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خجسته زادروز حرضت فاطمه الزهرا)س(

 و فرزند برومندش حرضت امام خمینی)ره( 

بر متام مسلامنان تهنیت باد 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

پرینت کارت آزمون فراگیر 

کارشناسی ارشد پیام نور  بهمن 1399

همراه با شما تا آزمون  سراسري  )2( 

1۵ بهمن ماه :

آخرین مهلت انتخاب واحد 
نیمسال دوم دانشگاه پیام نور 

در  پیام نور  دانشگاه  دانشجویان  واحد  انتخاب 
نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ تا 

۱۵ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
ضمناً دانشجویان این دانشگاه از 26 بهمن ماه لغایت 
و  دارند،  فرصت  اضافه  و  حذف  برای  ماه  اسفند   6
دانشجویانی که در این فرجه، انتخاب واحد نکنند، در 
فرجه حذف و اضافه فرصت دارند نسبت به انتخاب 

واحد خود اقدام نمایند.
زمان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم دانشگاه 

پیام نور نیز 11 خرداد ماه الی 6 تیر ماه خواهد بود.
همچنین از نیمه دوم بهمن ماه به بعد، به مرور کالس ها 
آغاز می شود و درخواست وام و مرخصی تحصیلی نیز، 

همزمان با شروع انتخاب واحد صورت می گیرد.
ضمناً کالس ها نیز، همچون ترم گذشته، به صورت 
استانی  به صورت  و   LMS از طریق سامانه آن الین 

برگزار می شود.

برای رسیدن به موفقیت :

از کمک خواستن غافل نشوید

از دیروز آغاز شده است:

ثبت نام آزمون سراسری سال 1400

اطالعیه های سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

اسامی پذیرفته شدگان با سوابق تحصیلی کارشناسی ناپیوسته و 
کارداني نظام جدید فني و حرفه اي بهمن ماه سال 1399

صفحه 14

اطالعیه سازمان اداري و استخدامي کشور در خصوص :

 زمان اعالم نتایج اولیه هشتمین آزمون استخدامي متمرکز 
دستگاه هاي اجرایي کشور در سال 1399

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص:

 اصالح  تاریخ برگزاری 
آزمون هاي کارشناسی ارشد 

ناپیوسته و سراسری 
سال 1400

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

)Ph.D( جمعه ۱۳۹۹/۱2/۱۵ثبت نام به پایان رسیددكتري

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۵      پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/6ثبت نام به پایان رسیدكارشناسي ارشد ناپیوسته
جمعه ۱۴۰۰/۳/7

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱2 سراسري
تا شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱8

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۹    پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۰
جمعه ۱۴۰۰/۴/۱۱     شنبه ۱۴۰۰/۴/۱2

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/2۳ كاردانی به كارشناسي ناپیوسته
تا شنبه ۱۴۰۰/۳/۳۰

جمعه ۱۴۰۰/۵/22

كاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و حرفه ای و 
متعاقبًا اعالم خواهد شدمؤسسات غیرانتفاعی(

 تاریخ های پیشنهادی برای ثبت نام و برگزاری آزمون های ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در  سال 1400 
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

همان گونه که داوطلبان اطالع دارند، از چند شماره 
پیش، بنا را بر این گذاشتیم که هر چند هفته یک بار، 
در  ثبت نام  مختلفي چون  مناسبت هاي  به  عنایت  با 
آزمون سراسري و ... تا زمان برگزاري آزمون سراسري 
که در اواسط تیر ماه سال 1400 برگزار خواهد شد، 
مفاد این ستون را با عنوان »همراه با شما تا آزمون 
سراسري« به یادآوري نکاتي درباره این آزمون مهم 
اختصاص دهیم. چند هفته پیش، با »همراه با شما 
کردیم،  آغاز  را  گفتار  این   »)1( سراسري  آزمون  تا 
این  انتشار  همزماني  مناسبت  به  ادامه،  در  اینک  و 
شماره از نشریه با مهلت ثبت نام در آزمون سراسري 
1400، در این ستون به یادکرد  نکاتي دیگر راجع به 

این آزمون مي پردازیم: 
روز  از   1400 سال  سراسري  آزمون  ثبت نام  1ـ 
سایت  طریق  از  سال 1399  ماه  بهمن   12 یکشنبه 
 www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان سنجش  
شنبه  روز  پایان  تا  داوطلبان  و  است  شده  آغاز 
به  آزمون  این  در  که  دارند  فرصت  ماه  بهمن   18

صورت اینترنتي ثبت نام نمایند. 
 )1 شماره  )دفترچه  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  2ـ 
آزمون سراسري سال 1400 به همراه اطالعیه مربوط 
به ثبت نام سازمان سنجش، همزمان با آغاز ثبت نام، 
روي سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته 

است. 
به سایت  با مراجعه  3ـ شایسته است که داوطلبان، 
و  مقرر  مهلت  در  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
)دفترچه  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  دقیق  مطالعه 
شمارة 1 آزمون سراسري سال 1400( که روي سایت 
این سازمان قرار گرفته و اطالعیه مربوط به ثبت نام، 

که عالوه بر سایت سازمان سنجش در پیک سنجش 
نیز منتشر شده است، در صورت واجد شرایط بودن، 
این  در  ثبت نام  به  نسبت  مربوط،  ضوابط  رعایت  با 

آزمون اقدام کنند.
4 ـ در آزمون سراسري سال 1400، همانند سال هاي 
آزمایشي  گروه هاي  داوطلبان  از  یک  هر  به  گذشته، 
و  انساني  علوم  تجربي،  علوم  فني،  و  ریاضي  علوم 
زبان هاي خارجي اجازه داده شده است تا در صورتي 
نیز  هنر  آزمایشي  گروه  در  شرکت  به  عالقه مند  که 
باشند، عالقه مندي خود را در تقاضانامه ثبت نام اعالم 
از  نمایند؛ همچنان که بر اساس ضوابط، به هر یک  
فني،  و  ریاضي  علوم  آزمایشي  گروه هاي  داوطلبان 
علوم تجربي، علوم انساني و هنر هم اجازه داده شده 
است تا در صورتي که عالقه مند به  شرکت در گروه 
عالقه مندي  باشند،  نیز  خارجي  زبان هاي  آزمایشي 
بنابراین،  نمایند؛  اعالم  ثبت نام  تقاضانامه  در  را  خود 
داوطلبان مي توانند، بر اساس ضوابط مقرر در دفترچه 
این  به ثبت نام  راهنما و همین طور اطالعیه مربوط 
آزمون، متقاضي شرکت در یکي از گروه هاي آزمایشي 
هنر یا زبان هاي خارجي یا هر دو آنها، عالوه بر گروه 

آزمایشي اصلي خود، شوندآ.
5 ـ چنانچه داوطلبي عالقه مند به شرکت در گزینش 
مؤسسات  و  پیام نور  دانشگاه  تحصیلي  رشته هاي 
باشد،  نیز  غیردولتي  و  غیرانتفاعي  عالي  آموزش 
ثبت نام  تقاضانامه  در  را  خود  عالقه مندي  مي تواند 
نسبت به شرکت در گزینش رشته هاي یاد شده اعالم 

کرده و بر اساس ضوابط مقرر اقدام نماید.
موفق باشید

همراه با شما تا آزمون  سراســري  )2( 

حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
در خدمت مادر باش؛ زیرا بهشت، زیِر گام هاي 

مادران است.

گردیدند؛  تباه  بودند،  شما  از  پیش  که  آنان 
چون حق مردم را ندادند تا آنان را ]به رشوه[ 
خریدند و به راه باطلشان بردند، و آنان پیرو 

آن گردیدند.

حضرت فاطمه الزهرا )س( فرمودند: 
خداوند نماز را برای دوری از کبر واجب کرد.

اطالعیۀ بسیار مهم  شرکت تعاونی خدمات آموزشی
با توجه به استفاده غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش در کتاب های خود و همچنین 
انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت در سایت های اینترنتی، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، همان طور که 
ممنوعیت هرگونه استفاده و انتشار سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر طریق در نسخة چاپی این سؤاالت درج 
گردیده است، بار دیگر یادآور می شود که حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر روش 
)الکترونیکی، استفاده در کانال های تلگرام، سایت ها و ...( در هر مقطع زمانی، برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی )حتی 
با ذکر منبع( ممنوع است؛ به عبارت دیگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش، منحصراً متعلق به پدیدآورنده 
آن، یعنی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، بوده و استفاده از این سؤاالت برای 
سایر مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع است و این موضوع محدود به دورة زمانی خاصی نیست. بدیهی است که 

این شرکت، اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان از این امر به عمل خواهد آورد.
شرکت تعاونی خدمات آموزشی
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اعالم نتایج آزمون زبان دانشگاه 
آزاد اسالمی

آزاد  دانشگاه   ۹۹ ماه  بهمن   EPT آزمون  نتایج 
اسالمی اعالم شد. 

داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش 
نشانی: English.iau.ac.ir/ept از  به  دانشگاه  این 

نتیجه این آزمون آگاهی یابند.
 گفتنی است که آزمون EPT دانشگاه آزاد اسالمی، روز 

جمعه 3 بهمن ماه برگزار شد.

نتایج پذیرش بدون کنکور مقطع 
کاردانی دانشگاه آزاد اعالم شد

نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی در مقطع 
آزاد  دانشگاه   ۹۹ ماه  بهمن  پیوسته  كاردانی 

اسالمی اعالم شد.
نتایـــج پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع  کاردانی 
 پیوستـــه  بهمـــن ماه دانشگـــاه آزاد، روی سامانـــه:

www.azmoon.net  قرار گرفت.

روز   14 ساعت  می توانند از  دوره  این  پذیرفته شدگان 

دوشنبه 13 بهمن ماه )امروز( تا شنبه 18 بهمن ماه  با 
مراجعه به سامانه آموزشیار edu.iau.ac.ir  و مطابق 
جدول زمانی اعالم شده، نسبت به ثبت نام خود در این 

پذیرش، به صورت مجازی اقدام کنند.
الزم است که پذیرفته شدگان کلیه محل های دانشگاهی، 
مدارک،  تحویل  چگونگی  و  زمان  از  اطالع  منظور  به 
خود  پذیرش  محل  دانشگاهی  واحد  سایت  آدرس  به 

مراجعه کنند.
و  شرایط  از  اطالع  منظور  به  پذیرفته شدگان،  ضمناً 
ضوابط ثبت نام، می توانند راهنمای مقطع مورد نظر را 
از سامانه: sanjesh.iau.ir  دریافت و مطالعه کنند.

نتایج پذیرش بدون کنکور مقطع 
کارشناسی دانشگاه آزاد اعالم شد

نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی در مقطع 
آزاد  دانشگاه   ۹۹ ماه  بهمن  ناپیوسته  كارشناسی 

اسالمی اعالم شد.
نتایج پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی 
ناپیوسته بهمن ماه دانشگاه آزاد اسالمی، روی سامانه: 

www.azmoon.net قرار گرفت.

روز   14 ساعت  از  می توانند  دوره  این  پذیرفته شدگان 
یکشنبه 12 بهمن ماه لغایت چهارشنبه 15 بهمن ماه با 
مراجعه به سامانه آموزشیار: edu.iau.ac.ir و مطابق 
جدول زمانی اعالم شده، نسبت به ثبت نام خود در این 

پذیرش، به صورت مجازی اقدام کنند.

الزم است که پذیرفته شدگان کلیه محل های دانشگاهی، 
مدارک،  تحویل  چگونگی  و  زمان  از  اطالع  منظور  به 
خود  پذیرش  محل  دانشگاهی  واحد  سایت  آدرس  به 

مراجعه کنند.
و  شرایط  از  اطالع  منظور  به  پذیرفته شدگان،  ضمناً 
ضوابط ثبت نام، می توانند راهنمای مقطع مورد نظر خود 
را از سامانه: sanjesh.iau.ir دریافت و مطالعه کنند

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

بـه اطالع متقاضیان شـرکت در آزمون هـای بین المللی 
نظیـر TOEFL ، GRE،IELTS و ... می رسـاند بـا 
توجـه بـه وجـود تعـدادی افـراد و شـرکت های سـود 
جـو کـه  بـا تبلیغـات و وعده هـای واهی مبنـی بر اخذ 
مـدارک مـورد نظـر، بـا مشـخصات داوطلـب  اقـدام به 
کالهبـرداری و اخـذ مبالـغ قابـل توجهـی از ایـن افراد 
می نماینـد، ایـن سـازمان بـه عنـوان ناظـر آزمون های  
بین المللـی در کشـور، ضمـن برخورد قانونـی و معرفی 
ایـن مراکـز بـه مراجـع قضائـی، مـوارد ذیـل را  بـرای 

اطـالع متقاضیـان یـادآوری می نماید:
1 -  تنهـا مدارکـی از طریق این سـازمان مـورد گواهی 
و تأییـد قـرار خواهنـد گرفـت که قبـاًل مجـری آزمون 
از سـوی ایـن سـازمان مجـوز برگـزاری آن را دریافـت 
نمـوده باشـد؛ لـذا قبـل از پرداخـت هرگونـه وجـه از 
طریق سـایت سـازمان سـنجش آموزش کشـور )بخش 
آزمون هـای بین الملـل( نسـبت بـه مجـاز بـودن مرکز 

اطمینـان حاصـل نمایید.
2 - بـا داوطلبانـی کـه مرتکب تخلف شـوند برابر قانون 
برخـورد خواهـد شـد و مشـخصات آنـان در فهرسـت 
متخلفـان آزمون هـای این سـازمان قـرار خواهد گرفت. 
ضمنـاً ایـن داوطلبـان از 2 تـا 10 سـال از شـرکت در 
آزمون هایـی کـه این سـازمان برگـزار می نمایـد یا ناظر 
آن اسـت، محـروم خواهنـد شـد. همچنیـن در صورتی 
کـه متخلفـان در طول محرومیـت اقدام بـه ثبت نام در 
یکـی مراکز نماینـد، در هر مرحلـه از مراحـل آزمون از 
شـرکت آنـان در آزمون جلوگیری به عمـل خواهد آمد.

3 - مراکـز برگـزاری آزمون ها موظف بـه رعایت قوانین 
بـوده و بایسـتی از ثبت نام ایـن افراد خـودداری نمایند 

و در صـورت تخلـف،  مجـوز آنان لغـو می گردد.
4 - داوطلبانـی کـه بـا جعل مـدارک هویتی سـعی در 
گمـراه نمـودن مجریـان آزمون نمایند و در آن شـرکت 
کننـد و تخلـف آنـان )حتـی پـس از دریافت مـدرک ( 
اثبـات گـردد، برابر مقـررات برگزاری آزمون هـا، مدارک 
مربـوط بـه آنها باطـل و از شـرکت در آزمون ها به مدت 
2 تا10سـال محـروم خواهنـد شـد و با توجه بـه اینکه 
جعل هر گونه اسـناد دولتی و اسـتفاده از سـند مجعول 
و شـرکت کـردن به جـای داوطلـب اصلی، برابـر قانون 
مجـازات اسـالمی )تعزیرات مصـوب 1375( جرم تلقی 
می شـود و مجـازات کیفـری به همـراه خواهد داشـت، 
ایـن گـروه از متخلفـان بـرای  صـدور احـکام قضائی به 

مراجـع قضائی معرفـی می گردند.
یـادآور می شـود که براسـاس قوانین مؤسسـات صاحب 
امتیـاز آزمون هـای بین المللـی، کلیـه مراحـل ثبت نام 
آزمون هـا بایسـتی شـخصاَ توسـط شـخص متقاضـی 
انجـام شـود و در صـورت عـدم رعایت شـرایط ثبت نام، 
از شـرکت متقاضـی در آزمون ممانعـت به عمل خواهد 
آمد و در صورت مشـاهده هرگونـه تخلف در این زمینه 
بـا افـراد یـا شـرکت های سـودجو کـه بـه روش هـای 
مختلـف اقـدام بـه ثبت نـام متقاضیـان در آزمون هـای 

بین المللـی می نماینـد برخـورد قانونـی خواهد شـد.
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ضمن آرزوي موفقیت براي متقاضیانی كه در آزمون دوره هاي فراگیر مقطع 
كارشناسي ارشد دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال ۱۳۹۹ - نوبت بیست و یکم 
ثبت نام نموده اند، نظر شما را به موارد ذیل در رابطه با پرینت كارت و برگزاری 

آزمون جلب می نماید:

الف  - نحوه  و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون 
 كارت  شركت در  این آزمون  از روز سه شنبه مورخ 99/11/14 )فردا( براي مشاهده 
و پرینت، روي درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: 
این  در  شركت   متقاضیان   لذا  گرفت؛  خواهد  قرار   www.sanjesh.org
آزمون ، براي شركت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق 
به درگاه اطالع رساني مذكور مراجعه و با وارد نمودن اطالعات شناسنامه اي 
)نام، نام خانوادگي، شماره ملي، سال تولد و ...( یا اطالعات ثبت نامي )شماره 
پرونده و كد رهگیري و ...( از كارت شركت در آزمون خود یك نسخه پرینت 
در  شركت  كارت  روي  شده  تعیین  زمان  و  آدرس  اساس  بر  و  كرده  تهیه 
آزمون، به شهر حوزه امتحاني مربوط )طبق جدول شماره ۱ مندرج در ذیل 
این اطالعیه كه در سایت سازمان سنجش آمده است( مراجعه نمایند. براي 
و  آزمون  در  شركت  كارت  پرینت  داشتن  همراه  آزمون،  جلسه  در  شركت 
همچنین اصل كارت ملي یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامي است. 

مغایرتي  چنانچه  آزمون  در  شرکت  کارت  مندرجات  درخصوص   - ب  
مشاهده شد، متقاضیان الزم است که به شرح زیر اقدام نمایند:

چنانچه  آزمون،  در  شركت  كارت  روي  مندرج  اطالعات  به  توجه  با  ۱ـ 
متقاضیان مغایرتي در اطالعات مندرج در بندهاي ۱، 2، ۴، ۵، 6، ۹، ۱۰، ۱۱، 
ملي،  كد  شناسنامه،  تولد، شماره  سال  نام،  خانوادگي،  نام  )شامل:   ۱۵ ۱2و 
كارشناسي،  مقطع  معدل  فارغ التحصیلي،  تاریخ  فارغ التحصیلي،  مؤسسه 
مقطع  فارغ التحصیالن  یا  دانشجویان  به  »مربوط  كارداني  مقطع  معدل 
كارشناسي ناپیوسته« و كدرشته  محل هاي انتخابي بر اساس اولویت عالقه( 
كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، الزم است كه براي اصالح مورد یا 
موارد مذكور، حداكثر تا تاریخ ۹۹/۱۱/۱7 منحصراً به درگاه اطالع رساني این 
سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطالعات، نسبت به اصالح موارد 
اقدام نمایند، و در صورتي كه نسبت به بندهاي ۳ و 8 )جنسیت و معلولیت( 
تفاوتي مشاهده نمودند، ضروري است كه مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده 

در بند »ج« به نماینده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه  رفع 
در  كه  اطالعیه  این  ذیل  در   2 شماره  جدول  شرح  )به  مربوطه  حوزه  نقص 

سایت سازمان سنجش آمده است( مراجعه نمایند. 
مغایرت  وي  چهره  با  متقاضی  ورودي  كارت  به  الصاقي  عکس  چنانچه  2ـ 
داشته باشد، الزم است كه شخص متقاضی، همراه با دو قطعه عکس و كارت 
ملي یا شناسنامه عکسدار براي اصالح كارت، مطابق ساعت و تاریخ اعالم 
نقص حوزه  رفع  باجه   در  این سازمان مستقر  نماینده  به  بند »ج«  در  شده 
مربوطه مراجعه نماید؛ در غیر این صورت، فرد به عنوان متخلف تلقي شده و 

برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد. 
بر  متقاضی،  هر  آزمون  در  شركت  كارت  روي  مندرج  اطالعات  سایر  ضمنًا 
از سوی خود فرد تکمیل  اساس اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبت نام، كه 

گردیده، در نظر گرفته شده است. 
یادآوری ها : 

۱- چنانچه مغایرتي در اطالعات مندرج در سهمیه ثبت نامي )بند 7( كارت 
از سهمیه  استفاده  متقاضي  افراد  )براي  دارد  وجود  آزمون شما  در  شركت 
جهاد  وزارت  مستضعفین«،  بسیج  »سازمان  پاسداران  سپاه  رزمندگان، 
برای  مسلح(  نیروي  كل  ستاد  و  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  كشاورزي، 
اعالم مغایرت حداكثر تا تاریخ ۹۹/۱۱/۱7 منحصراً به درگاه اطالع رسانی این 
اقدام  به اصالح موارد  سازمان )قسمت ویرایش اطالعات( مراجعه و نسبت 

نمایید. 
تذکر مهم: افرادی كه در زمان ثبت نام متقاضي استفاده از سهمیه بوده اند و 
سهمیه درخواستي آنان از طرف ارگان مربوط مورد تأیید قرار نگرفته است، 
ضرورت دارد كه پس از مراجعه به قسمت ویرایش اطالعات و اصالح سهمیه، 

عدم تأیید سهمیه خود را از ارگان ذي ربط پي گیري نمایند.
2- چنانچه كارت شركت در آزمون متقاضی فاقد عکس بوده یا چنانچه عکس 
روي كارت وي داراي اشکاالتي از جمله: فاقد ُمهر بودن، واضح نبودن عکس 
كارت  پرینت  داشتن  همراه  كه ضمن  است  است، ضروري  اشتباه عکس  یا 
شركت در آزمون، دو قطعه عکس ۴×۳ و كارت ملي یا شناسنامه عکسدار، 
مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده در بند »ج«، به نماینده سازمان سنجش 
مستقر در باجه  رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه كرده و موضوع را پي گیري 
نموده تا مشکل برطرف گردد؛ در غیر این صورت، فرد به عنوان متخلف تلقی 

شده و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 تاریخ ، نحوه پرینت کارت و 
برگزاري آزمون دوره هاي فراگیر 

کارشناسي ارشد دانشگاه پیام نور بهمن ماه 
سال 1399 - نوبت بیست و یکم
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برگ راهنماي شرکت در  ۳- متقاضیان براي آگاهي بیشتر از ضوابط آزمون، 
آزمون را، كه روي درگاه اطالع رسانی این سازمان قرار دارد، پرینت نموده و 

نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند. 

ج - آدرس و محل  رفع نقص کارت شرکت در آزمون 
نماینده این سازمان در روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱6 صبح از ساعت 8:۳۰ 
حوزه  نقص  رفع  باجه   در   ۱7:۰۰ الي   ۱۴:۰۰ ساعت  از  بعدازظهر  و   ۱2:۰۰ الي 
مربوطه مستقر خواهد شد. براي اطالع آن دسته از متقاضیاني كه براساس 
سازمان  كارت  نقص  رفع  نماینده  به  مراجعه  به  ملزم  »ب«  بند  توضیحات 
در  آزمون،  كارت شركت  نقص  رفع  باجه  و محل تشکیل  آدرس  مي گردند، 
به شرح جدول شماره 2 در ذیل این اطالعیه كه در سایت سازمان سنجش 

آمده است، می باشد.

د  - یادآوري هاي  مهم  
۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت كارت شركت در 

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

جمعه ۹۹/۱۱/۱7 آغاز مي گردد.
بسته  صبح(  )هشت   8:00 ساعت   رأس   امتحاني،  ِحوزه هاي  ورودي  در   -۳
خواهد شد؛ لذا متقاضیان الزم است كه قبل از بسته شدن درهاي ورود به 

جلسه آزمون، در حوزه امتحاني خود حاضر باشند. 
۴- هر متقاضی، براي حضور در جلسه آزمون باید چند مداد سیاه نرم پررنگ، 
مدادتراش، مداد پاک كن و یك سنجاق یا سوزن به همراه داشته باشد. ضمنًا 

رد و بدل كردن این موارد در جلسه آزمون تخلف محسوب می شود.
۵- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان 
تقّلب  و  تخّلف  مصادیق  از  ماهیتًا  امتحاني،  مدارک  ارائه  در  تعلل  و  مقرر 
محسوب مي گردد و با متقاضیان متخلف، برابر با قانون رسیدگي به تخلفات 

و جرایم در آزمون هاي سراسري رسیدگي و برخورد خواهد شد.
همراه،  تلفن  پیجر،  جمله:  از  اضافي  وسایل  آوردن  از  باید  متقاضیان   -6
كتاب،  جزوه،  هوشمند،  انگشتر  هوشمند،  ساعت  هوشمند،  دستبند 
اكیداً  آزمون  جلسه  به  آن  نظایر  و  یادداشت  و  نُت  هرگونه  ماشین حساب، 
از وسایل مندرج در این  خودداري نمایند. ضمنًا به همراه داشتن هر كدام 
بند، به عنوان تقلب و تخلف تلقي شده و با متقاضیان ذي ربط بر اساس قانون 
رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري، كه بخشي از آن در 

بند » ز  « آمده است، رفتار خواهد شد.
7- حوزه های آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافي، از جمله: تلفن 
... معذور  همراه، ماشین حساب، كیف دستي، ساک دستي، كتاب، جزوه و 
در  اعالم شده  موارد  از  غیر  به  كه  می شود  توصیه  اكیدا  بنابراین،  هستند؛ 
اوراق تشخیص  و  آزمون  در  راهنمای شركت  برگ  و  كارت  پرینت  اطالعیه 

هویتی، از همراه داشتن سایر وسایل جداً خودداری شود.
8- به همراه داشتن تلفن همراه، حتی به صورت خاموش، در جلسه آزمون، 

موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.
۹- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس، با فرد متولی همکاری الزم را به عمل 

آورید.
۱۰- متقاضیان، در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاري 
طریق  از  تاریخ ۹۹/۱۱/2۱  تا  حداكثر  كه  است  الزم  آنها،  براي  آزمون 
سیستم پاسخگویي اینترنتي با این سازمان مکاتبه نمایند. بدیهي است كه 
درخواست هاي رسیده بعد از تاریخ فوق، قابل بررسي و پي گیري نخواهد بود.
۱۱- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء 

معتبرترین  عنوان  به  شما  نظرات  به  نیاز  آزمون،  برگزاري  حوزه هاي  كیفي 
منبع اخذ داده و اطالعات براي ارزیابي حوزه ها دارد، خواهشمند است كه 
آزمون  در  امتحاني خود  ارزیابي حوزه  پرسشنامه  نمودن  تکمیل  به  نسبت 
ورودي دوره هاي فراگیر مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه پیام نور سال ۱۳۹۹ 
)از تاریخ ۹۹/۱۱/۱7 لغایت ۹۹/۱۱/2۵( به صورت اینترنتي از طریق درگاه این 

سازمان اقدام نمایید.

هـ- دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و الزامات بهداشتی 
آخرین  اساس  بر  شما،  برای  موفقیت  و  تندرستی  سالمتی،  آرزوی  ضمن 
در  آن  احتمالي  مخاطرات  و  كرونا  ویروس  انتشار  راه های  درباره  اطالعات 
حوزه هاي برگزاري آزمون، انتظار می رود كه موارد زیر را مّدنظر قرار داده و 
برای حفظ سالمتی خود، سایر متقاضیان و خانواده های محترم خود، آنها را 

رعایت كنید:
۱- زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی را برآورد كرده و به موقع در محل 
آزمون حضور یابید. حوزه برگزاری آزمون از ساعت 7:۰۰ صبح روز برگزاری 

آزمون، آماده حضور شما خواهد بود.
2- برای پیشگیری از تجمع، حضور خود را به دقایق پایانی موكول ننمایید.

۳- از تردد بی مورد در محل آزمون جداً خودداری نمایید.
۴- هنگام ورود و خروج به حوزه، با دیگر متقاضیان فاصله مناسب )حداقل 

یك متر( را حفظ نمایید.
۵- همراه داشتن ماسك سه الیه معمولی )بدون فیلتر( و استفاده صحیح از 
ابتدای ورود به حوزه برگزاری آزمون تا  آن )از باالی بینی تا زیر چانه(، از 

پایان برگزاری آزمون و خروج از حوزه امتحانی، الزامی است.
متقاضیان  با سایر  از صحبت كردن  استقرار در محل صندلی،  زمان  6- در 

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

نمایید.
در  و  نمایید  استفاده  كاغذی  از دستمال  كردن  یا سرفه  هنگام عطسه   -8

صورتی كه دستمال وجود نداشت، از قسمت داخلی آرنج استفاده كنید.
۹- در صورت داشتن سؤال ضروری از عوامل اجرایی در طول برگزاری آزمون، 

حتمًا با رعایت فاصله مناسب و داشتن ماسك اقدام به صحبت نمایید.
از سوی عوامل اجرایي،  از سالن  تا زمان اعالم خروج  پایان آزمون  ۱۰- در 
همچنان بر صندلي خود مستقر باشید و به پیام هایی كه حاوی نکات اجرایی 
و بهداشتی است و درجلسه آزمون از بلندگو پخش می شود با دقت گوش 

كرده و به آنها عمل كنید.
نظیر:  مي شود،  لمس  اغلب  كه  سطوحی  با  دست  تماس  از  كنید  سعی   -۱۱
خودداری   ... و  بهداشتي  سرویس  شیرآالت  و  درها  دستگیره  صندلی ها، 

نموده و از دستمال كاغذی استفاده كنید.

و- اقدامات الزم برای متقاضیان مبتال به بیماری کرونا:
 تکمیل فرم خوداظهاری:

- تکمیل فرم خوداظهاری ویژه همه متقاضیان آزمون:
همه متقاضیان این آزمون، الزم است كه از روز چهار شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۵ 
 https://salamat.gov.ir آدرس:   به  كرونا  بیماری  خوداظهاری  سامانه  به 
اطالعات  نمایند.  اقدام  خوداظهاری  فرم  تکمیل  به  نسبت  و  نموده  مراجعه 

متقاضیان در این سامانه نزد وزارت بهداشت محفوظ است.  

نحوه اقدام داوطلبان مبتال به بیماری کرونا:
قطعی  مبتالی  پزشکی  مدارک  به  استناد  با  حاضر  حال  در  كه  متقاضیانی 
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تاریخ  در  بهداشتی  ضوابط  رعایت  با  می بایست  هستند،  كرونا  ویروس  به 
۹۹/۱۱/۱6 با مراجعه به باجه رفع نقص )طبق مندرجات بند »ج« همین اطالعیه 
كه در سایت سازمان سنجش آمده است( گواهی یا تأییدیه بیمارستان را به 
مسؤول باجه ارائه نمایند تا تمهیدات الزم برای برگزاری آزمون آنها به عمل 

آید.

ز  - قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري
ماده ۵- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف- ارتکاب هرگونه عملي كه موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد یا 
همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکي و 

دستگاه هاي حافظه دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات كه آزمون متقاضی را از نظر علمي 

خدشه دار سازد، از قبیل:
براي شركت در  یا تصویر گواهي مجعول  یا گواهي مجعول  ارائه مدرک   -۱

آزمون.
دست اندركاران  یا  امتحاني  حوزه  از  خارج  افراد  یا  متقاضیان  با  تباني   -2

آزمون، از قبیل: عوامل اجرایي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.
با هویت مجعول یا شركت در جلسه آزمون به جاي  ۳- ثبت نام در آزمون 

متقاضی اصلي.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکي 

و دستگاههاي حافظه دار.
د- كمك به متقاضی خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤاالت.

ه - دسترسي غیرمجاز به اطالعات مربوط به متقاضیان یا استفاده غیر مجاز 
از آنها.

و- هرگونه تغییر غیرمجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه هاي متقاضیان یا سایر 
مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشاي سؤاالت آزمون یا تالش در جهت دستیابي و افشاي آن یا شركت 
یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاري آزمون به هر نحو.

ح- خرید یا فروش سؤاالت آزمون یا پاسخ آنها یا شركت یا معاونت در این 
امر قبل یا حین برگزاري آزمون، اعم از اینکه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعي یا 

غیرواقعي باشد.
ماده 6- هیأت هاي رسیدگي به تخلفات، صالحیت صدور حکم به مجازاتهاي 

زیر را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشموالن بند )الف( ماده )۵(: اخطار كتبي با درج در پرونده 
از گزینش در آزمون همان  یا محرومیت  به مراجع ذیربط  اعالم  و  متقاضی 

سال.
ب- در مورد مشموالن بند )ب( یا بند )ج( ماده )۵(: محرومیت از گزینش 
علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي متقاضی در همان سال و محرومیت 

از شركت در آزمون از یك تا ده سال بعد.
تبصره- آراي هیأت هاي بدوي، جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6( این 
قانون قابل تجدید نظر خواهي در هیأت تجدید نظر رسیدگي به تخلفات در 

آزمون هاست.
 )۵( ماده  )ح(  و  )ز(  )و(  )هـ(،  )د(،  بندهاي  مشموالن  مورد  در   -7 ماده 
هیأت هاي رسیدگي متهم را براي رسیدگي و اعمال جزاي نقدي از ده میلیون 
)۱۰/۰۰۰/۰۰۰( ریا ل تا یك میلیارد )۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ریال یا حبس از یك تا 

پنج سال یا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي نمایند.
ماده 8 – ارتکاب هر یك از اعمال موضوع ماده )۵( چنانچه در قالب عضویت 
در یك گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات مي شود و تشکیل دهنده 
و سركرده گروه یا شبکه به حداكثر مجازات محکوم مي گردد. مجازات هر 

یك از اعضاء، كه در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتي نداشته باشند، 
حسب مورد، حداقل مجازات ذكر شده براي مرتکب است.

مانع  آزمون ها  در  تخلفات  به  رسیدگي  هیأت هاي  در  رسیدگي   -۹ ماده 
رسیدگي  هیأت هاي  در  رسیدگي  یا  جزایي  قوانین  سایر  برابر  رسیدگي  از 
كمیته هاي  یا  علمي  هیأت  اعضاي  انتظامي  هیأت هاي  یا  اداري  تخلفات  به 
انضباطي دانشجویان نیست و مرتکب، عالوه بر مجازات مندرج در مواد )6( 
محکوم  نیز  مقررات  و  قوانین  سایر  در  مقرر  مجازات  به  قانون،  این   )7( و 

مي گردد.
مندرج  مجازاتهاي  از  یکي  به  فردي  قطعي  در صورت محکومیت   -۱۰ ماده 
هیأت   ،)6( ماده  )الف(  بند  در  مندرج  مجازات  استثناي  به  قانون،  این  در 
ابطال مي نماید؛  را  آزمون  در  قبولي وي  آزمون ها،  در  تخلفات  به  رسیدگي 
در این صورت، مؤسسه آموزشي مربوط، از صدور و اعطاي هرگونه گواهي یا 
مدرک به وي خودداري خواهد نمود، و چنانچه گواهي فارغ التحصیلي به وي 
اعطاء شده باشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکي یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسالمي، ملزم 

به ابطال آن گواهي هستند.
اكتسابي  رتبه  و  نمرات  بین  علمي،  و  فني  بررسي هاي  با  چنانچه   -۱۱ ماده 
متقاضی و سوابق تحصیلي وي، مغایرت هاي غیرمتعارف مشهود و اساسي، از 
قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي 
در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت هاي بدوي رسیدگي به تخلفات 
امتحان  و اختصاصي  یا چند درس عمومي  از متقاضی در یك  در آزمون ها 
مجدد به عمل مي آید. تعیین وضعیت نهایي آزمون این متقاضی، بر اساس 

نتایج حاصل از امتحان مجدد، بر عهده هیأت بدوي است.
ماده ۱2- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمي و آموزشي، كه براي افزایش آمادگي 
متقاضیان شركت در آزمون هاي مورد بحث این قانون فعالیت مي كند، چنانچه 
در تخلفات ماده )۵( مشاركت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو مي شود و 
مدیران مسؤول آنها، عالوه بر محرومیت دائمي از تأسیس و اداره این گونه 
مراكز، به مجازات هاي پیش بیني شده در این قانون و سایر قوانین محکوم 
مي شوند، و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران 

مسؤول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده )6( است.
تبصره- در مورد آموزشگاه هایي كه فاقد مجوز باشند، عالوه بر اقدام مراجع 
قانوني ذیربط، مدعي العلوم نیز مي تواند رأسًا نسبت به اعالم جرم و پي گیري 

تخلفات آنان اقدام نماید.

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

خود مطلع شوند.
بخش  با  از  را  خود  سؤاالت  یا  سؤال  مي توانند  لزوم،  صورت  در  متقاضیان،  ضمناً 
پاسخگویي اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور  یا در روزها و ساعات اداری با 

شماره  تلفن  ۴2۱6۳-۰2۱ در میان بگذارند. 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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پذیرفته شدگان  اسامي  اعالم  ضمن   ،۱۳۹۹/۱۰/۱۱ مورخ  اطالعیه   انتشار  پیرو 
نهایي کد رشته  محل هاي مرحله پذیرش صرفًا براساس سوابق تحصیلي آزمون 
كاردانی به كارشناسی ناپیوسته )بهمن ماه( سال ۱۳۹۹، توجه متقاضیان را به 

موارد ذیل جلب مي نماید:
همه متقاضیاني که اسامي آنان به عنوان پذیرفته شده نهایي این مرحله اعالم گردیده، 
الزم است كه براي اطالع از زمان دقیق ثبت نام و مدارک مورد نیاز )مطابق 
مدارک اعالم شده در اطالعیه مورخ ۱۳۹۹/7/2۱ در خصوص اعالم اسامي 
پذیرفته شدگان  نهایی آزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۹( 
درگاه  به  ثبت نام،  مراحل  انجام  نحوه  و  این سازمان،  اطالع رساني  درگاه  در  مندرج 
اطالع رساني دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمایند. 

یادآوری های مهم:
داراي مدرک  تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰  تا  پذیرفته شدگان مي بایست حداكثر  1- همه 

کارداني )فوق  دیپلم( باشند؛ در غیر این صورت، مجاز به ثبت نام نخواهند بود.
ثبت نام  قبولي  رشته  در  خواه  مرحله،  این  روزانه  دوره  پذیرفته شدگان    -2
حتي با دادن انصراف قطعي از تحصیل، مجاز به ثبت نام  نمایند یا ننمایند، 
انتخاب رشته هاي دوره  منظور  به   ۱۴۰۰ آزمون سراسري سال  در  و شركت 

روزانه نخواهند بود.
اقدام  3- همه پذیرفته شدگان مي بایست در زمان مقرر، نسبت به ثبت نام خود 
نمایند. الزم به یادآوری است که عدم ثبت نام در زمان مقرر، به منزله انصراف قطعي 

از تحصیل آنان تلقي خواهد شد. 
و  دانشگاه ها  از  یکي  در  قباًل  که  اطالعیه،  این  در  مندرج  پذیرفته شدگان   -4
گرفته اند،  قرار  نهایي  شدگان  پذیرفته  ردیف  در  عالي  آموزش  مؤسسات 
رشته  در  منحصراً  مي بایست  و  گردیده  لغو  آنان  قبلي  قبولي  ضوابط،  مطابق 
قبولي جدید به تحصیل بپردازند. ضمناً این دسته از متقاضیان الزم نیست از محل 
قبولي قبلي خود انصراف دهند، بلکه با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد 
شد و از سوی مؤسسه محل قبولي مندرج در این اطالعیه، مدارک ثبت نامي افراد از 

محل قبولي قبلي آنان درخواست مي گردد. 
5- پذیرفته شدگان مرد الزم است که با توجه  به  بند »مقررات  وظیفه  عمومي«  
مندرج  در صفحه 5 دفترچه  راهنماي  ثبت نام و انتخاب رشته آزمون كاردانی 
به كارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۹ واجد شرایط الزم بوده و گواهي مربوط را به 

دانشگاه محل قبولي ارائه دهند.
مدرک  در  مندرج  )معدل  بوده  معدل  مغایرت  داراي  که  پذیرفته شدگاني  از   -6
تحصیلي آنان كمتر از معدل اعالم شده در اطالعات ارسالي از سوی متقاضیان 
صرفًا  هستند،  کاردانی  مدرک  عنوان  مغایرت  دارای  یا  باشد(  سازمان  این  به 
ثبت نام موقت و مشروط به عمل خواهد آمد؛ لذا ضرورت دارد که این دسته 
از پذیرفته شدگان، مدارک الزم را به دانشگاه محل قبولی خود ارائه نمایند تا 
بررسي الزم در مدارک و مستندات ارائه شده آنها صورت گیرد. متقاضیانی 
كه داراي مغایرت معدل یا مغایرت عنوان مدرک كاردانی هستند، مي بایست 
وضعیت نهایي خود را تا پایان بهمن ماه از دانشگاه محل قبولي خود پي گیري 
نموده و از مراجعه به این سازمان جداً خودداري نمایند. داوطلبان، در صورت 
از روش هایی که در  استفاده  با  رابطه سؤالي دارند، مي توانند  این  لزوم، چنانچه در 

انتهای این اطالعیه اعالم گردیده است، با این سازمان مکاتبه نمایند.
7- در هر مرحله  از پذیرش )ثبت نام ، پذیرش یا هنگام  تحصیل (، چنانچه  مشخص  
گردد که  متقاضی حقایق  را کتمان  نموده  و یا اطالعات نادرست ارائه داده و واجد 

شرایط نیست، قبولي  وي  لغو شده و طبق  مقررات  با وي  رفتار خواهد شد.
با توجه به عدم پذیرش حضوري متقاضیان به منظور جلوگیري از شیوع ویروس کرونا 
و در جهت تسریع در بررسي و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیک، متقاضیان 
مي توانند به سیستم پیشخان خدمات الکترونیکي سازمان سنجش آموزش کشور به 
همراه  به  را  خود  درخواست  و  مراجعه   http://darkhast.sanjesh.org آدرس: 
مستندات الزم ثبت نام نمایند. پس از ثبت درخواست، براي داوطلب شماره نامه و 
کدرهگیري از طریق پیام کوتاه ارسال مي شود و متقاضیان مي توانند، پس از دریافت 
شماره و کدرهگیري از طریق پیام کوتاه، به پرتال رهگیري الکترونیکي مکاتبات به 
از آخرین وضعیت درخواست  آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد شده و 

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

۴2۱6۳-۰2۱ نیز در میان بگذارند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

اعالم اسامی پذیرفته شدگان  نهایی رشته های 

تحصیلی پذیرش صرفًا با سوابق تحصیلی 

)معدل فوق دیپلم( در مقطع کاردانی به 

کارشناسی ناپیوسته بهمن ماه سال 1399



 

 

13 بهمن 1399 سال بیست و پنجم ، شماره 844 

درســت اســت کــه آمــوزش در فضــای مجــازی، فاصلــة فیزیکــی مــا را بیشــتر کــرده 
ســت و مــا بایــد همدیگــر را )البتــه اگــر امکانــش باشــد!( از پشــت صفحــة مانیتــور 
ببینیــم، امــا از ســوی دیگــر، ایــن نــوع آمــوزش فاصلــة زمانــی را تــا حــد زیــادی 
ــک  ــاز، از کم ــگام نی ــوان  در هن ــریع تر می ت ــر و س ــت و راحت ت ــرده اس ــن ب از بی
ــوزان از  ــان، برخــی از دانش آم ــن می ــرد. در ای ــوزان بهــره ب ــر و ســایر دانش آم دبی
ــؤال های  ــال، س ــرای مث ــد؛ ب ــتفاده نمی کنن ــی اس ــه خوب ــده ب ــش آم ــت پی فرص
ــا از ســایر  ــد ی خــود را در گروه هــای درســی شــبکه های مجــازی مطــرح نمی کنن
دانش آمــوزان بــرای رفــع اشــکال ها و ضعف هــای خــود کمــک نمی گیرنــد و 
می گوینــد: »برایــم ســخت اســت کــه در جمــع ســؤال کنــم« یــا »مایــل نیســتم از 

ــم.« ــک بخواه ــای دیگرکم بچه ه
می گوینــد ترجیــح می دهنــد کــه مشکلشــان را بــه تنهایــی حــل کننــد یــا هنــگام 
ــا  ــوط، کســی حضــور نداشــته باشــد ت ــر مرب طــرح مشــکل، جــز خودشــان و دبی
طــرح مشــکل کننــد؛ در واقــع، آنهــا مایلنــد بــرای انجــام کاری دو ســاعت تمــام 
ــرض  ــد و آن کار را در ع ــک بگیرن ــه از کســی کم ــا اینک ــد ت ــت صــرف کنن وق
20 دقیقــه بــه اتمــام رســانند! اگــر شــما نیــز جــزو ایــن دســته از افــراد هســتید، 

مطلــب زیــر را حتمــاً مطالعــه کنیــد.

اکــراه در کمــک گرفتــن از دیگــران یــا مطــرح کــردن مشــکل در جمــع، بــه خاطــر 
یــک دلیــل یــا ترکیبــی از دالیــل زیــر اســت.

مــن قــوی هســتم: گاه مــا فکــر می کنیــم کــه کمــک گرفتــن از دیگــران، بــه 
ایــن معناســت کــه مــن فــردی وابســته و ناتوانــم و درخواســت کمــک از دیگــران 
ــر  ــا را زی ــای م ــتعدادها و توانایی ه ــف، اس ــم و آن ضع ــف می دانی ــانة ضع را نش

ــرد. ــؤال می ب س
ــرا  ــیم؛ زی ــی باش ــون کس ــم مدی ــم:  گاه نمی خواهی ــون باش ــم مدی نمی خواه
ــی  ــاس ناراحت ــم، احس ــران کنی ــش را جب ــم لطف ــده نتوانی ــه در آین ــی ک ــا زمان ت
خواهیــم کــرد. ایــن احســاس ناراحتــی بــه دلیــل آن اســت کــه بــرای خــود ارزش 

ــن کمکــی نیســتیم. ــه شایســتة چنی ــم ک ــل نیســتیم و تصــور می کنی قائ
ــه«: بســیاری از افــراد تصــور می کننــد کــه اگــر در  عــدم تحمــل شــنیدن »ن
مقابــل درخواستشــان، پاســخ منفــی بشــنوند، بــه آنهــا توهیــن شــده اســت و بــه 
همیــن دلیــل ترجیــح می دهنــد کــه بــه اســتقبال شــنیدن »نــه« احتمالــی نرونــد.

ــز یکــی  ــوردم: تصــور تســلیم شــدن و شکســت خــوردن نی ــت خ ــن شکس م
ــاق  ــی اتف ــت زمان ــن وضعی ــت. ای ــک اس ــت کم ــدم درخواس ــل ع ــر از دالی دیگ
ــا  ــد تنه ــم و بع ــده می گیری ــر عه ــادی را ب ــای زی ــان کاره ــم زم ــه ه ــد ک می افت

برای رسیدن به موفقیت :

از کمک خواسنت غافل نشوید
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تعــداد کمــی از آنهــا را بــه اتمــام می رســانیم؛ چــون وقتــی کارهــا برایمــان مشــکل 
ــه  ــا ب ــه ی ــم ک ــح می دهی ــس از آن ترجی ــم و پ ــا می کنی ــا را ره ــود، آنه می ش
تنهایــی شکســت بخوریــم یــا خودمــان آنهــا را انجــام دهیــم و احســاس موفقیــت 

کنیم. 

چه باید کرد؟
ــک پذیر  ــردی ریس ــما ف ــه ش ــت ک ــن اس ــد ای ــران، نیازمن ــن از دیگ ــک گرفت کم
ــس  ــه نف ــاد ب ــار از اعتم ــوی و سرش ــردی ق ــه ف ــاز ب ــن کار، نی ــام ای ــید. انج باش
ــا  ــدارد کــه از درخواســت شــما اســتقبال شــود، ام دارد. هیــچ ضمانتــی وجــود ن
ــه  ــخ دادن، ب ــه پاس ــی داد، این گون ــخ منف ــما پاس ــت ش ــه درخواس ــردی ب ــر ف اگ
ــکان  ــه او ام ــت، بلک ــما نیس ــه ش ــردن ب ــن ک ــتن و توهی ــی ارزش دانس ــای ب معن
ــان  ــی در آن زم ــاید حت ــته و ش ــت را نداش ــه آن درخواس ــت دادن ب ــخ مثب پاس
خــاص، ایــن امــکان بــرای او وجــود نداشــته اســت؛ بنابرایــن، در فرصــت دیگــری 
ــه درخواســتتان پاســخ مثبــت بدهــد؛ از ســوی دیگــر، اگــر  ــد کــه ب از او بخواهی
ــخ  ــه پاس ــد ک ــد بفهمی ــور می توانی ــد، چط ــرح نکنی ــتتان را مط ــز درخواس هرگ
دیگــران در مقابــل درخواســت شــما چیســت؟! حتــی اگــر پاســخ منفــی دریافــت 
ــه در  ــد ک ــاد بگیری ــد ی ــما می توانی ــت و ش ــد اس ــة مفی ــک تجرب ــن ی ــد، ای کنی
ــه دلیــل بــد   شــرایط مختلــف، پاســخ های متفــاوت دریافــت می کنیــد کــه گاه ب
ــا حتــی درخواســت از  ــان نامناســب درخواســت ی مطــرح کــردن درخواســت، زم
فــرد نامناســب بــوده اســت و در هــر صــورت شــما بــرای درخواســت های بعــدی، 
انتخــاب و شــرایط بهتــری خواهیــد داشــت.کافی اســت بــه خاطــر بســپارید کــه 
همــة انســان های موفــق، بارهــا از دیگــران »نــه« شــنیده، امــا مأیــوس نشــده اند؛ 
ــش   ــز موفقیت ــافت، دربارة رم ــس ماکروس ــس«، مؤس ــل گیت ــال، »بی ــرای مث ب
ــن طرحــی را  ــی ســاده م ــدارد. خیل ــن وجــود ن ــچ رازی در کار م ــد: »هی می گوی
بــه 1200 نفــر نشــان دادم، 900 نفرشــان قطعــاً گفتنــد: نــه، 300 نفــر بــه طــرح 
توجــه کردنــد. 85 نفرشــان نظــر مثبتــی داشــتند، ولــی در عمــل کاری نکردنــد. 
30 نفــر آنهــا طــرح را جــدی گرفتنــد و فقــط 11 نفرشــان بــا ســرمایه گــذاری در 

طــرح، مــرا مولتــی میلیــاردر کردنــد.« 
مطمئــن باشــید کــه کمــک گرفتــن از دیگــران، شــما را قوی تــر می کنــد؛ 
ــار، از کســی چیــزی بخواهیــد؛ صــرف نظــر از آنکــه آن چیــز،  پــس روزی یــک ب
ــا آنچــه را کــه می خواهیــد،  ــا متوســط باشــد. عــادت کنیــد ت ــزرگ ی کوچــک، ب
ــن، اگــر  ــد؛ بنابرای ــد فکــر کســی را بخوان ــد. هیــچ کــس نمی توان ــان بیاوری ــه زب ب
خواســته هایتان را بــه دیگــران نگوییــد، آنهــا چگونــه می تواننــد کمکتــان کننــد؟! 
ــان  ــه کمکت ــا ب ــد ت ــر کنی ــد لب ت ــراد، منتظرن ــیاری از اف ــه بس ــد ک ــد دی خواهی
بیاینــد. بــه یــاد داشــته باشــید کــه افــراد موفــق، تافتــه ای جــدا بافتــه نیســتند، 
بلکــه دیگــران آنهــا را در پیمــودن ایــن راه کمــک کرده انــد. کســانی کــه بــه خــود 

اعتمــاد دارنــد، آمــادة پذیرفتــن کمــک و ترغیــب و تشــویق دیگــران هســتند.  
 

اگر فردی به درخواست شما پاسخ منفی داد، این گونه 
پاسخ دادن، به معنای بی ارزش دانستن و توهین کردن 

به شما نیست؛ بلکه او امکان پاسخ مثبت دادن به آن 
درخواست را نداشته و شاید حتی در آن زمان خاص، این 

امکان برای او وجود نداشته است؛ بنابراین، در فرصت 
دیگری از او بخواهید که به درخواستتان پاسخ مثبت بدهد
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پیرو اطالعیه مورخ 99/11/01  به  اطالع  متقاضیان  ثبت نام  و شرکت  در آزمون  سراسري  
پردیس  مجازي،  نیمه حضوري،  )شبانه(،  دوم  نوبت  روزانه،  دوره هاي   در   1400 سال 
خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي، دانشگاه  پیام  نور )آموزش  از راه  دور( و 
مؤسسات  آموزش  عالي  غیرانتفاعي  و غیردولتي  و همچنین رشته هاي تحصیلي دانشگاه 
آزاد اسالمي مي رساند که  ثبت نام  براي  شرکت  در آزمون  مذکور، از روز یکشنبه مورخ 
۹۹/۱۱/۱2 )دوازدهم بهمن ماه  ۱۳۹۹( منحصراً از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان 
به نشاني: www.sanjesh.org آغاز شده است و در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱8 
)هجدهم بهمن ماه  ۱۳۹۹( پایان مي پذیرد؛ لذا متقاضیان مي توانند در مهلت  مقرر، 

بر اساس توضیحات ذیل براي شرکت در این آزمون اقدام نمایند. 
الف( تکالیف متقاضیان براي  شرکت  در آزمون:  

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

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

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

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

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

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

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

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

پیش دانشگاهي خود را از سال 1391 تا 1399 اخذ نموده اند.
تا 1399 در صورتي که  دارندگان مدرک پیش دانشگاهي سال هاي 1391  تبصره ۱: 
اطالعاتشان در بانک اطالعاتي مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش وجود نداشته یا 
 http://dipcode.medu.ir :ناقص باشد، ابتدا براي تکمیل اطالعات خود به سامانه
مراجعه نمایند و در صورت تأیید اطالعات آنان از سوي آموزش و پرورش، مي توانند تا 
تاریخ 99/11/18 با مراجعه به درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، در 

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

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

.)99/11/18
5- پرینت کارت  شرکت در  آزمون، بر اساس برنامه زماني مندرج در دفترچه راهنماي 

شماره یک.
6- حاضر شدن در محل  و حوزة امتحاني تعیین  شده در کارت شرکت در آزمون  و پاسخ 

دادن به سؤاالت.
ب( ثبت نام  براي  شرکت  در آزمون:  

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

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

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

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

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

دریافت اطالعات کارت اعتباري )شماره سریال 12 رقمي( اقدام نمایند. 
2-۱- با توجه به اینکه مقرر گردیده است که در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، 
خدماتي از طریق ارسال پیام کوتاه به متقاضیان ارائه شود، متقاضیاني که تمایل به استفاده 
از خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ 8500 )هشت هزارو 
پانصد( ریال به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، مي توانند از این خدمات استفاده 

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

)زبان هاي خارجي( گردد.
2-۳- چنانچه داوطلب، متقاضي ثبت نام در دو یا سه گروه آزمایشي )با توجه به توضیحات 
تبصره 4 ذیل(  باشد، الزم است که به ازاي هر گروه آزمایشي، مبلغ 540/000 )پانصد و 
چهل هزار( ریال دیگر نیز از همین طریق پرداخت و اطالعات کارت اعتباري را دریافت 

نماید.
2-۴- منظور از ثبت نام در دو یا سه گروه آزمایشي، بدین صورت است که متقاضی 
مي تواند، عالوه بر انتخاب یکي از گروه هاي آزمایشي )علوم ریاضي و فني یا علوم تجربي 
یا علوم انساني( به عنوان گروه آزمایشي اصلي، در یکي از گروه هاي آزمایشي هنر و زبان 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره:

تاریخ  ثبت نام  و شرایط و ضوابط 
شرکت در  آزمون  سراسري    سال  1400
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خارجي نیز متقاضي شود؛ به عبارت دیگر، متقاضي نمي تواند به طور همزمان، در گروه هاي 
آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني شرکت نماید.

2-۵- چنانچه متقاضي، عالقه مند به شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي دانشگاه 
پیام نور باشد، الزم است که نسبت به پرداخت مبلغ 137/000 )یکصد و سي و هفت 
هزار( ریال دیگر نیز از همین طریق، اقدام کرده و اطالعات کارت اعتباري )شماره 

سریال 10 رقمي( را دریافت نماید.
2-6- چنانچه متقاضي، عالقه مند به شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي مؤسسات 
آموزش عالي غیردولتي و غیرانتفاعي باشد، الزم است که نسبت به پرداخت مبلغ 137/000 
)یکصد و سي و هفت هزار( ریال دیگر نیز از همین طریق، اقدام کرده و اطالعات کارت 

اعتباري )شماره سریال 10 رقمي( را دریافت نماید.
2-7- در رابطه با نحوه اعالم عالقه مندي به رشته هاي دانشگاه هاي فرهنگیان و تربیت 
دبیر شهید رجایي تهران، به اطالع مي رساند که در صورت اخذ مجوزهاي قانوني از سوی 
وزارت آموزش و پرورش از مراجع ذي صالح براي پذیرش دانشجو در دانشگاه هاي فوق، 
موضوع در مرحله انتخاب رشته هاي تحصیلي )حدوداً در دهه دوم مرداد ماه سال 1400( 

اطالع رساني خواهد شد.
نکات مهم:

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

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

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

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

به عنوان متقاضی متخلف تلقي خواهند شد.
۴-۱- پذیرفته  شدگان  دوره هاي  روزانه  آزمون  سراسري  سال  1399، در صورت ثبت نام و 
شرکت در آزمون سراسري سال 1400، ضمن رعایت موضوع تاریخ انصراف، توجه داشته 
باشند که منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي غیر روزانه )نوبت دوم »شبانه«، 
نیمه حضوري، پیام نور، غیر انتفاعي، پردیس خودگردان، مجازي و رشته هاي تحصیلي 

دانشگاه آزاد اسالمي( بوده و فقط در این دوره ها گزینش خواهند شد.
۴-2- بر اساس تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایي قانون ایجاد تسهیالت براي ورود 
رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجي به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 
1367/11/30 هیأت محترم وزیران، آن  دسته  از متقاضیاني که  با استفاده از سهمیه 
شاهد و ایثارگر، یک بار در رشته هاي تحصیلي دوره  روزانه با آزمون یا بدون آزمون )براي 

پذیرفته شدگان رزمنده از سال 1368 به بعد و براي پذیرفته شدگان سهمیه شاهد از 
سال 1376 به بعد( پذیرفته شده اند، اعم از اینکه از رشته قبولي انصراف داده یا در رشته 
قبولي ثبت  نام کرده یا نکرده باشند، حق استفاده مجدد از سهمیه مذكور در آزمون 
سراسري در هیچ دوره اي، اعم از روزانه، نوبت دوم )شبانه(، غیرانتفاعي، پیام نور، شهریه 
پرداز، پردیس خودگردان، مجازي، دانشگاه آزاد اسالمي و ... را نخواهند داشت؛ به عبارت 
دیگر، متقاضیان مشمول این ماده، تحت هیچ عنوان، حق استفاده مجدد از این سهمیه در 

تمامي دوره ها و همچنین دانشگاه آزاد اسالمي را ندارند.
۴-۳- بر اساس مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزي آزمون 
سراسری، آن دسته از متقاضیان سنوات قبل، که با استفاده از سهمیه هاي شاهد و ایثارگر 
در ردیف پذیرفته شدگان با آزمون یا بدون آزمون رشته هاي تحصیلي غیر روزانه )دوره هاي 
نوبت دوم )شبانه( دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پیام نور، دانشگاه آزاد اسالمي، 
مؤسسات آموزش عالي غیردولتي و غیرانتفاعي، شهریه پرداز، پردیس خودگردان، مجازي 
فقط یك  بار، مجاز به  از رشته قبولي خود،  انصراف  قرار گرفته اند، در صورت   )... و 
استفاده مجدد از سهمیه هاي مربوط در این آزمون خواهند بود؛ به عبارت دیگر، اگر 
متقاضي یک بار از سهمیه ایثارگران برای ورود به دوره هاي غیرروزانه استفاده کرده باشد، 
صرفاً با انصراف از تحصیل مي تواند برای ورود به دوره هاي غیرروزانه، یک بار دیگر استفاده 
نماید، اما اگر متقاضي یک بار از سهمیه ایثارگران برای ورود به دوره هاي روزانه، از سال 
1368 به بعد استفاده کرده باشد، دیگر حق استفاده از این سهمیه در هیچ دوره اي را در 

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

جدید ۳-۳-6 طراحی و برگزار خواهد شد.
ج( آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام:

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

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

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

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

خود را دارند؛ اما اجازه ویرایش اطالعات سوابق تحصیلي شان را نخواهند داشت.
نحوه ارسال درخواست یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور

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

 http://rahgiri.sanjesh.org وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع 
شوند. 

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

۴2۱6۳-۰2۱ نیز در میان بگذارند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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پیرو اطالعیه  مورخ 1399/10/14 در خصوص پذیرش دانشجو در کد رشته محل هاي 
اعالم شده از سوي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در دوره کارداني نظام جدید 
دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي- غیرانتفاعي بهمن ماه سال 
رشته محل هاي  کد  نهایي  پذیرفته شدگان  اسامي  اعالم  ضمن  وسیله،  بدین   1399

مرحله مذکور، توجه متقاضیان را به موارد ذیل جلب مي نماید:
همه متقاضیاني که اسامي آنان به عنوان پذیرفته شده نهایي این مرحله اعالم گردیده، 
الزم است که براي اطالع از زمان دقیق ثبت نام و مدارک مورد نیاز )مطابق مدارک 
اعالم شده در اطالعیه مورخ 99/7/16 در خصوص اعالم اسامي پذیرفته شدگان  نهایی 
عالي  آموزش  و مؤسسات  و حرفه اي  فني  دانشگاه  نظام جدید  کارداني  دوره  آزمون 
غیردولتي -  غیرانتفاعي سال 1399( مندرج در درگاه اطالع رساني این سازمان و نحوه 
انجام مراحل ثبت نام، از روز یکشنبه 1399/11/12 به درگاه اطالع رساني دانشگاه یا 

مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمایند. 
یادآوری های مهم:

    1- همه پذیرفته شدگان مي بایست حداکثر تا تاریخ 1399/6/31 داراي اصل یا 
گواهي دوره دوم متوسطه نظام جدید در یکي از رشته هاي تحصیلي شاخه فني و 
حرفه اي و کاردانش یا دیپلم فني و حرفه اي و کاردانش نظام ترمي واحدی یا سالي 
واحدي یا دیپلم شاخه نظري نظام آموزشي جدید ) نظام  3-3-6( و یا نظام ترمي 
واحدي یا سالي واحدي بوده و یا دوره مربوط را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال  
1399 با موفقیت  به پایان رسانده باشند یا داراي دیپلم نظام قدیم )دوره چهارساله( 

بوده باشند.
تبصره: پذیرفته شدگان داراي دیپلم شاخه نظري نظام ترمي واحدي یا سالي واحدي، 
در زمان ثبت نام، عالوه بر مدرک دیپلم، مي بایست گواهي مدرک پیش دانشگاهي با 
تاریخ فارغ التحصیلي حداکثر تا 99/6/31 را نیز ارائه نمایند؛ در غیر این صورت، مجاز 

به ثبت نام نخواهند بود.
   2- پذیرفته شدگان مندرج در این اطالعیه که قباًل در یکي از دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي در ردیف پذیرفته شدگان نهایي قرار گرفته اند، مطابق ضوابط، قبولي 
تحصیل  به  جدید  قبولي  رشته  در  منحصراً  مي بایست  و  می گردد  لغو  آنان  قبلي 
بپردازند. ضمناً این دسته از متقاضیان الزم نیست از محل قبولي قبلي خود انصراف 
مؤسسه  از سوی  و  شد  خواهد  رفتار  انتقالي  دانشجوي  همانند  آنان  با  بلکه  دهند، 
محل قبولي مندرج در این اطالعیه، مدارک ثبت نامي افراد از محل قبولي قبلي آنان 

درخواست مي گردد. 
   3- پذیرفته شدگان مرد الزم است که با توجه  به  بند »مقررات  وظیفه  عمومي«  
مندرج  در صفحه 3 دفترچه  راهنماي  ثبت نام و انتخاب رشته آزمون  دوره کارداني 
نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي - غیرانتفاعي 
به دانشگاه محل  را  بوده و گواهي مربوط  بهمن ماه سال 1399 واجد شرایط الزم 

قبولي ارائه  دهند.
   4- از پذیرفته شدگاني که داراي مغایرت معدل هستند )معدل مندرج در مدرک 
تحصیلي آنان کمتر از معدل اعالم شده در اطالعات ارسالي از طرف متقاضیان به این 

سازمان باشد( صرفاً ثبت نام موقت و مشروط به عمل خواهد آمد؛ لذا ضرورت دارد 
که این دسته از پذیرفته شدگان مدارک الزم را به دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند تا 
بررسي الزم در مدارک و مستندات ارائه شده صورت گیرد. متقاضیان داراي مغایرت 
معدل باید وضعیت نهایي خود را تا پایان بهمن ماه از دانشگاه محل قبولي پي گیري 
نموده و از مراجعه به این سازمان جداً خودداري نمایند. داوطلبان، در صورت لزوم، 
چنانچه در این رابطه سؤالي دارند، مي توانند با استفاده از روش هایی که در انتهای 

این اطالعیه اعالم گردیده است، با این سازمان مکاتبه نمایند.
شاخه  نظام جدید،  متوسطه   دیپلم   دارندگان  تحصیلي  رشته  و  رایانه اي  کد   -5    
نظام  واحدي،  ترم  واحدي،  نظام سالي  )نظام 6-3-3(،  آموزشی جدید  نظام  نظري 
 قدیم  آموزش  متوسطه  ) جدول شماره ۴   دفترچه  راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته 
تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  و  ثبت نام  دفترچه  در  مندرج   24 الي   15 صفحات  در 
قبولي  تحصیلي  رشته  عنوان  با  مي بایست   )1399 سال  جدید  نظام  دوره هاي 
می  گردد.  لغو  آنان  قبولي   صورت،  این  غیر  در  داشته  باشد؛  مطابقت   شده  اعالم 
پذیرفته شدگان داراي دیپلم شاخه نظري منحصراً مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل 

در رشته هاي تحصیلي كارداني ناپیوسته هستند.
   6-  پذیرفته شدگان دوره روزانه این مرحله، خواه در رشته قبولي ثبت نام نمایند یا 
ننمایند، حتي با دادن انصراف قطعي از تحصیل، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون 

سراسري سال 1400 به منظور انتخاب رشته هاي دوره روزانه نخواهندبود.
اقدام  خود  ثبت نام  به  نسبت  مقرر  زمان  در  مي بایست  پذیرفته شدگان  همه   -7    
آنان  از تحصیل  انصراف قطعي  منزله  به  مقرر،  زمان  در  ثبت نام  عدم  نمایند. ضمناً 

تلقي خواهد شد. 
   8- در هر مرحله  از پذیرش )ثبت نام ، پذیرش یا هنگام  تحصیل (، چنانچه  مشخص  
گردد که  متقاضی حقایق  را کتمان  نموده  یا اطالعات نادرست ارائه داده و واجد شرایط 

نیست، قبولي  وي  لغو شده و طبق  مقررات  با وي  رفتار خواهد شد.
با توجه به عدم پذیرش حضوري متقاضیان به منظور جلوگیري از شیوع ویروس کرونا 
و در جهت تسریع در بررسي و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیک، متقاضیان 
مي توانند به سیستم پیشخان خدمات الکترونیکي سازمان سنجش آموزش کشور به 
همراه  به  را  خود  درخواست  و  مراجعه   http://darkhast.sanjesh.org آدرس: 
مستندات الزم ثبت نام نمایند. پس از ثبت درخواست، براي متقاضی 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 
از آخرین وضعیت درخواست  آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد شده و 

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

۴2۱6۳-۰2۱ نیز در میان بگذارند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 اعالم اسامی پذیرفته شدگان  نهایی رشته های تحصیلی پذیرش 
صرفًا با سوابق تحصیلی )معدل دیپلم( دوره کارداني نظام جدید

 دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي - غیرانتفاعي
 بهمن ماه سال 1399
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به اطالع متقاضیان شرکت کننده در هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های 
نتایج  و 1399/10/12( می رساند که  تاریخ های 11  در  )برگزار شده  اجرایی کشور 
اولیه آزمون متقاضیان دستگاه های اجرایی کشور، شامل: وزارت آموزش و پرورش، 
بانک توسعه تعاون، پست بانک ایران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان 
امور عشایر ایران، سازمان انتقال خون ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان 
بهزیستی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، 
سازمان حسابرسی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ملی استاندارد، 
سازمان هواشناسی کشور، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران )مادر تخصصی(، 
اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی  رفاه  و  تعاون، کار  وزارت 
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  سازمان  کشور،  وزارت  قراردادی(،  کارگیری  )به 
کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی، سازمان ملی بهره وری ایران، سازمان اداری و 
استخدامی کشور، وزارت ورزش و جوانان و دستگاه های مربوط به سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان، شامل: اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی 
استان سیستان و بلوچستان، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سیستان 
انتقال  کل  اداره  بلوچستان،  و  سیستان  استان  عشایر  امور  کل  اداره  بلوچستان،  و 
سیستان  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  بلوچستان،  و  سیستان  استان  خون 
پزشکی  کل  اداره  بلوچستان،  و  سیستان  استان  بهزیستی  کل  اداره  بلوچستان،  و 
قانونی استان سیستان و بلوچستان، اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و 
بلوچستان، اداره کل جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، اداره کل دامپزشکی 
استان سیستان و بلوچستان، اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان، 
اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان - جنوب، اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان، اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان، اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و 
تربیتی استان سیستان و بلوچستان، اداره کل شیالت استان سیستان و بلوچستان، 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سیستان و بلوچستان، اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و  استان سیستان  هواشناسی  اداره کل  بلوچستان،  و  استان سیستان  گردشگری  و 
بلوچستان، اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان و استانداری استان 
سیستان و بلوچستان از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ روي درگاه سازمان  سنجش 
متقاضیان  لذا  است؛  گرفته  قرار   www.sanjesh.org نشاني:  به  کشور  آموزش 
هر یک از دستگاه های اجرایی، پس از دریافت نتیجه آزمون، درصورتی که بر اساس 
نتیجه مندرج در کارنامه آزمون جزء معرفی شدگان براي مرحله بررسي مدارک باشند، 
باید برای اطالع از اطالعیه و اقدامات بعدی، در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ 
به آدرس درگاه اینترنتی دستگاه مورد نظر به شرح جدول ذیل مراجعه و با توجه به 

مفاد اطالعیه مندرج در درگاه دستگاه مورد نظر، اقدام نمایند. 

یادآوری های مهم:
1( متقاضیان معرفی شده برای مرحله بررسی مدارک، که متقاضی استفاده از بند 
مربوط به احراز سابقه ده سال سکونت هستند، به منظور تأیید اطالعات خوداظهاری 
مبنی بر بومی شهرستانی، الزامی است که فرم استشهاد محلی موضوع اطالعیه مورخ 

1399/07/27 مندرج در درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش را تکمیل نموده و پس 
از تأیید از مرجع مربوط، در هنگام مراجعه به دستگاه اجرایی در زمان بررسی مدارک، 
به همراه داشته باشند. الزم به یادآوری است که در صورت عدم ارائه مدارک بومی 
شهرستانی، امتیاز بومی لغو گردیده و از نمره مکتسبه کسر خواهد شد و وضعیت 
متقاضی بر اساس نمره مکتسبه جدید در رقابت با سایر متقاضیان مالک عمل قرار 

خواهد گرفت.
2( عدم مراجعه متقاضی در مهلت تعیین شده براساس اطالعیه اعالم شده از سوی 
مراحل  سایر  از  متقاضی  انصراف  منزله  به  مدارک،  بررسی  برای  اجرایی  دستگاه 

استخدام تلقی می گردد.
3(پس از بررسي مدارک، از بین متقاضیان واجد شرایط، تا چند برابر ظرفیت براي 
شرکت در مصاحبه استخدامی به هریک از دستگاه هاي اجرایي معرفي خواهند شد. 

اطالعیه سازمان اموراداري و استخدامي کشور در خصوص :

 زمان اعالم نتایج اولیه هشتمین آزمون استخدامي متمرکز 
دستگاه هاي اجرایي کشور در سال 1399 

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

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

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

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

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

@prnoetir :4-  پیام رسان بله

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

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

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

این گونه مصاحبه ها دارند، آن را از افراد یا دستگاه های مصاحبه کننده پی گیری نمایند.
در خاتمه، از عموم داوطلبان آزمون هاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده 
این  نام و عنوان  از  اقدامات خالف قوانین و مقررات یا سوء استفاده احتمالي  هرگونه 
-۳6۱82۱۵۱ و   ۰26-  ۳6۱82۱۵2 تلفن هاي:  شماره  طریق  از  را  مراتب  سازمان، 
اینترنتي: نشاني  الکترونیکي: hefazatazmon@sanjesh.org  یا  آدرس  و   ۰26 

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

توضیحات سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

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

تلگرامي و اینستاگرامي با این سازمان

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص:

 اصالح  تاریخ برگزاری آزمون هاي کارشناسی ارشد ناپیوسته و سراسری سال 1400 
آزمون های  متقاضیان  اطالع  به   ،1399/7/20 تاریخ  در  سازمان  این  سراسری  آزمون های  برگزاری  و  ثبت نام  زمانی  برنامه  حاوی  جدول  انتشار  پیرو 
کارشناسی ارشد ناپیوسته و سراسری سال 1400 می رساند که به منظور پیش بینی های الزم برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی به منظور برگزاری آزمون های 

فوق و کاهش هر گونه مخاطرات برای متقاضیان عزیز، زمان برگزاری این آزمون ها به شرح جدول ذیل اصالح می گردد.
لذا متقاضیان الزم است که با توجه به تاریخ های اعالم شده و همچنین مندرجات اطالعیه هایی که متعاقباً برای هر آزمون از طریق درگاه اطالع رسانی این 

سازمان منتشر می گردد، اقدام الزم را به عمل آورند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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