تمامی ظرفیت های علمی  ـ  تخصصی موجود در دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور و همچنین ظرفیت معلمان و دبیران 

عزیز وزارت آموزش و پرورش، برای طراحی سؤاالت با رعایت استانداردهای الزم استفاده شود.
آدرس یا  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  درگاه  به  مراجعه  با  می آید  به عمل  دعوت  بازنشستگان«  و  شاغالن  از  »اعم  گرامی  فرهیختگان  شما  از  منظور،  بدین 
www.iais.sanjesh.org، در سامانۀ طراحان سؤال ثبت نام نموده و مطابق دستورالعمل اعالم شده در این سامانه، اقدام به طراحی و ارسال سؤاالت  خود به این سازمان نمایید.
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5هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

  اعالم تاريخ ، محل  رفع نقص کارت 
و برگزاري  آزمون  ورودي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوستۀ  سال  1402 

اطالعيۀ سازمان سنجش آموزش کشور دربارۀ:

در شرکت داوطلبان براي موفقیت آرزوي ضمن
ناپیوسته کارشناسيارشد مقطع ورودي آزمون
سال1402کشور،توجهشمارابهمواردزیرجلب

مينماید:

الف - برگزاري آزمون و پرينت کارت شرکت در 
آزمون

این آزمون، در بعدازظهر روز پنجشنبه 11 اسفند ماه و 
صبح و بعد از ظهر روز جمعه 12 اسفند ماه سال 1402 
و براساس اطالعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون 
رشتۀ امتحاني مربوط برگزار خواهد شد. داوطلبان هر 
یک  از کد رشته هاي امتحاني،  الزم  است  که به نشاني 
نمایند.  مراجعه  آزمون  در  شرکت  کارت  روي  مندرج 
به شهرستان  توجه  با  آزمون داوطلبان،  برگزاري  محل 
درج شده در بند 36 تقاضانامۀ ثبت نامي آنان، به شرح 
در  که  اطالعیه  این  ذیل  در  )مندرج   1 شمارۀ  جدول 

سایت سازمان سنجش آمده( است.
الزم به توضیح است که کارت شرکت در آزمون، حاوي 
آزمون  برگزاري  محل  و  تاریخ  ثبت نامي،  اطالعات 
درگاه  روي   1401/12/8 دوشنبه  روز  از  داوطلبان، 
اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد 
مشخصات  اساس  بر  که  است  الزم  داوطلبان  گرفت. 
شناسنامه،  شمارۀ  نام خانوادگي،  )نام ،  شناسنامه اي 
و  پرونده  )شمارۀ  ثبت نامي  مشخصات  و  تولد(  سال 
کد رهگیري( نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون 
خود اقدام نمایند. براي شرکت در جلسۀ آزمون، همراه 
داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل 
کارت ملي یا  اصل شناسنامۀ عکس دار و ارائۀ آن، الزامي 
است؛ لذا داوطلبان می بایست شخصاً براي پرینت کارت 

شرکت در آزمون اقدام نمایند.
از داوطلبانی که عالوه بر کد رشتۀ  تبصره: آن دسته 
امتحاني اصلي، داوطلب شرکت در رشتۀ امتحاني دوم 
شرکت  کارت  مي بایست  بوده اند،  نیز  شناور(  )رشته  
در آزمون رشتۀ امتحاني دوم خود را نیز از درگاه این 
سازمان پرینت گرفته و به آدرس حوزۀ امتحاني مندرج 
آزمون برگزاری زمان نمایند.  مراجعه  کارت  روي 
بعدازظهر انتخابیدوم(، رشتههایشناور)رشته

روزپنجشنبهمورخ1401/12/11است.
1- آزمون  کد رشته  هاي  امتحاني 1128 )آموزش زبان 
ژاپني(، 1287 )مهندسي طراحي محیط زیست(، 1356 
)نمایش عروسکي( و   1360 )مجموعه موسیقي ( منحصراً 
در شهرستان تهران  برگزار خواهد شد؛ لذا داوطلبان هر 
که  دارد  ضرورت   مذکور  رشته هاي امتحاني  کد   از  یک 
بر اساس  آدرس و تاریخ مندرج روي کارت شرکت در 
تهران  شهرستان  در  مربوط  امتحاني  حوزۀ  به  آزمون، 

مراجعه نمایند.
رشتۀ  امتحاني،  کد   8 براي  آزمون  برگزاري  محل   -2
 ، 1150  ،1147 ، 1149 امتحاني:  رشته هاي  کد  شامل: 
1154،  1155، 1157، 1158 و  1159 که ثبت نام آنها 
از سوی دستگاه هاي اجرایي ذي ربط و با هماهنگي این 
سازمان صورت گرفته است، در شهرستان تهران خواهد 
ارگان هاي  از  یک  هر  که  اطالعیه اي  طریق  از  و  بود 
ذي ربط صادر مي نمایند، آزمون این کدرشته ها در تاریخ 
هاي پیش بیني شده برگزار خواهد شد. به همین خاطر، 
براي این دسته از داوطلبان، کارت شرکت  در  آزمون از 

طریق درگاه سازمان صادر نشده است.

ب-کنترل محتواء کارت شرکت در آزمون 
1- با توجه به دریافت اطالعات شناسنامه اي متقاضیان از 
سامانۀ ثبت احوال، امکان ویرایش اطالعات شناسنامه اي 
وجود ندارد؛ لذا چنانچه مغایرتي در اطالعات مندرج در 
بندهاي  1، 2، 3، 4،  5 و 6 کارت شرکت در آزمون شما 
وجود دارد، ضروري است که موارد مغایرت را از ادارۀ 
ثبت احوال منطقۀ محل سکونت خود پی گیری نمایید.

2- چنانچه  در رابطه با بند معلولیت اختالفي مشاهده 
چهارشنبه  روز  در  که  است  ضروري  مي نمایید، 
 14:00 و   12:00 الي   8:30 ساعت  از   1401/12/10
الي 17:00 به نمایندۀ این سازمان مستقر در باجۀ رفع 
حوزه هاي  )آدرس  نمایید  مراجعه  مربوطه  حوزۀ  نقص 
رفع نقص در جدول شمارۀ 2 در ذیل این اطالعیه که 

در سایت سازمان سنجش آمده، درج شده است(.
کارت  مندرجات   سایر  با  رابطه   در  که   صورتي  در   -3
نام  تحصیلي،  رشته  نام  جمله:  از  آزمون،  در  شرکت 
محل تحصیل و معدل دورۀ کارشناسي )معدل براساس 
با توجه  به   مفاد بند » د  « مندرج در این اطالعیه( و 
ثبت نام انجام شده، اشکالي  مشاهده  مي شود، الزم است 
که برای اصالح مورد یا موارد مذکور، حداکثر تا تاریخ 
اطالعات  ویرایش  قسمت  به  منحصراً   1401/12/12
کارت در درگاه اطالع رسانی این سازمان مراجعه و موارد 

مربوط را اصالح نمایید.
اعمال  داوطلب  چنانچه  شرکت کننده،  داوطلبان   -4
بند مربوط به گزینش در رشته هاي دانشگاه پیام نور و 
زمان  در  که  است  الزم  هستند،  غیرانتفاعي  مؤسسات 
سال  ماه  خرداد  اواخر  )در  رشته  انتخاب  فرم  تکمیل 
1402( در این خصوص طبق اعالم این سازمان اقدام 

نمایند.

ج- سهميۀ رزمندگان و ايثارگران
سهمیۀ   مقابل  در  آزمون،  در  شرکت  کارت  در   -1
تقاضانامۀ  در  که  داوطلبانی  از  دسته  آن  ثبت نامي  

ثبت نام و با توجه به ضوابط، داوطلب  سهمیۀ رزمندگان 
ارگان  تأیید  مورد  آنان  سهمیۀ  و  شده اند  ایثارگران  و 
سهمیۀ  عنوان  همان  عیناً  است،  قرارگرفته  ذي ربط 

انتخابي قید شده است. 
2- آن دسته از داوطلباني که در آزمون کارشناسي ارشد 
در  مندرج  ضوابط  به  توجه  با   1402 سال  ناپیوسته 
مذکور،  آزمون   )1( یک  شمارۀ  راهنماي  دفترچۀ 
و  شده اند  ایثارگران   – رزمندگان  سهمیۀ  متقاضي 
قرار  تأیید  مورد  ذي ربط  ارگان  سوي  از  آنان  سهمیۀ 
نگرفته است، در کارت شرکت در آزمون آنان در مقابل 

عنوان سهمیه، »آزاد« درج شده است.
بنیاد  ایثارگان  سهمیه هاي  از  استفاده  داوطلبان   -3
ارگان  رزمندگان  سهمیۀ  و  ایثارگران  امور  و  شهید 
وزارت جهاد کشاورزي، سپاه پاسداران )سازمان بسیج 
نیروهاي  کل  ستاد  تابعۀ  واحدهاي  و  مستضعفین( 
مسلح، به منظور اعالم مغایرت، الزم است که حداکثر 
به درگاه اطالع رسانی  تا تاریخ 1401/12/12 منحصراً 
با  و  مراجعه  اطالعات(  ویرایش  )قسمت  سازمان  این 
به  نسبت  درگاه،  این  در  مندرج  توضیحات  به  توجه 
اصالح و ویرایش سهمیۀ خود اقدام نمایند تا در صورت 
براي  سهمیه  مربوط،  ارگان  سوی  از  سهمیه  تأیید 
داوطلبانی که  میگردد  تأکید  اعمال گردد. ضمناً  آنان 
بوده اند،  از سهمیه  استفاده  ثبت نام، داوطلب  زمان  در 
ارگان ذي ربط  از طرف  دلیل  به هر  آنان  ولي سهمیه 
روشن  و  بررسي  براي  است،  نگرفته  قرار  تأیید  مورد 
از ویرایش(، حداکثر  شدن وضعیت سهمیۀ خود )بعد 
تاتاریخ1401/12/16 علت عدم تأیید سهمیۀ خود را 
از ارگان هاي ذي ربط پي گیري نمایند. در صورت تأیید 
سهمیه از سوی ارگان ذي ربط، سهمیه درخواستي برای 
این  غیر  در  گردد؛  مي  اعمال  داوطلبان  از  دسته  این 
صورت، با سهمیۀ آزاد گزینش خواهند شد و هیچ گونه 

اعتراضي در این زمینه، قابل قبول نیست.

د - توضيحات مهم  در خصوص معدل 
داوطلبان،  آزمون  در  شرکت  کارت  در  مندرج  معدل 
داوطلبان  خود  سوی  از  که  اینترنتي  ثبت نام  براساس 
انجام شده، درج گردیده است؛ لذا داوطلبان الزم است 
که معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون خود را با 
مشاهده  صورت  در  و  بررسي  زیر  توضیحات  به  توجه 
مغایرت، به درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش 
اقدام  خود  معدل  ویرایش  به  نسبت  و  مراجعه  کشور 
نمایند. بدیهي است که در غیر این صورت، مسؤولیت  
و  بوده  داوطلب  عهدۀ شخص  به  بعدي  تبعات  هرگونه 
این  بر  نیست.  پذیرفته  مورد  این  در  عذري  هیچ گونه 
به  نسبت  عزیز  داوطلبان  که  می شود  تأکید  اساس، 

اطالعیه
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کنترل معدل اعالمی و معدل واقعی خود اقدام الزم را به 
عمل آورند. الزم به ذکر است که در سال های گذشته، 
نسبت به لغو قبولي داوطلبان داراي مغایرت معدل، ولو 

در حد صدم نمره، نیز اقدام شده است. 
همچنین  و  قبل  سال های  فارغ التحصیالن  تبصره1-
 1401/09/16 تاریخ  تا  که  داوطلبانی  از  دسته  آن 
)زمان شروع ثبت نام براي شرکت در آزمون( به عنوان 
دانش آموخته تلقي گردیده اند یا  به عبارت دیگر موفق 
به اخذ مدرک لیسانس )کارشناسي( شده اند، باید معدل  
معدل  با  آنان  لیسانس  )کارشناسي(  در مدرک   مندرج  

مندرج در کارت شرکت در آزمونشان یکسان باشد.
مقطع  در  تحصیل   به   شاغل   دانشجویان   تبصرۀ2- 
براي شرکت  به ثبت نام  کارشناسي که در زمان شروع 
در این آزمون )تاریخ 1401/09/16( همچنان دانشجو 
ثبت نام  زمان  پایان مهلت  از  بعد  اینکه  از  اعم  بوده اند، 
فارغ التحصیل شده اند یا  حداکثر تا تاریخ 1401/11/30 
قسمت  در  که  است  الزم  گردیده اند،  فارغ التحصیل 
ویرایش اطالعات کارت شرکت در آزمون خود، نسبت 
به اصالح معدل خود براساس مدرک فارغ التحصیلي شان 

اقدام نمایند.
مدرک  دارای  که  داوطلبانی   -3 تبصرۀ
کارشناسی ناپیوسته بوده یا دانشجوی این مقطع هستند، 
می بایست معدل مدرک کاردانی خود را نیز وارد نمایند.
تبصرۀ4- داوطلبانی که هم دارای مدرک کارشناسی 
فاقد  اما  بوده اند،  کارشناسی  ناپیوسته  هم  و   پیوسته 
مدرک  معدل  فقط  می بایست  کاردانی هستند،  مدرک 
کارشناسی پیوسته خود را در فرم تقاضانامه ثبت نام وارد 

نمایند.
کارشناسي  مقاطع  آخر  سال  دانشجویان   -5 تبصرۀ
تاریخ 1402/6/31  تا  ناپیوسته، که حداکثر  یا   پیوسته 
فارغ التحصیل خواهند شد، مي بایست اصل فرم تکمیل 
شدۀ معدل )فرم مندرج در انتهای این اطالعیه که در 
تاریخ  از  پس  را  است(  آمده  سنجش  سازمان  سایت 
به  را  شده  تکمیل  فرم  و  کنند  تکمیل   1401/11/30
خود  فارغ التحصیلي  محل  عالي  آموزش   مؤسسۀ  تأیید 

برسانند.
تذکرمهـم: از آنجایی که مالک گزینش نهایی برای 
آن دسته از داوطلبانی که  حداکثر تا تاریخ 1402/6/31 
واحدهای  نمرات  میانگین  شد،  خواهند  فارغ التحصیل 
گذرانده شدۀ آنان تا تاریخ 1401/11/30 است، لذا الزم 
است که این افراد، حتماً در هنگام دریافت کارت شرکت 
در آزمون )از تاریخ 1401/12/8 لغایت 1401/12/10(، 
به  مربوط  قسمت  در  خود  معدل  ویرایش  به  نسبت 

ویرایش اطالعات ثبت نامي خود اقدام نمایند.
تبصرۀ6- داوطلباني که حداکثر تا تاریخ 1401/11/30 
یا )پیوسته کارشناسي  مقطع  در   1402/6/31 یا  
ناپیوسته(فارغ التحصیل مي شوند، دانشجوي سال آخر 
واحدهاي  نمرات  میانگین  مي بایست  و  شده  محسوب 
گذرانده شده خود تا تاریخ 1401/6/31 را وارد نمایند.

 1401/11/30 تاریخ  تا  که  داوطلباني   -7 تبصرۀ

گواهي  اخذ  به  موفق  و  شده  فارغ التحصیل 
در  مندرج  معدل  مي بایست  مي شوند،  فارغ التحصیلي 
گواهي فارغ التحصیلي خود را در هنگام دریافت کارت 
شرکت در آزمون )1401/12/8 لغایت 1401/12/10(، 
خود  ثبت نامي  اطالعات  ویرایش  به  مربوط  قسمت  در 

درج نمایند.
ثبت معدل مغایرت اینکه به توجه با مهم: نکته
نهایی، قبولی اعالم از بعد نام ثبت فرم در شده
بامعدلواقعی،منجربهلغوقبولیشمامیشود،
ثبت درخصوص را دقت نهایت که دارد ضرورت

معدلواقعیخودبهعملآورید.

هـ- يادآوری های مهم
داشتن  همراه  آزمون، جلسۀ در حضور برای –1
پرینت کارت شرکت در آزمون ، اصل کارت ملی یا اصل 

شناسنامه عکس دار،الزامیاست.
2- فرآیند برگزاری آزمون، صبح ساعت  8 صبح )هشت( 
و بعدازظهرها ساعت 14:30 )دو و نیم بعدازظهر( است.

 7:30 ساعت   رأس   امتحانی،  حوزه های  ورودی  دِر   -3
)هفت و سی( صبح و 14 )دو( بعدازظهر بسته خواهد 
شدن  بسته  از  قبل  که  است  الزم  داوطلبان  لذا  شد؛ 
خود  امتحانی  حوزۀ  در  آزمون،  جلسۀ  به  ورود  درهای 

حاضر باشند.
4- هرداوطلب،برایحضوردرجلسۀآزمون،باید
پُررنگ، مدادتراش، مداد پاک کن،  نرم  چند مداد سیاه 
ماسک و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد. 
ضمنًارّدوبدلکردناینموارددرجلسهآزمون

تخلفمحسوبمیشود.
5- داوطلبانبایدازآوردنوسایلاضافی،از جمله: 
پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، 
هرگونه  ماشین حساب،  کتاب،  هوشمند، جزوه،  انگشتر 
اکیداً آزمون،  جلسۀ  به  آن  نظایر  و  یادداشت  و  نُت 
خوددارینمایند. به همراه داشتن هر کدام از وسایل 
تلقی تخلف و تقلب عنوان به بند، این  در  مندرج 
شدهو با داوطلبان ذی ربط بر اساس قانون رسیدگی به 
تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری، که بخشی از 

آن در بند» و « آمده است، رفتار خواهد شد.
6-بههمراهداشتنتلفنهمراه،حتیبهصورت
از محرومیت موجب آزمون، جلسۀ در خاموش

گزینشدرآزمونخواهدشد.
7- برایبازرسیبدنیوتطبیقعکس، با فرد متولی 

همکاری الزم را به عمل آورید.
هرگونه گرفتن تحویل از آزمون های حوزه –8
وسایلاضافی، از جمله: تلفن همراه، ماشین حساب، 
کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه و … معذورند؛
بنابراین،اکیداًتوصیهمیشود که به غیر از موارد 
راهنمای  برگ  و  کارت  پرینت  اطالعیۀ  در  شده  اعالم 
ازهمراه هویتی، تشخیص  اوراق  و  آزمون  در  شرکت 

داشتنسایروسایلجداًخودداریشود.
آزمون،  ضوابط  از  بیشتر  آگاهی  برای  داوطلبان،   -9

باید از برگ راهنمای شرکت در آزمون، که روی درگاه 
اطالع رسانی این سازمان قرار دارد، پرینت تهیه کرده و 

نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.
10- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در 
جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون، 
نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبعاخذداده
خواهشمند  دارد،  حوزهها ارزیابی برای اطالعات و
است که نسبت بهتکمیلنمودنپرسشنامۀارزیابی
کارشناسیارشد آزمون در خود امتحانی حوزۀ
)ازتاریخ1401/12/11لغایت ناپیوستهسال1402 
درگاه  طریق  از  اینترنتی  صورت به )1401/12/18

اطالع رسانی این سازمان اقدام نمایید.
ــدن ــودآم ــهوج ــورتب ــان درص 11- داوطلب
هرگونــهمشــکلدرفرآینــدبرگــزاریآزمــون
بــرایآنهــا،الزماســتکــهحداکثــرتــاتاریــخ
1401/12/18از طریــق سیســتم پاســخگویی اینترنتی:
سازمان  این  با   https://request.sanjesh.org
مکاتبه نمایند. ضمناً درخواست های رسیده بعد از تاریخ 

فوق، قابل بررسی و پی گیری نخواهد بود.
مقطع  امتحاني  رشته هاي  سؤاالت  اینکه  به  نظر   -12
کارشناسي ارشد به گونه اي طراحي شده است که براي 
ماشین  به  نیاز  ذي ربط  دروس  سواالت  به  پاسخگویي 
با  که  مي گردد  تأکید  داوطلبان  به  لذا  نیست،  حساب 
هر  سؤاالت  به  پاسخگویي  براي  فوق،  مطلب  به  توجه 
یک از رشته هاي امتحاني، نیاز به ماشین حساب نیست 
و از ورود داوطلبانی که ماشین حساب براي شرکت در 
باشند،  داشته  همراه  به  آن(  نوع  هر  )از  آزمون  جلسۀ 
ممانعت به عمل خواهد آمد و با آنان برابر مقررات قانون 
رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري که 

در این اطالعیه نیز آمده است، رفتار خواهد شد.
13- داوطلبانی که موفق به مشاهده و پرینت کارت شرکت 
پي گیري  براي  که  دارد  ضرورت  نشوند،  خود  آزمون  در 
این سازمان  نمایندۀ  به  اعالم شده  موضوع در زمان هاي 
مستقر در باجۀ رفع نقص )مطابق جدول شماره 2 که در 

سایت سازمان سنجش آمده است( مراجعه نمایند.

در  جرايم  و  تخلفات  به  رسيدگی  قانون  و– 
آزمون های سراسری

مادۀ 5- تخلفات و جرایم در این قانون، مشتمل بر موارد 
زیر است:

بی نظمی  موجب  که  عملی  هرگونه  ارتکاب  الف- 
هرگونه  داشتن  همراه  یا  گردد  آزمون  برگزاری  در 
و  الکترونیکی  ارتباط  وسایل  قبیل:  از  غیرمجاز،  وسیلۀ 

دستگاه های حافظه دار.
آزمون  که  مقررات  خالف  عمل  هرگونه  ارتکاب  ب- 

متقاضی را از نظر علمی خدشه دار سازد، از قبیل:
گواهی  تصویر  یا  مجعول  گواهی  یا  مدرک  ارائۀ   -1

مجعول برای شرکت در آزمون.
امتحانی  از حوزۀ  افراد خارج  یا  با متقاضیان  تبانی   -2
و  اجرایی  عوامل  قبیل:  از  آزمون،  دست اندرکاران  یا 

اطالعیه
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طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.
در  یا شرکت  با هویت مجعول  آزمون  در  ثبت نام   -3

جلسۀ آزمون به جای متقاضی اصلی.
ج- استفاده از هرگونه وسیلۀ غیرمجاز، از قبیل: وسایل 

ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار.
د- کمک به متقاضی خارج از ضوابط برگزاری آزمون 

برای پاسخ به سؤاالت.
ه - دسترسی غیرمجاز به اطالعات مربوط به متقاضیان 

یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و  اوراق  سؤاالت،  غیرمجاز  تغییر  هرگونه  و- 
پاسخنامه های متقاضیان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط 

به آزمون.
ز- افشاء سؤاالت آزمون یا تالش در جهت دستیابی و 
افشاء آن یا شرکت یا معاونت در این امر، قبل یا حین 

برگزاری آزمون، به هرنحو.
یا  آنها  پاسخ  یا  آزمون  سؤاالت  فروش  یا  خرید  ح- 
برگزاری  یا حین  قبل  امر،  این  در  معاونت  یا  شرکت 
یا  واقعی  آنها  پاسخ  یا  سؤاالت  اینکه  از  اعم  آزمون، 

غیرواقعی باشد.
مـادۀ 6- هیأت هـای رسـیدگی به تخلفـات، صالحیت 
صـدور حکـم بـه مجازات های زیـر را دربـارۀ متخلفان 

دارند:
الف- در مورد مشموالن بند )الف( مادۀ )5(: اخطارکتبی 
با درج در پروندۀ متقاضی و اعالم به مراجع ذی ربط یا 

محرومیت ازگزینش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشموالن بند )ب( یا بند )ج( مادۀ )5(: 
و  سال  همان  آزمون  در  علمی  گزینش  از  محرومیت 
از  محرومیت  و  سال  همان  در  متقاضی  قبولی  ابطال 

شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هیأت های بدوی، جز در مورد مشموالن 
بند )الف( مادۀ )6( این قانون، قابل تجدید نظرخواهی 
در  تخلفات  به  رسیدگی  نظر  تجدید  هیأت  در 

آزمون هاست.
مادۀ 7- در مورد مشموالن بندهای )د(، )ه (، )و( )ز( و 
)ح( مادۀ )5( هیأت های رسیدگی متهم را برای رسیدگی 
و اعمال جزاء نقدی از ده میلیون )10.000.000( ریال 
تا یک میلیارد )1.000.000.000( ریال یا حبس از یک 
به محاکم دادگستری  یا هر دو مجازات،  تا پنج سال 

معرفی می نمایند.
 ،)5( مادۀ  اعمال موضوع  از  ارتکاب هر یک  مادۀ 8– 
چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد، 
و  دهنده  تشکیل  و  می شود  مجازات  تشدید  موجب 
محکوم  مجازات  حداکثر  به  شبکه،  یا  گروه  سرکردۀ 
ارتکاب  در  که  اعضاء  از  یک  هر  مجازات  می گردد. 
باشند، حسب  نداشته  دخالتی  فوق  و جرایم  تخلفات 

مورد، حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.
مادۀ 9- رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات 
در آزمون ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی 
یا رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری 
یا هیأت های انتظامی اعضاء هیأت علمی یا کمیته های 

انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب، عالوه بر مجازات 
مندرج در مواد )6( و )7( این قانون، به مجازات مقرر 

در سایر قوانین و مقررات نیز محکوم می گردد.
مـادۀ 10- در صـورت محکومیـت قطعـی فـردی بـه 
یکـی از مجـازات هـای منـدرج در ایـن قانـون، بـه 
اسـتثناء مجـازات منـدرج در بنـد )الـف( مـادۀ )6(، 
هیـأت رسـیدگی بـه تخلفـات در آزمون هـا، قبولـی 
وی را در آزمـون ابطـال می نمایـد؛ در ایـن صـورت، 
مؤسسـه آموزشـی مربـوط از صـدور و اعطـاء هرگونـه 
گواهـی یـا مـدرک بـه وی خـودداری خواهد نمـود، و 
چنانچـه گواهـی فارغ التحصیلـی بـه وی اعطـاء شـده 
باشـد، وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری یـا وزارت 
بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی یـا وزارت آموزش 
و پرورش یا دانشـگاه آزاد اسـالمی، ملـزم به ابطال آن 

گواهـی هسـتند.
بین  علمی،  و  فنی  بررسی های  با  چنانچه   -11 مادۀ 
نمرات و رتبۀ اکتسابی متقاضی و سوابق تحصیلی وی 
قبیل:  از  اساسی،  و  مشهود  غیرمتعارف  های  مغایرت 
عدم تطابق معدل دیپلم و دورۀ پیش دانشگاهی با رتبه 
و نمرۀ اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید 
از  آزمون ها  تخلفات در  به  بدوی رسیدگی  هیأت های 
اختصاصی  و  عمومی  درس  چند  یا  یک  در  متقاضی 
نهایی  تعیین وضعیت  به عمل می آید.  امتحان مجدد 
آزمون این متقاضی، بر اساس نتایج حاصل از امتحان 

مجدد، بر عهدۀ هیأت بدوی است.
آموزشی  و  علمی  آموزشگاه  یا  مؤسسه  هر  مادۀ 12- 
در  شرکت  متقاضیان  آمادگی  افزایش  برای  که 
می کند،  فعالیت  قانون  این  بحث  مورد  آزمون های 
باشد،  داشته  مشارکت   )5( مادۀ  تخلفات  در  چنانچه 
مجوز تأسیس آن لغو می شود و مدیران مسؤول آنها، 
عالوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و ادارۀ این گونه 
قانون  این  در  شده  پیش بینی  مجازات های  به  مراکز، 
و سایر قوانین محکوم می شوند، و چنانچه مؤسسه یا 
مسؤول  مدیران  مجازات  باشد،  مجوز  فاقد  آموزشگاه 

آنها حداکثر مجازات مندرج در مادۀ )6( است.
تبصره: در مورد آموزشگاه هایی که فاقد مجوز هستند، 
عالوه بر اقدام مراجع قانونی ذی ربط، مدعی العلوم نیز 
می تواند رأساً نسبت به اعالم جرم و پی گیری تخلفات 

آنان اقدام نماید.

ز – نحوۀ تماس و ارتباط با سـازمان سـنجش 
کشور آموزش 

ــا درخواســت خــود را  ــد ســؤال ی ــان می توانن داوطلب
ــه نشــانی: از طریــق ســامانۀ پاســخگویي اینترنتــي ب
https://request.sanjesh.org، به این سازمان
داوطلبان  لزوم،  صورت  در  ضمناً  نمایند.  ارسال 
اداری  ساعات  در  را  خود  سؤاالت  یا  سؤال  می توانند 
با شمارۀ  تلفن: 42163  با پیش شماره 021 در میان 

بگذارند.
روابطعمومیسازمانسنجشآموزشکشور

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

برای اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
و  گواهی  مورد  سازمان  این  طریق  از  مداركی  تنها    -  1
تأیید قرار خواهند گرفت كه قباًل مجری آزمون از سوی این 
سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل 
از طریق سایت سازمان سنجش  از پرداخت هرگونه وجه 
آموزش كشور )بخش آزمون های بین الملل( نسبت به مجاز 

بودن مركز اطمینان حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی كه مرتكب تخلف شوند برابر قانون برخورد 
خواهد شد و مشخصات آنان در فهرست متخلفان آزمون های 
این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمنًا این داوطلبان از 2 تا 
10 سال از شركت در آزمون هایی كه این سازمان برگزار 
می نماید یا ناظر آن است، محروم خواهند شد. همچنین در 
صورتی كه متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در 
یكی مراكز نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شركت 

آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.
3 - مراكز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده 
و بایستی از ثبت نام این افراد خودداری نمایند و در صورت 

تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.
4 - داوطلبانی كه با جعل مدارك هویتی سعی در گمراه 
نمودن مجریان آزمون نمایند و در آن شركت كنند و تخلف 
برابر  گردد،  اثبات   ) مدرك  دریافت  از  پس  )حتی  آنان 
مقررات برگزاری آزمون ها، مدارك مربوط به آنها باطل و 
از شركت در آزمون ها به مدت 2 تا10سال محروم خواهند 
شد و با توجه به اینكه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده 
از سند مجعول و شركت كردن به جای داوطلب اصلی، برابر 
قانون مجازات اسالمی )تعزیرات مصوب 1375( جرم تلقی 
می شود و مجازات كیفری به همراه خواهد داشت، این گروه 
قضائی  مراجع  به  قضائی  احكام  برای  صدور  متخلفان  از 

معرفی می گردند.
یادآور می شود كه براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز 
آزمون های بین المللی، كلیه مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی 
شخصَا توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت عدم 
رعایت شرایط ثبت نام، از شركت متقاضی در آزمون ممانعت 
به عمل خواهد آمد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در 
این زمینه با افراد یا شركت های سودجو كه به روش های 
مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی 

می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

هشدار به متقاضيان
آزمون های بين المللی

اطالعیه
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گاهنامه آزمون کارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1402

1

2

3

4

5

6

7

روابط عمومی و امور بين الملل سازمان سنجش آموزش کشور

1401/12/08تا1401/12/10دریافتکارتورودبهجلسه

پرینتکارتوکنترل
اطالعاتثبتنامیوعکس

زمانآزمون

سطحسواالت

اعالمنتایجاولیه

انتخابرشته

اعالمنتایجنهایی

توجه:زمانآزمونتشریحییاعملیکدرشتههای1358،1357،1356،1352،1351،1350،
1364،1362،1360و1365ازطریق)دفترچهشماره2(اطالعرسانیخواهدشد.

توسطداوطلبان

بعدازظهرپنجشنبه1401/12/11و
صبحوبعدازظهرجمعه1401/12/12

درحددانشوتجربیات
فارغالتحصیلمقطعکارشناسی

دههدومخردادماه1402

دههدومخردادماه1402

دههاولشهریورماه1402
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آزمون گاهنامه         
1402 Ph.D(      سال   ( دکتری       تخصصی 

دریافتکارتورودبهجلسه
وبرگراهنمایآزمون

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور

1401/12/08
تا1401/12/10 1

سطحسواالت
امتحاناتاختصاصی

زمانبرگزاریآزمون

اعالمنتایجاولیهآزمون
بهصورتکارنامه

انتخابرشتهاینترنتیبرای
داوطلبانمجازبهانتخابرشته

اعالمنتایجنهایی

درحددانشوتجربیات
فارغالتحصیلمقاطعکارشناسی
وکارشناسیارشددرهررشته

صبحپنجشنبه1401/12/11

دههاولاردیبهشتماه1402

نیمهاولاردیبهشتماه1402

نیمهاولشهریورماه1402

2

3

4

5

6

علومنامگروهامتحانی
انسانی

علوم
پایه

فنیو
مهندسی

کشاورزیو
زباندامپزشکیهنرمنابعطبیعی

ون
زم
بآ

رای
دروس تخصصی در سطوح ض

4444444کارشناسی و کارشناسی ارشد

1111111استعداد تحصیلی

1111111زبان
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بهاطالعمتقاضیانشرکتدرآزمونمقطع دکتری
)Ph.D( سال1402میرساندکهاینآزمون،درصبح
روزپنجشنبهمورخ1401/12/11ودرشهرهایمندرج
درجدولشمارۀ1)مندرجدرذیلایناطالعیهکهدر
سایتسازمانسنجشآمدهاست(برگزارمیشود.
آغاز صبح 8:00 ساعت از آزمون، برگزاری فرآیند
میشودودرهایورودبهجلسۀحوزههایبرگزاری
درساعت7:30صبحبستهخواهدشد؛لذامتقاضیان
میبایستقبلازبستهشدندرهایورودی،درمحل

حوزۀامتحانیخودحاضرباشند.

 الف  – نحوه  و زمان پرينت کارت شرکت در آزمون 
مورخ  دوشنبه  روز  از  آزمون،   در   شرکت  کارت  
درگاه  روی   پرینت،  و  مشاهده  برای   1401/12/8
اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد 
گرفت. متقاضیان  آزمون ، برای شرکت در جلسۀ امتحان 
درگاه  به  فوق،  شرح  به  شده  تعیین  تاریخ  در  باید 
اطالعات  نمودن  وارد  با  و  مراجعه  رسانی مذکور  اطالع 
شناسنامه ای )شامل نام خانوادگی و نام، کد ملی و تاریخ 
تولد( یا  اطالعات ثبت نامی )شمارۀ پرونده، شمارۀ سریال 
آزمون خود  از کارت شرکت در   )… و  و کد پی گیری 
یک نسخه پرینت تهیه و بر اساس آدرس و زمان تعیین 
امتحانی  حوزۀ  به  آزمون،  در  شرکت  کارت  روی   شده 
آزمون،  جلسۀ  در  شرکت  برای  نمایند.  مراجعه  مربوط 
همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین 
اصل کارت ملی یا  اصل شناسنامۀ عکس دار و ارائه آن، 
الزامی است.چنانچه متقاضی به دلیل در اختیار نداشتن 
یا   پرونده  شمارۀ  داوطلبی،  شمارۀ  به  مربوط  اطالعات 
شرکت  کارت  پرینت  به  موفق  نیاز،  مورد  پی گیری  کد 
به  مراجعه  با  که  است  الزم  نمی شود،  خود  آزمون  در 
نشانی: به  سازمان  این  اینترنتی  پاسخگویی  سیستم 
نام  انتخاب  و   https://request.sanjesh.org
آزمونو تعیین موضوع پی گیری،نسبت به دریافت اطالعات 
مربوط به شمارۀ پرونده، شمارۀ داوطلبی یا  کد پی گیری
ثبت نام اقدام نماید. الزم به ذکر است که این امکان برای 
متقاضیانی فراهم است کهدر سیستم پاسخگویی عضویت 
فوق  اطالعات  به  که  متقاضیانی  بنابراین،  باشند؛  داشته 
دسترسی ندارند، الزم است که با عضویت در این سیستم، 

نسبت به بازیابی این اطالعات اقدام نمایند.

در  شرکت  کارت  مندرجات  خصوص  در   – ب  
آزمون، چنانچه مغايرتی مشاهده شد، متقاضيان 

الزم است که به شرح زير اقدام نمايند:
در  کارت شرکت  روی   مندرج  اطالعات  به  توجه  با   -1
آزمون، چنانچه متقاضیان مغایرتی در اطالعات مندرج 
 18 و   17  ،16  ،  15  ،14  ،11   ،10  ،9 بندهای  در

فارغ التحصیلی  تاریخ  کارشناسی،  مقطع  معدل  )شامل 
مقطع  فارغ التحصیلی  مؤسسه  کارشناسی،  مقطع 
تاریخ  ارشد،  کارشناسی  مقطع  معدل  کارشناسی، 
فارغ التحصیلی  مؤسسه  کارشناسی ارشد،  فارغ التحصیلی 
آموزشی  )مربی  علمی  هیأت  کارشناسی ارشد،  مقطع 
رسمی(، دانشگاه محل خدمت مربیان آموزشی رسمی( 
است  الزم  نمودند، مشاهده  آزمون  در  شرکت  کارت 
تاریخ  تا  یا موارد مذکور، حداکثر  برای اصالح مورد  که 
سازمان  اطالع رسانی  درگاه  به  منحصراً   1401/12/11
قسمت  به ورود  با  و  مراجعه  کشور  آموزش  سنجش 
ویرایش اطالعات در کارت ورود به جلسۀ آزمون، نسبت 
به اصالح موارد اقدام نمایند. متقاضیان، در صورتی که 
مغایرتی  آزمون در  شرکت  کارت  )معلولیت(   7 بند  در 
مورخ  چهار شنبه  روز  که است الزم  نمودند،  مشاهده 
باجۀ  در  مستقر  سازمان  این  نمایندۀ  به   1401/12/10
رفع نقص حوزۀ مربوط )بر اساس جدول شمارۀ 2 مندرج 
در ذیل این اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده 
تا  نمایند  پی گیری  را  موضوع  و  نموده  مراجعه  است( 

مشکل برطرف گردد. 
2- با توجه به دریافت اطالعات شناسنامه اي متقاضیان از 
سامانۀ ثبت احوال، امکان ویرایش اطالعات شناسنامه اي 
وجود ندارد؛ لذا چنانچه مغایرتي در اطالعات مندرج در 
بندهاي  1، 2، 3، 4،  5 و 6 کارت شرکت در آزمون شما 
اداره  از  را  مغایرت  موارد  که  است  دارد، ضروري  وجود 

ثبت احوال منطقۀ محل سکونت خود پی گیری نمایید.
تبصره:آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا 
تاریخ 1401/11/30 در مقاطع کارشناسی ارشد یا  دکتری 
حرفه ای فارغ التحصیل شده یا  تا تاریخ 1402/06/31 در 
مرحله،  این  در  می شوند،  فارغ التحصیل  مذکور  مقاطع 
می بایست نسبت به ویرایش یا  درج معدل فارغ التحصیلی 
)برای فارغ التحصیالن 1401/11/30( یا  میانگین نمرات 
واحدهای درسی گذرانده شده )برای فارغ التحصیالن تا 
تاریخ 1402/06/31( خود تا تاریخ 1401/11/30 اقدام 
نمایند.متقاضیان مذکور، می بایستاصل گواهی تکمیل 
و تأیید شده از سوی دانشگاه محل تحصیل، مربوط به 
در  را   1401/11/30 تاریخ  تا  گذرانده  واحدهای  معدل 

زمان مصاحبه همراه داشته باشند و ارائه نمایند. 
 8 بند  در  مندرج  اطالعات  در  مغایرتی  چنانچه  -2
آزمون شما وجود  در  ثبت نامی( کارت شرکت  )سهمیۀ 
دارد)برای متقاضیان استفاده از سهمیۀ رزمندگان )سپاه 
)بنیاد  ایثارگران  کشاورزی،  جهاد  وزارت  پاسداران(، 
شهید و امور ایثارگران( و سهمیۀ رزمندگان )واحدهای 
تابعۀ ستاد کل نیروهای مسلح((، الزم است که حداکثر 
تا تاریخ 1401/12/11به قسمت ویرایش اطالعات کارت 
)نیمه متمرکز(   »Ph.D« دکتری  مقطع  ورودی  آزمون 
سال 1402 در درگاه اطالع رسانی این سازمان وارد شده 

و سهمیۀ مذکور را اصالح نماییدتا در صورت تأیید نهایی 
از سوی  ارگان ذی ربط، سهمیه برای شما اعمال گردد؛
در غیر این صورت، با سهمیۀ آزاد گزینش خواهید شد و 
هیچ اعتراضی در این زمینه، پذیرفته نخواهد شد. ضمناً 
متقاضی  ثبت نام،  مرحلۀ  در  که  افرادی  می گردد تأکید 
استفاده از سهمیه بوده اند، ولی سهمیۀ آنها به هر دلیل 
است،  نگرفته  قرار  تأیید  مورد  ذی ربط  ارگان  طرف  از 
ضمن ویرایش اطالعات )سهمیۀ ایثارگری(، برای بررسی 
تاریخ  تا  حداکثر  خود،  سهمیۀ  وضعیت  شدن  روشن  و 
نمایند. نیز مراجعه  ارگان های مربوط  به   1401/12/16
در صورت تأیید سهمیه از سوی  ارگان ذی ربط سهمیۀ 
درخواستی اعمال می گردد؛ در غیر این صورت، این افراد 
با سهمیۀ آزاد گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضی 

در این زمینه، قابل قبول نیست.
3-چنانچه کارت شرکت در آزمون متقاضی فاقد عکس 
بوده یا  عکس روی کارت دارای اشکاالتی، از جمله:فاقد 
ُمهر، واضح نبودن عکس یا  اشتباه عکس است، ضروری 
در  شرکت  کارت  پرینت  داشتن  همراه  که ضمن  است 
آزمون، دو قطعه عکس 4×3 و کارت ملی یا شناسنامه 
عکس دار مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده در قسمت»ج« 
این اطالعیه، به نمایندۀ سازمان سنجش آموزش کشور 
از  قبل  تا روز  باجۀ رفع نقص حوزه مربوطه  مستقر در 
پی گیری  را  موضوع  و  نمایند  مراجعه  آزمون  برگزاری 
نموده تا مشکل برطرف گردد؛ در غیر این صورت، فرد 
اطالعات  سایر  ضمناً  می گردد.  تلقی  متخلف  عنوان  به 
بر  متقاضی،  هر  آزمون  در  شرکت  کارت  روی   مندرج 
اساس اطالعات مندرج در تقاضانامۀ ثبت نام که از سوی  
خود متقاضی تکمیل گردیده، در نظر گرفته شده است.

ج – آدرس و محل  رفع نقص کارت شرکت در آزمون 
 نمایندۀ این سازمان،در روز چهار شنبه مورخ 1401/12/10 
ساعت  از  بعدازظهر  و   12:00 الی   8:30 ساعت  از  صبح 
14:00 الی 17:00 در باجۀ رفع نقص حوزۀ مربوطه مستقر 
خواهد شد. شهرستان های محل برگزاری آزمون به شرح 
جدول شمارۀ 1 )مندرج در ذیل این اطالعیه که در سایت 
سازمان سنجش آمده( است و آدرس و محل تشکیل باجه 
رفع نقص کارت شرکت در  آزمون هر شهرستان، در جدول 
شمارۀ 2 )مندرج در ذیل این اطالعیه که در سایت سازمان 

سنجش آمده است( مشخص گردیده است.

د  – يادآوری  های مهم  
1– برای حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت 
اصل  یا   ملی  کارت  اصل  آزمون ،  در  شرکت  کارت 

شناسنامه عکس دار الزامی است.
2- فرآیند برگزاری آزمون، از ساعت  8 صبح )هشت( است.

 7:30 ساعت   رأس   امتحانی،  ِحوزه های  ورودی  در   -3

 اعالم تاريخ، نحوۀ پرينت کارت و محل  رفع نقص کارت  
شرکت درآزمون  دکتري )Ph.D( سال 1402 

اطالعيۀ سازمان سنجش آموزش کشور دربارۀ:



شماره 1316  دوشنبه 8 اسفند 1401 پیامبر اکرم )ص(: چیزی نزد خدا محبوب تر از جوانی نیست که به درگاه خدا توبه کند و از او طلب آمرزش نماید.

11هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

شماره 1316  دوشنبه 8 اسفند 1401 پیامبر اکرم )ص(: چیزی نزد خدا محبوب تر از جوانی نیست که به درگاه خدا توبه کند و از او طلب آمرزش نماید.

11هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه

)هفت و سی( بسته خواهد شد؛ لذا متقاضیان الزم است 
که قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسۀ آزمون، در 

حوزۀ امتحانی خود حاضر باشند.
4- هر متقاضی، برای حضور در جلسۀ آزمون، باید چند 
مداد سیاه نرم پُررنگ، مدادتراش، مداد پاک کن، ماسک و 
یک سنجاق یا  سوزن به همراه داشته باشد. ضمناً رّد و بدل 
کردن این موارد در جلسۀ آزمون تخلف محسوب می شود. 

جمله:  از  اضافی،  وسایل  آوردن  از  باید  متقاضیان   -5
تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند،  پیجر، 
هرگونه  ماشین حساب،  کتاب،  جزوه،  هوشمند،  انگشتر 
نُت یا دداشت و نظایر آن به جلسۀ آزمون، اکیداً خودداری 
نمایند. به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این 
متقاضیان  با  و  تلقی شده  تخلف  و  تقلب  عنوان  به  بند 
جرایم  و  تخلفات  به  رسیدگی  قانون  اساس  بر  ذی ربط 
در آزمون های سراسری، که بخشی از آن در بند » هـ  « 

آمده است، رفتار خواهد شد.
صورت به حتی همراه، تلفن داشتن همراه  به   -6
خاموش در جلسۀ آزمون، موجب محرومیت از گزینش 

در آزمون خواهد شد. 
متولی  فرد  با  عکس،  تطبیق  و  بدنی  بازرسی  برای   -7

همکاری الزم را به عمل آورید.
وسایل  هرگونه  گرفتن  تحویل  از  آزمون  حوزه های   –8
کیف  حساب،  ماشین  همراه،  تلفن  جمله:  از  اضافی، 
است؛  معذور   … و  جزوه  کتاب،  دستی،  ساک  دستی، 
بنابراین، اکیداً توصیه می شود که به غیر از موارد اعالم 
شده در اطالعیۀ پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت 
در آزمون و اوراق تشخیص هویتی، از همراه داشتن سایر 

وسایل جداً خودداری شود.
9- متقاضیان، باید برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، 
درگاه  روی   که  آزمون  در  شرکت  راهنمای  برگ  از 
اطالع رسانی این سازمان قرار دارد، پرینت تهیه کرده و 

نسبت به مطالعۀ دقیق آن اقدام نمایند.
10- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در 
آزمون،  برگزاری  حوزه های  کیفی  ارتقاء  و  بهبود  جهت 
نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبعاخذ داده 
و اطالعات برای ارزیابی حوزه هادارد، خواهشمند است 
حوزه  ارزیابی  پرسشنامۀ  نمودن  تکمیل  به نسبت  که 
 »Ph.D« امتحانی خود در آزمون ورودی مقطع دکتری
 1401/12/11 تاریخ  )از   1402 سال  متمرکز(  )نیمه 
لغایت 1401/12/18( به صورت اینترنتی از طریق درگاه 

اطالع رسانی این سازمان اقدام نمایید.
11- متقاضیان، درصورت به وجود آمدن هرگونه مشکل 
در فرآیند برگزاری آزمون برای آنها، الزم است که حداکثر 
پاسخگویی  سیستم  طریق  از  1401/12/18 تاریخ  تا 
با   https://request.sanjesh.org اینترنتی 
این سازمان مکاتبه نمایند. ضمناً درخواست های واصله 

بعد از تاریخ فوق، قابل بررسی و پی گیری نخواهد بود.

در  جرايم  و  تخلفات  به  رسيدگی  قانون   – هـ 
آزمون های سراسری

مادۀ 5- تخلفات و جرایم در این قانون، مشتمل بر موارد 

زیر است:
بی نظمی  موجب  که  عملی  هرگونه  ارتکاب  الف- 
هرگونه  داشتن  همراه  یا  گردد  آزمون  برگزاری  در 
و  الکترونیکی  ارتباط  وسایل  قبیل:  از  غیرمجاز،  وسیلۀ 

دستگاه های حافظه دار.
آزمون  که  مقررات  خالف  عمل  هرگونه  ارتکاب  ب- 

متقاضی را از نظر علمی خدشه دار سازد، از قبیل:
1- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول 

برای شرکت در آزمون.
2- تبانی با متقاضیان یا افراد خارج از حوزۀ امتحانی یا 
دست اندرکاران آزمون، از قبیل: عوامل اجرایی و طراحان 

سؤال برای تخلف در آزمون.
در  شرکت  یا  مجعول  هویت  با  آزمون  در  ثبت نام   -3

جلسۀ آزمون به جای متقاضی اصلی.
ج- استفاده از هرگونه وسیلۀ غیرمجاز، از قبیل: وسایل 

ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار.
آزمون  برگزاری  ضوابط  از  خارج  متقاضی  به  کمک  د- 

برای پاسخ به سؤاالت.
ه - دسترسی غیرمجاز به اطالعات مربوط به متقاضیان یا 

استفاده غیر مجاز از آنها.
و- هرگونه تغییر غیرمجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه های 

متقاضیان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
و  یا تالش در جهت دستیابی  آزمون  افشاء سؤاالت  ز- 
افشاء آن یا شرکت یا معاونت در این امر، قبل یا حین 

برگزاری آزمون، به هرنحو.
ح- خرید یا فروش سؤاالت آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت 
یا معاونت در این امر، قبل یا حین برگزاری آزمون، اعم 

از اینکه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
مادۀ 6- هیأت های رسیدگی به تخلفات، صالحیت صدور 

حکم به مجازات های زیر را دربارۀ متخلفان دارند:
الف- در مورد مشموالن بند)الف( مادۀ )5(: اخطارکتبی 
با درج در پروندۀ متقاضی و اعالم به مراجع ذی ربط یا 

محرومیت ازگزینش در آزمون همان سال.
 :)5( مادۀ  )ج(  بند  یا  )ب(  بند  مشموالن  مورد  در  ب- 
محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال 
قبولی متقاضی در همان سال و محرومیت از شرکت در 

آزمون از یک تا ده سال بعد.
مورد مشموالن  در  بدوی، جز  آراء هیأت های  تبصره- 
بند )الف( مادۀ )6( این قانون، قابل تجدید نظرخواهی در 
هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون هاست.

مادۀ 7- در مورد مشموالن بندهای )د(، )ه (، )و( )ز( و 
)ح( مادۀ )5( هیأت های رسیدگی متهم را برای رسیدگی 
و اعمال جزاء نقدی از ده میلیون )10.000.000( ریال تا 
یک میلیارد )1.000.000.000( ریال یا حبس از یک تا 
پنج سال یا هر دو مجازات، به محاکم دادگستری معرفی 

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

و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند، حسب مورد، حداقل 
مجازات ذکر شده برای مرتکب است.

تخلفات  به  رسیدگی  هیأت های  در  رسیدگی   -9 مادۀ 
قوانین جزایی  برابر سایر  از رسیدگی  مانع  آزمون ها  در 
اداری  تخلفات  به  رسیدگی  هیأت های  در  رسیدگی  یا 
یا کمیته های  انتظامی اعضاء هیأت علمی  یا هیأت های 
انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب، عالوه بر مجازات 
مندرج در مواد )6( و )7( این قانون، به مجازات مقرر در 

سایر قوانین و مقررات نیز محکوم می گردد.
مادۀ 10- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از 
به استثناء مجازات  قانون،  این  مجازات های مندرج در 
مندرج در بند )الف( مادۀ )6(، هیأت رسیدگی به تخلفات 
در آزمون ها، قبولی وی را در آزمون ابطال می نماید؛ در 
اعطاء  و  صدور  از  مربوط  آموزشی  مؤسسه  صورت،  این 
هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود، 
و چنانچه گواهی فارغ التحصیلی به وی اعطاء شده باشد، 
بهداشت،  وزارت  یا  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا 

دانشگاه آزاد اسالمی، ملزم به ابطال آن گواهی هستند.
مادۀ 11- چنانچه با بررسی های فنی و علمی، بین نمرات و 
رتبۀ اکتسابی متقاضی و سوابق تحصیلی وی مغایرت های 
غیرمتعارف مشهود و اساسی، از قبیل: عدم تطابق معدل 
دیپلم و دورۀ پیش دانشگاهی با رتبه و نمرۀ اکتسابی در 
آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت های بدوی رسیدگی 
به تخلفات در آزمون ها از متقاضی در یک یا چند درس 
عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می آید. تعیین 
وضعیت نهایی آزمون این متقاضی، بر اساس نتایج حاصل از 

امتحان مجدد، بر عهدۀ هیأت بدوی است.
آموزشی که  و  آموزشگاه علمی  یا  مادۀ 12- هر مؤسسه 
برای افزایش آمادگی متقاضیان شرکت در آزمون های مورد 
بحث این قانون فعالیت می کند، چنانچه در تخلفات مادۀ 
)5( مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو می شود و 
مدیران مسؤول آنها، عالوه بر محرومیت دائمی از تأسیس 
و ادارۀ این گونه مراکز، به مجازات های پیش بینی شده در 
این قانون و سایر قوانین محکوم می شوند، و چنانچه مؤسسه 
یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول آنها 

حداکثر مجازات مندرج در مادۀ )6( است.
تبصره: در مورد آموزشگاه هایی که فاقد مجوز هستند، 
نیز  مدعی العلوم  ذی ربط،  قانونی  مراجع  اقدام  بر  عالوه 
تخلفات  و پی گیری  اعالم جرم  به  نسبت  رأساً  می تواند 

آنان اقدام نماید.

و – نحـوۀ تماس و ارتباط با سـازمان سـنجش 
آموزش کشـور

ــود را  ــت خ ــا درخواس ــؤال ی ــد س ــان می توانن داوطلب
ــانی: ــه نش ــي ب ــخگویي اینترنت ــامانۀ پاس ــق س از طری
https://request.sanjesh.org، به این سازمان 
لزوم، داوطلبان می توانند  در صورت  نمایند. ضمناً  ارسال 
سؤال یا سؤاالت خود را در ساعات اداری با شمارۀ  تلفن: 

42163  با پیش شماره 021 در میان بگذارند.
روابطعمومیسازمانسنجشآموزشکشور
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اعالم تاريخ  و نحوۀ برگزاري آزمون )الكترونيكي(
زبان انگليسي پيشرفتۀ توليمو )Tolimo(  دوره های 202 تا 213

اطالعيۀ سازمان سنجش آموزش کشور دربارۀ:

در شرکت متقاضیان اطالع به بدینوسیله
ميرساند تولیمو پیشرفته انگلیسی زبان آزمون
روش به فوق، آزمون 312 تا 202 دورههای که
خواهد برگزار ذیل جدول مطابق الکترونیکي،
در متقاضيشرکت که افرادی از دسته آن شد.
که مقرر، زمان در میتوانند آزمونهستند، این
اعالم سازمان این اطالعرسانی درگاه طریق از
این از یک هر در ثبتنام به نسبت میگردد،

دورههااقدامنمایند.

روزهایسهشنبهدورهماه

2021402/01/22فروردین

اردیبهشت
2031402/02/05

2041402/02/19

خرداد
2051402/03/02

2061402/03/16

تیر
2071402/04/06

2081402/04/20

مرداد

2091402/05/03

2101402/05/17

2111402/05/31

شهریور
2121402/06/14

2131402/06/28

به مرکزي  1:متقاضیان الزم است منحصراً  یادآوری
نموده اند، مراجعه  انتخاب  را  ثبت نام آن  زمان  که در 
عمل  به  آزمون  آنها  از  مراکز  سایر  در  زیرا  نمایند؛ 
اعالم  ثبت نام  سامانۀ  در  مراکز  )اسامی  آمد  نخواهد 

شده است(.
یادآوری2: متقاضیان براي شرکت در جلسۀ آزمون 
به  آزمون،  روز صبح 7:30 ساعت: می بایست 
مرکز برگزاري که در زمان ثبت نام انتخاب نموده اند، 
مراجعه نمایند. شروع فرآیند آزمون، در ساعت 8:00 
متقاضیان  و  بود  خواهد  آزمون  برگزاری  روز  صبح 
آزمون  فرآیند  شروع  از  قبل  ساعت  نیم  مي بایست 
باشند.  امتحاني مربوطه حضور داشته  در محل حوزۀ 

عدم حضور به موقع تا فرآیند آزمون و تأخیر بیش از 
15 دقیقه، منجر به لغو آزمون متقاضی خواهد شد. 

– شرايط و مدارک مورد نياز برای شرکت  الف 
در آزمون:

الکترونیکي و از طریق  از آنجایي که آزمون به صورت 
به  ورود  کارت  متقاضیان  براي  مي گردد،  برگزار  رایانه 
ارائۀ به نیازي و  است  نشده  پیش بیني  آزمون  جلسۀ 
روش این در آزمون جلسۀ در شرکت کارت
نیست. متقاضیان می بایست با  کارت شناسایی معتبر، 
شامل: کارت ملی هوشمند، شناسنامه عکسدار جدید یا 
گذرنامه، کارت پایان خدمت )برای آقایان( و گواهینامه 

رانندگی، به حوزۀ امتحانی ذی ربط مراجعه نمایند.
شامل:   ،)Tolimo( پیشرفته  انگلیسي  زبان  آزمون 
با  باید  متقاضیان  و  است  تشریحي  و  دو مرحلۀ تستي 
استفاده از رایانه، پاسخ سؤاالت تستي و همچنین متن 
مربوط به پاسخ سؤال تشریحي را، تایپ و ثبت نمایند.

زمان  مدت  و  سؤاالت  تعداد  بخش ها،   – ب 
پاسخگويي به آنها: 

است،  سؤال   105 شامل  تستی:  بخشهای ب-1-
و متقاضیان باید جمعاً در مدت 80 دقیقه به سؤاالت 

پاسخ دهند. 
 Structure( نوشتاري بیان و اول:ساختار بخش

.)and Written Expression
تعداد سؤاالت 35 سؤال )15 سؤال تکمیل جمله و 20 

سؤال شناسایی خطا(، مدت پاسخگویي 22 دقیقه .
Lis�(بخشدوم:دركمطلبشفاهي–شنیداري

.)tening Comprehension
تعداد سؤاالت 35 سؤال)قسمت A )20 گفت و گوی 
کوتاه(: 20 سؤال؛ قسمت B )2 گفت و گوی طوالنی(: 
مدت  سؤال(،   7 سخنرانی(:   3(  C قسمت  سؤال؛   8

پاسخگویي 18 دقیقه.
به  شفاهي(  مطلب  )درک  شنیداري  بخش  سؤاالت 
صورت مستقل برای هر متقاضی از طریق هدست پخش 
خواهد شد و متقاضیان باید، با توجه به متن سؤال که از 
هدست پخش مي شود، نسبت به انتخاب یکي از چهار 
بخش  این  به  مربوط  سؤال  با  رابطه  در  که  گزینه اي 
متقاضیان  نمایند.  اقدام  است،  شفاهي(  مطلب  )درک 
شنیداري  سؤاالت  متن  که  باشند  داشته  توجه  باید 
فقط یک بار پخش مي شود و قابل تکرار نیست؛ لذا الزم 
است که تمام حواس و دقت خود را براي شنیدن صوت 

منتشره به کار ببندند، تا ضرري متوجه آنان نشود.

 Reading( مطلب درك و خواندن سوم: بخش
.)Comprehension

تعداد سؤاالت 35 سؤال، مدت پاسخگویي 40 دقیقه.
 )Writing(ب-2-بخشتشریحی:نوشتاري

این بخش شامل یک سؤال است که متقاضیان باید در 
از طریق رایانه به سؤال مربوط پاسخ  مدت 30 دقیقه 
مهارت  از  مي بایست  قسمت،  این  در  متقاضیان  دهند. 

تایپ جمالت با صفحه کلید برخوردار باشند.

ج– تذکرات مهم:
1- همراه داشتن ماسک برای متقاضیان الزامی است. 

2- متقاضیان می بایست کارت شناسایی معتبر، شامل: 
یا  جدید  عکس دار  شناسنامه  هوشمند،  ملی  کارت 

گذرنامه همراه داشته باشند. 
اضافي،  وسایل  هرگونه  آوردن  از  باید  متقاضیان   –3
اتود،  خودنویس،  )خودکار،  افزار  نوشت  شامل: 
یا ساک دستي،  ...(، کیف  و  یاداشت  روان نویس، کاغذ 
اکیداً   ... و  همراه  تلفن  حساب،  ماشین  جزوه،  کتاب، 
خودداري نمایند. ممکن است که محلي براي نگهداري 
این وسایل در حوزه هاي امتحاني پیش بیني نشده باشد، 
از  امتحاني مسؤولیتي در قبال نگهداري  لذا حوزه هاي 

این وسایل ندارند.
4- صحبت کردن با سایر متقاضیان یا رد و بدل کردن 
و  )یادداشت(  نت  لوازم التحریر،  قبیل:  از  وسیله،  نوع  هر 
محسوب  تخلف  و  تقلب  عنوان  به  امتحان،  جلسۀ  در   ...
به  رسیدگي  قانون  برابر  متخلف،  متقاضی  با  و  مي شود 
تخلفات و جرائم در آزمون هاي سراسري رفتار خواهد شد.

شامل:  غیرمجاز،  وسایل  هرگونه  داشتن  همراه   -5
به ولو همراه، تلفن الکترونیکي،  ارتباط  دستگاه هاي 
هوشمند،  انگشتر  هوشمند،  ساعت  خاموش،  صورت
دستبند هوشمند، هندزفری یا ماشین حساب در جلسۀ 
در  جرایم  و  تخلفات  به  رسیدگي  قانون  طبق  آزمون، 
در  گزینش  از  محرومیت  موجب  سراسري،  آزمون هاي 

آزمون مي شود.
6- در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند 
برگزاري آزمون، الزم است که متقاضیان، حداکثر تا یک 
روز بعد از برگزاری آزمون، از طریق سیستم پاسخگویی 
اینترنتی مندرج در درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 
آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org با این 
سازمان مکاتبه و درخواست خود را ثبت نمایند. بدیهی 
است که درخواست های رسیده بعد از مهلت مقرر، قابل 
بررسی و پی گیری نخواهد بود. ضمناً الزم است که از 

مراجعه حضوری به این سازمان، خودداری گردد.
روابطعمومیسازمانسنجشآموزشکشور

اطالعیه
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راهکار

یادگیـری«  و  مطالعـه  راهبردهـای  »»سـیاهۀ  ابـزار 
Learning and Study Strategies Inventory

سـال  در  پالمـر  و  واینشـتاین  توسـط   (LASSI) 
)2002(  سـاخته شـده اسـت. آنها، یک ابزار تشخیصي 
مطالعـۀ  و  یادگیـري  راهبردهـاي  ارزشـیابي  بـراي 
دانشـجویان سـاخته اندکه شـامل ده مقیـاس و هشـتاد 
پردازش اطالعـات شـامل:  مقیـاس،  ده  اسـت.  سـؤال 

ایـدۀ  انتخـاب    ،)Information Processing(
 اصلـی)Selecting Main Ideas(، راهبردهـای آزمون 
)Test Strategies(، نگـرش )Attitude( ، اضطـراب 
انگیـزه )Motivation(، تمرکـز حـواس   ،)Anxiety(
 ،)Self Testing( خودآزمایـی   ،)Concentration(
وسـایل کمکـی مطالعـه )Study aids( و مدیریت زمان 
)Time Management( مي شـود. ضمنـاً هـر مقیاس 
از 8 تا 10 عبارت تشـکیل شـده اسـت و پاسخ ها از طیف 

پنـج گزینه ای اسـت:
اصاًل در مورد من صدق نمی کند

 معموالً در مورد من صدق نمی کند
 تا حدی در مورد من صدق نمی کند

 معموالً در مورد من صدق می کند

 کاماًل در مورد من صدق می کند.
 بیـش از1300 کالج و دانشـگاه در ایـاالت  متحدۀ آمریکا 
بـا اجراء »سـیاهۀ راهبردهای مطالعه و یادگیری«، سـعي 
می کننـد تـا دانشـجویانی را که در معـرض خطر عملکرد 

پایین تحصیلي هسـتند، شناسـایي کنند.
بنا به اذعان رینالدز آدکینز )2008(، »سیاهۀ راهبردهای 
مطالعه و یادگیری«، به منظور رسیدن به یکی از اهداف 

زیر به کار گرفته می شود:
1- تشخیص و ترمیم ضعف های مطالعه: شناخت کلی از 
ویژگی های پیش از ورود به دانشگاه دانشجویان ورودی 

جدید به دست می دهد.
2- ارزشیابی از موفقیت راهبردهای مطالعه در دوره ها.

3- به عنوان ابزار مشاوره ای برای گرایش های رشته های 
دانشگاهی. 

»سیاهۀ  ابزار  که  می دهد  نشان  مطالعات  نتایج 
راهبردهای مطالعه و یادگیری« در بهبود مطالعه و رفتار 
دانشجویان در معرض خطر و دانشجویان پذیرفته شده 
ابزار  این   .)2003 همکاران،  است)اینگل و  مؤثر  عادی، 

توسط واینستاین و پالمر )2002( ساخته شده است. 
واینستاین و پالمر)2002( ده مؤلفۀ »سیاهۀ راهبردهای 
مطالعه و یادگیری« را در سه خوشه یا طبقه، دسته بندی 

نموده است:

:)Skill( مهارت
این سـازه با سه مؤلفه تعریف می شود)پردازش اطالعات، 
انتخـاب  ایـدۀ  اصلی، راهبردهـای آزمـون(. مهارت هایی 
ماننـد:  تفکـر،  توانایی هـای  بـا  وسـیع  طـور  بـه  کـه 

سیاهة 
راهبردهای 

مطالعه و یادگیری 
مهدیاکبری

دراینمقاله،راهبردهایدهگانۀمطالعهویادگیریبرایداوطلبانآزمونسراسریمعرفیشدهاست.اینراهبردهایمطالعه
ومطالعهبهشکلعملیاتی،مشهورترینومتداولترینراهبردمطالعهویادگیریدردانشجویاندانشگاههاودانشآموزان

دبیرستانیرامعرفیمیکند.

مؤلفه پردازش اطالعات
به این موضوع اشاره دارد که تا 
چه اندازه دانشجویان می توانند 

تصویرسازی، بسط کالمی
راهبردهای سازمان دهی و 

مهارت های استداللی را به عنوان 
راهبردهای یادگيری به کارگيرند
تا پلی بين آموخته هاي قبلي خود

و آنچه را که می خواهند
یاد بگيرند، بسازند
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بدیـن منظـور سـؤاالتی را از خـودم می پرسـم و به آنها 
جـواب می دهـم.

وسايل کمكی:
ایـن مؤلفـه، میـزان بـه کارگیـری دانشـجویان را از منابع 
کمکـی بـرای یادگیـری و یادسـپاری اطالعات ارزشـیابی 
می کند. اگر در مطالعه با سـختی یا مشـکلی دچار شـوم، 
از ابزارهـای دیگـر یا از دانشـجویان دیگـر کمک می گیرم. 
هـر مقیـاس از 8 تـا 10 عبـارت تشـکیل شـده اسـت که 
پاسـخ ها در یـک طیـف پنـج گزینـه اي 1 تـا 5 بـا درجۀ 
موافـق یـا مخالـف نمره گذاري شـده اسـت. واینسـتاین و 
پالمـر)2002( معتقدندکـه نمره هـا در هـر مؤلفـه به طور 
جداگانـه محاسـبه مي شـود تـا توانایي هـاي دانشـجویان 
را بیشـتر از نمره هـاي تراکمـي آشـکار سـازد. مطالعـات 
بسـیاري، وجـود رابطـۀ مثبـت معنـي دار بیـن نمره هـاي 
»سیاهۀ راهبردهاي مطالعه و یادگیري« و میانگین نمرات 
کالسـي را تأییـد کـرده و نمـرات LASSI را پیش بینـي 
کننـدۀ مناسـب و قـوي بـراي موفقیت تحصیلـي گزارش 
نموده انـد )سـایلرو بمبـري، 1995 ؛ رانلـز و همـکاران، 
1994؛ اولواسـن و براتـن، 1998؛ ییـپ و چانـگ،2002(. 
یادگیـری  موفقیـت  بـه  پژوهش هـا  از  برخـی  نتایـج 
خودتنظیمـی رأی داده اند )هاتی وهمـکاران،1996؛ هافرو 

یـو،2003؛ سیمپسـون و همـکاران، 1997؛ بـارل،1997؛ 
تاکمـن، 2003(؛ در حالـی کـه نتایـج پژوهش هـای دیگر 
نشـان داده انـد کـه فراگیرنـده در خودتنظیمـی حرفه ای 
از  دانشـجویان  همـکاران،2003(.  و  )پاورلـی  نیسـتند 
مؤسسـات و دانشـگاه  ها انتظـار دارندکـه دانش تخصصی 
آنهـا را درحـوزۀ خاص توسـعه دهـد. به هرحـال، تعدادی 
از دانشـجویان برای توسـعۀ مهارت هـای مطالعه و انتخاب 

راهبـرد مناسـب، با مشـکالتی مواجه هسـتند. 
-------------------------------------------

فهرستمنابع:منابع در دفتر هفته نامه موجود است. 

راهکار

 ،)Acquiring(اندوختن  ،)Identifying( شناسـایی 
آن  براسـاس  کـه  معنـی   )constructing(سـاختن
اسـت.  مربـوط  می شـود،  سـاخته  جدیـد  اطالعـات 
مؤلفـه پـردازش اطالعـات، بـه ایـن موضوع اشـاره دارد 
که تـا چـه انـدازه دانشـجویان می توانند تصویرسـازی، 
بسـط کالمـی، راهبردهـای سـازمان دهی و مهارت های 
بـه  یادگیـری  راهبردهـای  عنـوان  بـه  را  اسـتداللی 
و  قبلـي خـود  آموخته هـاي  بیـن  پلـی  تـا  کارگیرنـد 
آنچـه را کـه می خواهنـد یـاد بگیرنـد، بسـازند؛ اینکـه 
دانشـجویان تـا چه انـدازه آنچه را کـه مطالعه می کنند، 
انتخـاب  مؤلفـه  می دهنـد.  شـرح  خـود  تجربیـات  بـا 
ایـدۀ اصلـی، مهارت هـای دانشـجویان را در شناسـایی 
اطالعـات راهنمـا برای کسـب اطالعـات بیشـتر از بین 
اطالعـات بـا اهمیـت کمتر، ارزشـیابی می کنـد و اینکه 
تـا چـه انـدازه بـرای دانشـجویان امـکان دارد تـا آنچـه 
را کـه مهـم اسـت، تعییـن نماینـد. مؤلفـۀ راهبردهـای 
آزمـون، آمادگـی دانشـجویان را برای آزمون می سـنجد 
و بـه مؤلفـۀ مهارت هـای آزمـون دادن و نـگارش برگـۀ 

امتحـان اشـاره دارد.

:)will( اراده
 این سـازه، شـامل سـه مؤلفۀ نگـرش، اضطـراب و انگیزه 

اسـت. ایـن خوشـه، درجـۀ نگرانـی دانش آمـوزان را در 
عملکـرد تحصیلـی، پذیرندگـی آنـان را بـرای یادگیـری 
اطالعـات جدیدتـر، نگـرش و عالقه به تحصیل، پشـتکار 
)Receptivity(، خویشـتنداری )Self-discipline( و 
میل به کوشـش بـرای موفقیـت در تحصیل، می سـنجد. 

نگرش:
ایـن مؤلفه، عالقۀ دانشـجویان را به دانشـگاه و تحصیل 
نگـران  مـن  مثـال:  بـرای  اینکـه  می کنـد؛  ارزشـیابی 
یـک شـغل خـوب  فقـط  نیسـتم،   عمومـی  آمـوزش 

می خواهـم.

انگيزه:
پشـتکار دانشـجویان، خویشـتنداری و میل برای تالش 
بـه موفقیت تحصیلی را ارزشـیابی می کنـد؛ برای مثال، 
حتـی زمانـی کـه از یک درس خوشـم نمی آید، سـخت 

کار می کنـم تـا یـک نمرۀ خـوب بگیرم.

اضطراب:
مقـدار نگرانـی را کـه دانشـجویان در مـورد عملکـرد 
تحصیلی شـان دارنـد، می سـنجد و اینکـه تا چـه اندازه 

نگرانـی در تمرکـز حـواس دخالـت داده می شـود.

خودتنظيمی:
تمرکزحـواس،  مؤلفـه:  سـه  شـامل  سـازه،  ایـن 
خودآزمایـی، وسـایل کمکـی مطالعـه و مدیریـت زمان 
اسـت. این خوشـه بـه طورکلـی اثربخشـی در مدیریت، 
خودتنظیمـی و کنترل کل فرآینـد یادگیری و زمان آن 

می کنـد.  ارزشـیابی  را 

تمرکزحواس:
ایـن مؤلفـه، توانایـی دانشـجویان را در برقـراری توجـه 
بـرای انجـام وظایـف تحصیلـی ارزشـیابی می کنـد؛ بـه 

عنـوان مثـال، مـن بـه راحتـی حواسـم پرت می شـود.

 مديريت زمان:
این مؤلفه، کاربرد اصول مدیریت  زمان  را در موقعیت های 

تحصیلی  دانشجویان  می سنجد.

خودآزمايی:
ایـن مؤلفـه، بـه سـنجش مهارت هـاي  مـرور، درک و 
فنـون نظـارت می پـردازد تـا سـطح درکـی از اطالعات 
یادگرفتـه شـده را تعییـن نمایـد؛ بـه عنوان مثـال، من 
فهـم خـود را از ماده هـای درسـی کنتـرل می کنـم و 

مطالعات بسياري، 
وجود رابطۀ مثبت 

معني دار بين نمره هاي 
»سياهۀ راهبردهاي 

مطالعه و یادگيري« و 
ميانگين نمرات کالسي 
را تأیيد کرده و نمرات 
LASSI را پيش بيني 
کنندۀ مناسب و قوي 
براي موفقيت تحصيلي

گزارش نموده اند
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زمان اعالم نتایج اولیۀ آزمون کارشناسی ارشد و دکرتی مشخص شد
معاونفنیوآماریسـازمانسنجش،
زمـاناعـالمنتایـجاولیـه،انتخـاب
آزمونهـای نهایـی نتایـج و رشـته
کارشناسیارشـدودکتریسال1402

کرد. اعـالم را
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش 
جمالی،  احسان  دکتر  کشور،  آموزش 
دانشجو  پذیرش  فرآیند  تشریح  ضمن 
اشاره  با  تکمیلی،  تحصیالت  مقاطع  در 
کارشناسی ارشد  آزمون های  برگزاری  به 
 11 روزهای  در   1402 سال  دکتری  و 
توجه  با  گفت:  جاری  ماه  اسفند   12 و 
صورت  به  دکتری  آزمون  اینکه  به 
آزمون  مرحله  دو  دارای  و  نیمه متمرکز 
و مصاحبه است و باید زمان بندی آن به 
دانشگاه ها اعالم شود، نتایج اولیۀ آزمون 
دکتری نیمه متمرکز سال 1402 را دهه 

اول اردیبهشت ماه 1402 اعالم کرد.
ماه  اردیبهشت  اول  نیمۀ  در  افزود:  وی 
رشته  انتخاب  راهنمای  دفترچۀ   1402
منتشر  سنجش  سازمان  سایت  طریق  از 
می توانند  مجاز  داوطلبان  و  می شود 
اول  هفتۀ  در  و  کنند  رشته  انتخاب 
برابر  چند  اسامی   1402 ماه  خرداد 

درگاه  در  مصاحبه  انجام  برای  ظرفیت 
به  و  شده  منتشر  سازمان  اطالع رسانی 
دوم  نیمۀ  و  اعالم خواهد شد  دانشگاه ها 
سوابق  بررسی  و  مصاحبه  ماه،  خرداد 
دانشگاه ها  سوی  از  داوطلبان  پژوهشی 
آغاز می شود و نتایج نهایی نیز در اوایل 

شهریور ماه اعالم می شود.
سنجش،  سازمان  آماری  و  فنی  معاون 
نهایی  و  اولیه  نتایج  اعالم  دربارۀ 
 ،1402 سال  کارشناسی ارشد  آزمون 
آزمون  اجرایی  فرآیندهای  گفت: 

از  بعد   1402 سال  کارشناسی ارشد 
دهۀ  در  و  می شود  آغاز  دکتری  آزمون 
این  اولیۀ  نتایج   1402 ماه  خرداد  دوم 
مجاز  داوطلبان  و  می شود  اعالم  آزمون 
 1402 ماه  خرداد  اواسط  در  می توانند 

کنند. رشته  انتخاب 
دارای  رشته های  اولیۀ  نتایج  افزود:  وی 
آزمون  و  مصاحبه دار  و  خاص  شرایط 
عملی در اواخر خرداد ماه اعالم می شود 
و مصاحبه ها و آزمون عملی این رشته ها 
و  شد  خواهد  انجام  ماه  مرداد  و  تیر  در 

نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال 
منتشر  ماه  شهریور  اول  نیمۀ   1402

می شود.
سامانۀ  جزئیات  درباره  جمالی،  دکتر 
کشوری،  آزمون های  سؤال  طراحان 
دانش  از  سؤال،  طراحی  برای  گفت: 
معلمان،  دانشگاه ها،  استادان  فنی 
صاحب نظران  تمامی  و  دانشجویان 
استفاده  کشور  از  خارج  و  داخل  در 
روز  از  سؤال،  طراحان  سامانۀ  می شود. 
سازمان  سایت  در  ماه  اسفند   6 شنبه 
افراد  همۀ  و  است  شده  فعال  سنجش 
سامانه  این  در  می توانند  شرایط  واجد 
سنجش  سازمان  با  و  بسازند  پروفایل 

نمایند. همکاری 
سنجش،  سازمان  آماری  و  فنی  معاون 
آزمون  سه  برای  اول  گام  در  افزود: 
و  کارشناسی ارشد  سراسری،  کشوری 
دکتری، امکان طراحی سؤال وجود دارد 
طراحی  سیستم  نزدیک،  آیندۀ  در  و 
حرفه ای،  و  فنی  آزمون های  برای  سؤال 
همچنین  و  کاربردی  و  علمی  کاردانی، 
فعال  استخدامی  اختصاصی  آزمون های 

می شود.


