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متعاقبًا اعالم خواهد شدكاردانی به كارشناسي ناپیوسته

متعاقبًا اعالم خواهد شدكاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات غیرانتفاعی(
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صفحه 6

اطالعیه  سازمان  سنجش 
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ثبت نامي متقاضیان آزمون  

كارشناسي ارشد سال 1400 

راهی به سوی حقيقت 
يا بی راهه ای به سمت َمجاز؟!
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امتحانات ترم اول ، فرصتی جدی برای آزمایش خود

تا فردا شب ادامه دارد :

 ثبت نام پذیرش با سوابق تحصیلي 
در مقطع كارشناسي ناپیوسته

بهمن 1399

نتایج آزمون 

زبان انگلیسی

 وزارت بهداشت اعالم شد

زبان  آزمون  دوره  نهمین  و  پنجاه  نتایج 
در  بهداشت،  وزارت   )MHLE( انگلیسی 
منتشر  پزشکی  آموزش  سنجش  مركز  سایت 

شد.
انگلیسی  زبان  آزمون  دوره  نهمین  و  پنجاه 
در  تعویق،  از  پس  بهداشت،  وزارت   )MHLE(

دوشنبه اول دی ماه برگزار شد.
سنجش  مرکز  سایت  طریق  از  آزمون  این  نتایج 
قابل   www.sanjeshp.ir پزشکی:  آموزش 
با کدرهگیری،  دریافت است و داوطلبان می توانند 

کارنامه خود را مشاهده کنند.
 Certification Code هر کارنامه دارای یک ُکد ویژه به نام 
بوده که در باالی آن درج می شود و درستی آن از طریق 
سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی )در پیوند »تأیید 
)Check Certificate Validity کارنامــه« یا 
بنابراین، کارنامه چاپ شده یا  قابل استعالم است؛ 
گواهی دیگری برای شرکت کنندگان به منظور ارائه 

به مراجع گوناگون، صادر نخواهد شد.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 ثبت نام و پذیرش با سوابق تحصیلي 
كارداني نظام جدید فني و حرفه اي
و مؤسسات غیر دولتی بهمن 1399
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نشانی پست الکترونیکی:
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حقیقت کدام است و َمجاز کدام؟ کدام یک ما را به مقصد 
به دانشگاه است، رهنمون مي شود؟  اصلي مان، که ورود 
آیا حجم گستردة تبلیغات رادیو و تلویزیوني و همین طور 
به حقیقت  را  ما  »مجازي«،  یا  سایبري  نامحدود  فضاي 

مي رساند یا اینکه از راه به بي راهه مي کشاند؟!
تنها  دست،  این  از  دیگري  پرسش هاي  و  پرسش ها  این 
بخش ناچیزی از »چون و چرا«هاي بي شماري هستند که 
هر داوطلب در مرحلة آغازین ورود به دانشگاه، که شرکت 
در آزمون سراسري است، با آنها روبرو مي شود، و معموالً 
از آنکه به پاسخ قانع کنندة  این »چون و چرا«ها  پیش 
دست پیدا کند، این مؤسسات متعدد آمادگي برای کنکور 
مرتبط  مجازي  فضاهاي  حداکثري  اشغال  با  که  هستند 
با آزمون سراسري، ذهن و جان و روان وي را محاصره 
مي کنند و راه هرگونه تفکر صحیح و غیر هیجاني را بر 
او مي بندند و تا داوطلب به خود بجنبد، مي بیند که در 
یک جّو سرسام آور، تبلیغات رنگارنگ مؤسسات یاد شده، 
وي را به تسلیم وادار کرده اند؛ تسلیمي که هیچ گونه راه 
نجاتي در آن یافت نمي شود و داوطلب را مجبور مي کند 
که با پرداخت هزینه هاي بسیار مادي و معنوي و آرامش 
و آسایش ذهني خود، تا آخرین ایستگاه با آنها همراهي 
کند و در نهایت، نتیجه دلخواهي هم از این همراهي همه 

جانبه به دست نیاوَرد.
ورود  راه  آیا  است؟  چنین  امر  حقیقت  آیا  راستي  به 
همه  آیا  مي گذرد؟  مؤسسات  این  از  دانشگاه  به 
پذیرفته شدگان دانشگاه ها الزاماً در این مؤسسات حضور 
یافته اند؟ آیا نفرات برتر کنکور همگي در این مؤسسات و 
دوره هاي آموزشي آنها حضور داشته اند یا عکس و نامشان 
این  تبلیغات  در  این دوره ها  در  آنها  بدون سابقه حضور 
مؤسسات قرار گرفته است؟! فراتر از این موضوع، آیا ورود 
به دانشگاه، کلید خوشبختي است؟ یعني آیا اگر داوطلبي 
پذیرفته شود،  دیگري  آزمون  هر  یا  آزمون سراسري  در 
باز  او  روي  به  سعادت  و  بهروزي  و  خوشبختي  درهاي 
مي شود و در زندگي آینده اش دیگر با هیچ مشکل مهمي 
آرزوهاي خود  آمال و  به سرچشمه  روبرو نخواهد شد و 
او در  از  این صورت، بدشانس تر  خواهد رسید و در غیر 
میان بیش از هفت میلیارد انساني که روي این کره خاکي 

زندگي مي کنند، کسي نیست؟!
پي  در  پرسش هایي که  و  باال گفته شد  در سطور  آنچه 
مدت هاست  که  مي دهد  خبر  تلخي  از حقیقت  آمد،  آن 
گریبان جامعه دانش آموزي و دانشجویي و در یک عبارت 
»نسل جوان« ما و خانواده هاي آنها را گرفته است، و از 
قرائن معلوم، در آینده نزدیک هم قصد ندارد دست از سر 
این نسل بردارد و همچنان به پیش مي تازد و روز به روز 

این چنین  و  فربه تر مي شود،  پیشین،  روز  با  مقایسه  در 
است که وسیله اي با عنوان »کنکور«، که روزگاري، ابزار 
بزرگتري  هدف  به  رسیدن  براي  اتکایي  قابل  و  کارآمد 
به  دسترسي  منظور  به  عالي  تحصیالت  به  ورود  یعني 
به خلق  هدف واالتر و مقدس تري چون خدمت عالمانه 
خدا بود، از جانب تجارت پیشگان به پیش پا افتاده ترین 
به سبک  براي سودجویي  و عرصه اي  وجهي دچار شده 

جدید گردیده است.
از  ما  اساسي مورد سؤال  نکته  بگذریم،  این بحث که  از 
به  فعالیت  مجوز  اعطاي  و  تبلیغات  امر  دست اندرکاران 
به صالحیت  آیا  که  است  این  کنکور،  پرشمار  مؤسسات 
مؤسسات  این  تبلیغ  محتواي  و سالمت  و صحت  علمي 
نحوه  به  اندازه  از  بیش  با میدان دادن  آیا  اندیشیده ایم؟ 
فعالیت و اغواگري برخي از مؤسسات، با دست خود این 
ذهنیت را در فکر و اندیشه فرزندانمان نهادینه نمي کنیم 
و  زندگي  پایان  به مفهوم  پذیرفته نشدن در کنکور،  که 
فرجام کار ماست و قبول شدن در آن یعني تمام زندگي 
و روي آوردن خوشبختي به خانه و کاشانه ما؟ آیا با حجم 
باال و محیرالعقول این تبلیغات، اصاًل جاي تفکر به مسائل 
واالي زندگي در ذهن دانش آموزان ما، که در آغاز جواني 
این نکته فکر کنند که تنها  تا به  باقي مي ماند  هستند، 
راه خوشبختي، ورود به دانشگاه نیست و چه بسا افرادي 
بوده اند و هستند که، حتي بدون داشتن تحصیالت عالي، 
هم به لحاظ مادي و هم از نظر معنوي، به درجات باالیي 
رسیده اند و به امر مقدس خدمت به خلق خدا پرداخته اند.
از سوي دیگر، آیا به این مسأله نیز اندیشیده ایم که چرا 
باید طوري فرزندانمان را تربیت کنیم که شیرازه ذهني 
آنها با یک »نه« شنیدن و ناکامي هنگام ورود به جامعه 
)که این مسأله مي تواند قبول نشدن در کنکور، نرسیدن 
یا دیر رسیدن به هر چیز مطلوب  و مشروع دیگري نیز 

باشد( از هم فرو پاشد؟
دست،  این  از  دیگر  پرسش  ده ها  و  پرسش ها  این 
ما حضور  اندیشه همه  و  است که در ذهن  دغدغه هایي 
دارد و شیوه عملکرد برخي از مؤسسات، آنها را از ذهن بر 
لب جاري مي سازد و همگان، به ویژه نهادهاي مسؤول، را 
به این نکته فرا مي خواند که: داوطلبان ورود به مراکز و 
مؤسسات آموزش عالي را دریابید و نگذارید  که این گونه 
با  خود،  خیال پردازانه  و  رویایي  تبلیغات  با  مؤسسات 
برابر عطِش  را به جاي »آب« در  وارونه سازي، »سراب« 
جوشان این جوانان عزیز به آنها تعارف کنند و »پندارهاي 
جایگزین  و  جانشین  آنان  ذهن  در  را  مجازي  و  واهي« 
حقایق و واقعیت هاي زندگي روزمره نمایند. امروز اقدام 

کنید که فردا خیلي دیر است.

راهی به سوی حقيقت يا بی راهه ای به سمت َمجاز؟!

حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
هر که عبادت خالصانه اش را به سوي خدا باال 
را  برترین مصلحتش  متعال،  فرستد، خداوند 

به سوي او پایین مي فرستد.

زنان،  سّیده  سپردن  خاك  به  ]هنگام 
فاطمه علیهاالسالم خطاب به رسول اكرم 

)ص( فرمود:[ 
اما براي من که سختي جدایي تو را دیده و 
تعزیت  جاي  کشیده ام  را  مصیبتت  سنگیني 
است، نه هنگام تسلیت. تو را بالین ساختم در 
آنجا که شکاِف قبر تو بود، و جان گرامي ات 
نمود  مفارقت   تن  از  گردنم  و  سینه  میان 
باز  خدا  به  و  خداییم  از  »همه  شد[.  ]جدا 

مي گردیم.«

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند: 
محبوب ترین بنده نزد خداي عّز و جّل کسي 

است که راستگو و مراقب نمازش باشد.
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رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران تأكید كرد:

بخشودگی بدهی گروهی از 

دانشجویان پیام نور

رئیــس دانشــگاه پیام نــور اســتان تهــران، 
از بخشــودگی بدهــی و ســنوات تحصیلــی 
دانشــجویانی كــه طــی ســال های قبــل در ایــن 
دانشــگاه پذیرفتــه شــده و بــرای ادامــه تحصیل 

مراجعــه نکرده انــد، خبــر داد. 
ــه  ــوان اینک ــا عن ــی، ب ــی خانیک ــا بخش ــر غالمرض دکت
ایــن طــرح صرفــاً ویــژه دانشــجویان مقاطــع کارشناســی 
آن  از  قبــل  و   97 ســال  ورودی  کارشناسی ارشــد  و 
اســت، افــزود: ایــن دســته از دانشــجویان کــه متقاضــی 
ــاه 99  ــا 30 دی م ــر ت ــل هســتند، حداکث ــه تحصی ادام
ــه بخــش آمــوزش مراکــز و  ــد درخواســت خــود را ب بای

ــد. ــه دهن ــور ارائ ــگاه پیام ن ــای دانش واحده
ــدم  ــای ع ــرای ترم ه ــوز، ب ــن مج ــق ای ــزود: طب وی اف
بــدون  تحصیلــی  مرخصــی  دانشــجویان،  مراجعــه 
شــهریه  پرداخــت  بــدون  و  ســنوات  در  احتســاب 
 منظــور خواهــد شــد و از نیمســال اول تحصیلــی ســال 

1399-1400 قابل اجراست.
ــد:  ــادآور ش ــران ی ــتان ته ــور اس ــگاه پیام ن ــس دانش رئی
ــه  ــکان ارائ ــه ام ــند ک ــته باش ــه داش ــجویان توج دانش
درخواســت بعــد از تاریــخ مذکــور وجــود نخواهد داشــت 
و دانشــجویانی کــه در مهلــت مقــرر اقــدام بــه ثبت نــام 
می کننــد، از تمامــی تســهیالت ویــژه دانشــجویان جدید 

ــوند. ــد می ش ــره من به
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه پیام نــور، وی تأکید 
کــرد: در ایــام شــیوع بیمــاری کرونــا، کلیــه کالس هــای 
ــور  ــگاه پیام ن ــرم دانش ــان ت ــای پای ــی و آزمون ه آموزش
ــه صــورت تمــام الکترونیــک و غیــر حضــوری برگــزار  ب
می شــود. ضمنــاً متقاضیــان بــه منظــور کســب اطالعات 
ــا  ــه مرکــز محــل تحصیــل خــود ی بیشــتر می تواننــد ب
ــانی:  ــه نش ــران ب ــتان ته ــور اس ــگاه پیام ن ــال دانش پرت

ــد. ــه کنن http://tehran.pnu.ac.ir مراجع

دستورالعمل برگزاری جلسات 

پیش دفاع دانشجویان دكتری 

دانشگاه آزاد ابالغ شد

دســتورالعمل جلســات برگــزاری جلســات 
پیش دفــاع دانشــجویان دكتــری تخصصــی 

ــد.  ــالغ ش ــالمی اب ــگاه آزاد اس دانش
دکتــر جــواد علمائــی، معــاون علــوم، مهندســی و 
کشــاورزی، و حجــت االســالم والمســلمین دکتــر 
عبدالحســین خســروپناه، معــاون علــوم انســانی و هنــر 
دانشــگاه آزاد اســالمی، دســتورالعمل »برگزاری جلســات 
پیش دفــاع دانشــجویان دکتــری تخصصــی« را بــه 
رؤســای دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان ها ابــالغ کردنــد.
ــتای  ــتورالعمل، در راس ــن دس ــای ای ــاس بنده ــر اس ب
مســاعدت بــا دانشــجویان در شــرایط فعلی، الزم اســت تا 
اطــالع ثانــوی جلســات پیش دفــاع بــه صــورت مجــازی 
برگــزار شــود. ضمنــاً دانشــجویان بایــد مســتندات خــود 
را بــرای پیش دفــاع در زمــان مقــرر در ســامانه پژوهشــیار 

بارگــذاری کننــد.
در ایــن دســتورالعمل آمــده اســت: هیــأت تخصصــی و 
اســتاد راهنمــا بــه صــورت مجــازی و دانشــجو در واحــد 
ــد  ــن واح ــا نزدیک تری ــل ی ــل تحصی ــگاهی مح دانش
ــی دانشــجو،  ــی محــل زندگ ــالت تکمیل مجــری تحصی
بــا حضــور نماینــده ای از تحصیــالت تکمیلــی واحــد بــه 
ــاع شــرکت می کننــد. عنــوان ناظــر در جلســه پیش دف

ــی  ــش تحصیل ــته گرای ــر رش ــی در ه ــأت تخصص هی
دانشــجو، شــامل: 9 نفــر از اعضــای هیــأت علمــی 
دانشــگاه های کشــور اســت کــه کفایــت یــا عــدم کفایــت 
ــای  ــک اعض ــالوه ی ــه ع ــف ب ــا رأی نص ــاع، ب پیش دف

حاضــر در جلســه، مشــخص می شــود.
بــر اســاس بندهایــی از ایــن دســتورالعمل، دبیرخانه های 
پیش دفــاع ذیــل ادارات کل امــور پژوهشــی و تحصیــالت 
تکمیلــی معاونت هــای موضوعــی بــوده و نقــش نظــارت، 
هدایــت و هماهنگــی فرآینــد پیش دفــاع را برعهــده 

خواهند داشــت.
نســبت  کــه  اســت  موظــف  پیش دفــاع  دبیرخانــه 
پیش دفــاع،  جلســات  مدیریــت  و  برنامه ریــزی  بــه 
تعــداد  توزیــع  و  دانشــجویان  بــرای  وقــت  تعییــن 
زمانــی درســال  بــازه   جلســات پیش دفــاع در چهــار 
ــرداد(  ــت و م ــان، دی، اردیبهش ــای: آب ــر ماه ه )15 روز آخ

اقــدام کنــد.

در ایــن دســتورالعمل آمــده اســت: زمــان انجــام 
پیش دفــاع مجــازی، یــک ســاعت اســت کــه بــه ترتیــب، 
ــاع  ــه(، دف ــا )5 دقیق ــتاد راهنم ــات اس ــامل: توضیح ش
دانشــجو )حداکثــر 20 دقیقــه(، نــکات تکمیلــی اســتاد 
راهنمــا )5 دقیقــه(، پرســش، مشــورت و تصمیــم گیــری 

هیــأت تخصصــی )30 دقیقــه( اســت.
مجــازی،  پیش دفــاع  انجــام  بــرای  بایــد  دانشــجو 
دســتورالعمل برگــزاری پیش دفــاع رســاله دکتــری 
ــت و  ــیار دریاف ــامانه پژوهش ــازی را از س ــی مج تخصص
ــد. ــل کن ــاً عم ــاد آن دقیق ــه مف ــرده و ب ــه ک مطالع

همچنیــن واحدهــای دانشــگاهی موظــف هســتند کــه 
تمهیــدات و زیرســاخت های فنــی الزم را بــرای اجــراء بــا 

کیفیــت جلســات پیش دفــاع فراهــم کننــد.
ــجویان در  ــی دانش ــور فیزیک ــزام حض ــه ال ــه ب ــا توج ب
جلســه پیش دفــاع، واحدهــای دانشــگاهی موظــف 
ــاع،  ــاس لیســت جلســات پیش دف ــر اس ــه ب هســتند ک
کــه از ســوی ســازمان مرکــزی اطــالع رســانی خواهــد 
ــا در نظــر گرفتــن تعــداد جلســات پیش دفــاع،  شــد و ب
ــب،  ــکان مناس ــازی م ــاده س ــه آم ــبت ب ــان نس همزم

ــد. ــدام کنن ــرایط الزم اق ــزات و ش تجهی
دانشــجویان نیــز موظــف هســتند کــه ضمــن مطالعــه 
ــا مراجعــه  ــی مقــرر ب ــازه زمان فایل هــای آموزشــی، در ب
بــه ســامانه برگــزاری جلســات پیش دفــاع )کــه در 
ســامانه پژوهشــیار اطــالع رســانی می شــود(، نســبت بــه 

ــدام کننــد. درخواســت و زمــان مــورد نظــر خــود اق
ضمنــاً دانشــجویان موظفنــد کــه حداقــل 30 دقیقه قبل 
از شــروع جلســه، در محــل برگــزاری جلســه پیش دفــاع 

ــور یابند.  حض

با تأكید بر نیازهای كشور:

فراخوان جشنواره ملی 

پایان نامه سال دانشجویی منتشر شد

فراخــوان نوزدهمیــن جشــنواره ملــی پایان نامــه 
ســال دانشــجویی، بــا تأكیــد بیشــتر بــر توجــه 

بــه نیازهــای كشــور منتشــر شــد.
ــال  ــه س ــی پایان نام ــن جشــنواره مل ــوان نوزدهمی فراخ
دانشــجویی، از ســوی ســازمان انتشــارات جهاددانشگاهی 
در شــش گــروه: علــوم پایــه، کشــاورزی و منابــع طبیعی، 



15 دی 1399 سال بیست و پنجم ، شماره 440 

بـــا توجـــه بـــه عـــدم پذیـــرش حضـــوری داوطلبـــان بـــه منظـــور جلوگیـــری از 
ـــت ها  ـــت درخواس ـــی و ثب ـــریع در بررس ـــور تس ـــه منظ ـــا و ب ـــروس کرون ـــیوع وی ش
ـــخان  ـــستم پیش ـــه سیـــ ـــد ب ـــی توانن ـــیان م ـــی، متقاضــ ـــورت الکترونیک ـــه ص ب
 خدمــــــات الکترونیکـــی ســــــازمان سنــــجش آمــــوزش کشـــور بـــه آدرس:

ــراه  ــه همـ ــود را بـ ــت خـ ــه و درخواسـ  http://darkhast.sanjesh.org مراجعـ
ـــب ،  ـــرای داوطل ـــت درخواســـت، ب ـــس از ثب ـــاً پ ـــد. ضمن ـــت نماین مســـتندات الزم ثب

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

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان به روش الکترونیکی

اطالعیۀ بسیــــار مهم  شركـــت تعاونی خدمات آمــوزشی

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 

این سؤاالت درج  به هر طریق در نسخة چاپی  آزمایشی سنجش  سؤاالت آزمون های 

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.

شركت تعاونی خدمات آموزشی

ــوم پزشــکی، و  ــی و مهندســی، عل ــر و معمــاری، فن هن
ــش  ــراه بخ ــه هم ــات ب ــانه و ارتباط ــانی، رس ــوم انس عل

ــل منتشــر شــد. ــژه و بین المل وی
دبیرخانــه جشــنواره ملــی پایان نامــه ســال دانشــجویی، 
از برخــی تغییــرات در ســاختار ایــن جشــنواره خبــر داد 
و اعــالم کــرد: ایــن دوره از جشــنواره، بــا تأکیــد بیشــتر 
ــار  ــودن آث ــردی ب ــه نیازهــای کشــور و کارب ــر توجــه ب ب

ــود. ــزار می ش ــرکت کنندگان برگ ش
بــر اســاس فراخــوان نوزدهمیــن جشــنواره ملــی 
شــرکت کنندگان  دانشــجویی،  ســال  پایان نامــه 
می تواننــد آثــار خــود را در ســه بخــش: اصلــی، ویــژه و 
بین الملــل بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال کننــد.

دانشــجویان و طالبــی کــه در بــازه زمانــی 1 مهــر 97 تــا 
31 شــهریور 99 از پایان نامــه خــود در مقاطــع تحصیالت 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــد، می توانن ــاع  کرده ان ــی دف تکمیل
پایــگاه اینترنتــی ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی بــه 

نشــانی: isba.ir در ایــن جشــنواره شــرکت کننــد.
 الزم بــه یــادآوری اســت کــه آخریــن  مهلــت ثبت نــام 
 نوزدهمیــن جشــنواره ملــی پایان نامه ســال دانشــجویی 

28 اسفند 99 اعالم شده است.
بــر اســاس اعــالم کمیتــه علمــی نوزدهمیــن جشــنواره 
ــن  ــی ای ــی پایان نامــه ســال دانشــجویی، بخــش اصل مل

ــوم  ــروه: عل ــش گ ــی در ش ــامل حوزه های ــنواره ش جش
پایــه، کشــاورزی و منابــع طبیعــی، هنــر و معمــاری، فنی 
و مهندســی، علــوم پزشــکی، و علــوم انســانی اســت. بــر 
ایــن اســاس، در هــر یــک از گروه هــا دانشــجویانی کــه 
صرفــاً در موضوعــات زیــر از پایان نامــه خــود دفــاع کــرده 

ــن جشــنواره شــرکت کننــد. باشــند، می تواننــد در ای
ــوژی تولیدمثــل،  ــاروری و بیول گــروه علــوم پزشــکی: ناب
طــب بازســاختی و ســلول درمانی، ارتقــاء ســالمت، 

ــرطان. ــوژی، س اپیدمیول
گــروه فنــی و مهندســی: صنایع نفــت، گاز و پتروشــیمی، 
حمل ونقــل ریلــی، صنایــع معدنــی و فلــزی، مهندســی 
صنایــع، مهندســی کامپیوتــر و فنــاوری اطالعــات، 

مهندســی بــرق.
پایــه: زیست شناســی، زمین شناســی،  علــوم  گــروه 

ــیمی. ش
گــروه علــوم انســانی: ارتباطــات و رســانه، اخــالق 
ــم و  ــت گذاری عل ــی، سیاس ــات فرهنگ ــه ای، مطالع حرف
فنــاوری، فلســفه علــم و فنــاوری، مســؤولیت اجتماعــی، 
علــوم انســانی اســالمی، ادبیــات معاصــر، تاریــخ شــفاهی، 
ــام سیاســی در  ــوی، نظ ــری و معن ــت فک ــوق مالکی حق

ــی. ــیب های اجتماع ــی و آس ــگ عموم ــالم، فرهن اس
گــروه هنــر و معمــاری: طراحــی مــد و لبــاس، معمــاری 

ایرانــی و اســالمی، هنــر ایرانــی و اســالمی.
ــی،  ــع غذای ــی، صنای ــان داروی ــاورزی: گیاه ــروه کش گ

ــی. باغبان
ــی کتــاب ســال  ــژه نوزدهمیــن جشــنواره مل بخــش وی

دانشــجویی
در بخــش ویــژه ایــن جشــنواره، پایان نامه هــای نــگارش 
»اقتصــاد  »محیط زیســت«،  زمینه هــای  در  شــده 
کتــاب،  »مطالعــات  داخلــی«،  تولیــد  و  مقاومتــی 
ــری  ــازی و یادگی ــای مج ــر«، »فض ــی و نش کتاب خوان

می شــوند. پذیــرش  الکترونیــک« 
ــاب  ــی کت ــنواره مل ــن جش ــل نوزدهمی ــش بین المل بخ

ســال دانشــجویی
ســال  پایان نامــه  ملــی  جشــنواره  از  دوره  ایــن  در 
دانشــجویی، بــرای نخســتین بــار، بخــش بین الملــل بــه 
جشــنواره اضافــه  شــده اســت. این بخــش به دانشــجویان 
غیــر ایرانــی اختصــاص  یافتــه اســت کــه پایان نامه هــای 

ــد. ــن کرده ان ــران تدوی ــا موضــوع ای خــود را ب
عالقه منــدان، بــرای کســب اطالعــات بیشــتر می تواننــد 
بــه پایــگاه اطالع رســانی: www.isba.ir مراجعــه یــا بــا 

شــماره تلفــن: 02166952727 تمــاس حاصــل کنند.
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هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

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

مراجـع قضائـی، موارد ذیـل را  برای اطـالع متقاضیان یـادآوری می نماید:
1 -  تنهـا مدارکـی از طریـق این سـازمان مـورد گواهـی و تأیید قرار خواهنـد گرفت که 
قبـاًل مجـری آزمون از سـوی این سـازمان مجوز برگـزاری آن را دریافت نموده باشـد؛ لذا 
قبـل از پرداخـت هرگونـه وجه از طریق سـایت سـازمان سـنجش آموزش کشـور )بخش 

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

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

3 - مراکـز برگـزاری آزمون هـا موظـف بـه رعایـت قوانین بـوده و بایسـتی از ثبت نام این 
افـراد خـودداری نماینـد و در صـورت تخلـف،  مجوز آنان لغـو می گردد.

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

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

می نماینـد برخـورد قانونی خواهد  شـد.

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

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

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

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

ـــد. ـــدام نماین ـــون اق ـــن آزم ای

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص :

 اعالم زمان مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي

متقاضیان ثبت نام كننده در آزمون  كارشناسي ارشد ناپیوسته 

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

 و همچنین ایجاد امکان براي ثبت نام مجدد آن دسته از 

متقاضیانی كه در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند
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پیرو اطالعیه  مورخ 1399/10/8 و با توجه به مصوبه بیست و چهارمین جلسه شوراي 
برای ظرفیت خالی  سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1399/7/22 مقرر گردید که 
ناپیوسته سال 1399  كارشناسي  به  كارداني  آزمون  تحصیلی  رشته های  مانده 
لذا ضمن  انجام شود؛  )معدل مدرك كارداني(  از طریق سوابق تحصیلی  پذیرش 
سایت  در  كه  جداول  شرح  به  مرحله  این  محل های  رشته   اطالعات  اعالم 
سازمان سنجش درج گردیده است، به اطالع متقاضیان می رساند که به منظور 
اطالع از شرایط و ضوابط ثبت نام  و انتخاب رشته هاي تحصیلي در دوره هاي روزانه، 
و  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  مجازي  و  غیرانتفاعي  )شبانه(،  دوم  نوبت 
مرحله  این  در  که  حرفه اي،  و  فني  دانشگاه  آموزشکده هاي  و  دانشکده ها  همچنین 
به شیوه صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي )معدل مدرك كارداني( براي پذیرش در 
نوبت بهمن ماه سال 1399 اقدام خواهند نمود، الزم است که ضمن مطالعه مندرجات 
دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته این آزمون )منتشر شده در تاریخ 99/2/17 
مندرج در درگاه اطالع رسانی این سازمان(، توضیحات مندرج در این اطالعیه را نیز 
به  دقت مطالعه نموده و با درنظر داشتن شرایط و ضوابط پذیرش نسبت به ثبت نام 
از روز پنجشنبه 1399/10/11 تا  انتخاب رشته )حداكثر 30 كدرشته محل(  و 
روز سه شنبه 1399/10/16 منحصراً از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان اقدام 

نمایند. 

یادآوری مهم:
پذیرش در این مرحله، بر اساس ظرفیت خالي مانده رشته محل هاي نیمسال اول و 
نیمسال دوم مرحله مهر ماه انجام مي شود؛ لذا در فهرست رشته محل هاي این مرحله، 
رشته محل هایي با پذیرش در نیمسال اول و دوم ) مطابق پذیرش مهر ماه( مشاهده 
مي شود. اما در این مرحله، تفاوتي در انتخاب رشته محل نیمسال اول و یا نیمسال 
شروع به تحصیل تمامي پذیرفته شدگان از نیمسال دوم  دوم وجود ندارد و 

سال تحصیلي )بهمن ماه( خواهد بود.

شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو:
1- دارا بودن مدرک کارداني مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکي یا شوراي عالي انقالب فرهنگي.
تبصره 1: متقاضیان مي بایست در زمان ثبت نام، داراي مدرک یا گواهینامه کارداني 
)فوق دیپلم( باشند یا حداکثر تا تاریخ 1399/11/30 نسبت به اخذ مدرک مربوط 

اقدام نمایند. 
فارغ  کاردانی  مقطع  از   1399/7/30 تاریخ  تا  حداکثر  که  متقاضیانی   :2 تبصره 
التحصیل شده اند، الزم است که معدل درج شده در گواهی کاردانی را در تقاضانامه 
ثبت نام درج نمایند. ضمناً آن دسته از متقاضیانی که در زمان ثبت نام دانشجوی سال 
خود  کاردانی  مدرک  اخذ  به  موفق   1399/11/30 تاریخ  تا  حداکثر  و  هستند  آخر 
می شوند، الزم است که در زمان ثبت نام، میانگین نمرات واحدهای گذرانده تا تاریخ 

1399/7/30 را در تقاضانامه ثبت نام خود درج نمایند.
2- پذیرفته شدگان رشته هاي تحصیلي دوره روزانه در آزمون کارداني به کارشناسي 
در صورت  و  ندارند  را  مرحله  این  در  شرکت  و  ثبت نام  سال 1398 حق  ناپیوسته 
ثبت نام و شرکت در این مرحله از پذیرش، منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي 
غیرروزانه از قبیل: نوبت دوم )شبانه(، غیرانتفاعي، پردیس خودگردان و مجازي هستند 
و فقط در این دوره ها گزینش خواهند شد. این متقاضیان در صورتي مي توانند در این 
مرحله از پذیرش ثبت نام و شرکت نمایند که اوالً واجد شرایط عمومي و اختصاصي 
و  باشند  برادران(  براي  مقررات وظیفه عمومي  راهنما )خصوصاً  مندرج در دفترچه 
ثانیاً حداکثر تا پایان مهلت ثبت نام در این مرحله، نسبت به انصراف قطعي از تحصیل 
اقدام نمایند. بدیهي است که در صورت عدم انصراف قطعي از تحصیل تا تاریخ تعیین 
شده، این دسته از متقاضیان، متخلف محسوب شده و اگر حدنصاب قبولي آزمون را 
نیز کسب نمایند، مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در رشته قبولي جدید خود نیستند.

غیرانتفاعي،  )شبانه(،  دوم  نوبت  قبیل:  از  غیرروزانه  دوره هاي  پذیرفته شدگان   -3

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 ثبت نام و انتخاب رشته براي مرحله پذیرش 
صرفًا با سوابق تحصیلي  )معدل فوق دیپلم( در 
رشته هاي تحصیلي دوره هاي روزانه، نوبت دوم 

)شبانه(، غیرانتفاعي و مجازي دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي و دانشکده ها و آموزشکده هاي دانشگاه 

فني و حرفه اي در مقطع كارداني به كارشناسي 
ناپیوسته بهمن ماه سال 1399
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پردیس خودگردان و مجازي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و همچنین پذیرفته 
دوره  به  کارداني  دوره  از  دانشجو  پذیرش  آزمون  در  اسالمي  آزاد  دانشگاه  شدگان 
کارشناسي ناپیوسته سال 1398، در صورت نداشتن مشکل نظام وظیفه )برادران(، 

مي توانند در این مرحله از پذیرش ثبت نام و شرکت نمایند.
4- پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسي ناپیوسته سال 1399، در صورت 
تمایل، مي توانند در این مرحله از پذیرش شرکت نمایند. بدیهي است که در صورت 
قبولي در این مرحله از پذیرش، قبولي قبلي آنان لغو مي گردد و باید در رشته قبولي 
جدید ثبت نام کنند و ادامه تحصیل دهند؛ لذا متقاضیان در این خصوص دقت الزم 

را به عمل آورند.
5- متقاضیان  داراي  مدرک  تحصیلي  در رشته هاي گروه  آموزشي پزشکي  )دانشجویان  
یا فارغ التحصیالن ( شرکت کننده  در این مرحله از پذیرش،  قبل  از اقدام  به  تکمیل  فرم 
تقاضانامه ثبت نام و  انتخاب  رشته اینترنتي،  توجه  داشته  باشند که  باید از لحاظ طرح  
تعهد خدمت  به  وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشکي  وضعیت  خود را مشخص  
نمایند و منعي  براي ادامه تحصیل نداشته  باشند. بدیهي  است  که در غیر این صورت ، 

عواقب  آن  به  عهده  شخص  متقاضي خواهد بود.
مي شود،  انجام  اینترنتي  صورت  به  ثبت نام  هزینه  پرداخت  اینکه  به  توجه  با   -6
متقاضیان الزم است با استفاده از کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب، که پرداخت 
الکترونیکي آنها فعال است، با مراجعه به درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش 
کشور و پرداخت مبلغ 460/000 )چهارصد و شصت هزار( ریال به عنوان وجه 

ثبت نام، نسبت به دریافت کارت اعتباري اقدام نمایند.
7- متقاضیان »مرد« مي بایست در زمان ثبت نام و شرکت در این مرحله از پذیرش 
دانشجو، از نظر نظام وظیفه منعي براي ادامه تحصیل نداشته باشند )مقررات وظیفه 
عمومي و كد نظام وظیفه به منظور درج در بند 15 تقاضانامه ثبت نامي، 
در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته مقطع كارداني به كارشناسي 

ناپیوسته سال1399 در درگاه اطالع رساني این سازمان  آمده است(.
8- در صورت پذیرش نهایي پذیرفته شدگان آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته 
سال1399 در این مرحله، قبولي قبلي آنان » لغو« و با آنان همانند دانشجوي انتقالي 
این اطالعیه  رفتار خواهد شد، و چنانچه متقاضیان، در دوره هاي روزانه مندرج در 
پذیرفته شوند، حتي با دادن انصراف از تحصیل نیز، حق انتخاب رشته هاي دوره روزانه 

را در آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال بعد )1400( را نخواهند داشت.
9- هر متقاضي   باید فرم تقاضانامه ثبت نام و انتخاب  رشته  اینترنتي خود را براساس  
برنامه  زماني ، که از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان اعالم مي شود، تکمیل نماید. 
ضمناً در  صورت انجام صحیح ثبت نام و انتخاب رشته، کد رهگیري 16 کاراکتري که 
در حکم رسید است، از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان در اختیار داوطلب قرار 
مي گیرد که نشانگر تأیید مراحل طي شده براي دریافت اطالعات وارد شده از سوی 
متقاضیان است و متقاضي باید کد مذکور را یادداشت و در جایي محفوظ نگهداري 
نماید. همچنین پیشنهاد مي شود که داوطلب، از فرم تکمیل شده خود نیز، که داراي 

کد رهگیري است، نسخه چاپي )پرینت( تهیه کند.
    به متقاضیان توصیه مي گردد که قبل از اقدام به انتخاب رشته هاي تحصیلي در 
پایگاه اینترنتي این سازمان، کدرشته  محل هاي انتخابي خود را، که یک عدد چهار 
فرم  در  را  خود  ثبت نامي  اطالعات  سایر  همچنین  و  عالقه،  به ترتیب  است،  رقمي 
پیش نویس )نمونه مندرج در ذیل این اطالعیه كه در سایت سازمان سنجش 
تا در مدت  آمده است( درج و سپس به درگاه اطالع رسانی این سازمان مراجعه 
انتخاب رشته هاي تحصیلي خود  به تکمیل فرم  زمان کوتاه تر و بدون خطا، نسبت 

اقدام کنند.

روش گزینش:
کل  معدل  اساس  بر  تحصیلي،  رشته هاي  از  یک  هر  در  متقاضیان  نهایي  گزینش 

دوره کارداني )فوق دیپلم( و بر حسب کدرشته محل هاي انتخابي در فرم تقاضانامه 
انجام  انتخاب رشته نموده اند،  از بین متقاضیاني که ثبت نام و  اینترنتي و  ثبت نامي 

مي گیرد.
یا  رزمندگان  سهمیه هاي  از  استفاده  شرایط  واجد  متقاضیان  گزینش  تبصره: 
ایثارگران، بر اساس قوانین مندرج در صفحات 3 و 4 دفترچه راهنماي کارداني به 
کارشناسي ناپیوسته سال 1399 مندرج در درگاه اطالع رساني این سازمان صورت 

مي گیرد.
یادآوری مهم: با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در این مرحله از پذیرش، بر مبناي 
در  مورد،  برحسب  متقاضیان،  است که  کارداني صورت مي پذیرد، الزم  معدل دوره 
است  بدیهي  آورند.  به عمل  را  درج صحیح معدل كل مقطع كارداني دقت الزم 
که در صورت عدم درج صحیح معدل در تقاضانامه ثبت نام اینترنتي، مطابق ضوابط، 

قبولي این دسته از متقاضیان لغو خواهد شد.

مدارك مورد نیاز:
مدارکی  که  متقاضي برای  ثبت نام  و شرکت  در آزمون  به آن نیازمند است به شرح 

ذیل است: 
1- فایل عکس اسکن شده: متقاضي مي بایست یک قطعه عکس پرسنلي خود را )با 
مشخصات ذکر شده در سایت سازمان( اسکن نموده و فایل آن را براي ارسال از طریق 

برنامه ثبت نام اینترنتي آماده نماید.
1-1- عکس 4×3 یا 4×6 که در سال جاري گرفته شده باشد )عکس تمام رخ(.

2-1- عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.
3-1- اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر 400×300 پیکسل و حداقل 300×200 

پیکسل باشد.
4-1- تصویر متقاضي باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.

5-1- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 70 کیلو بایت بیشتر باشد.
6-1- حاشیه هاي زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
7-1- حتي االمکان عکس باید رنگي و داراي زمینه سفید باشد.

8-1- عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل مشخص باشد.
2- دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 
1399 مندرج در درگاه اطالع رسانی این سازمان )به منظور اطالع از سایر شرایط و 
ضوابط و جداول مورد نیاز( و همچنین جداول رشته  محل هاي مندرج در ذیل این 

اطالعیه که در سایت سازمان سنجش درج گردیده است.   
3-کارت اعتباري ثبت نام.

ویروس  شیوع  از  جلوگیري  منظور  به  متقاضیان  پذیرش حضوری  عدم  به  توجه  با 
کرونا و برای تسریع در ثبت و بررسی درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان 
کشور  آموزش  سنجش  سازمان  الکترونیکی  خدمات  پیشخان  سیستم  به  میتوانند 
به  را  خود  درخواست  و  مراجعه   org.sanjesh.darkhast//:http آدرس:  به 
همراه مستندات الزم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضي شماره نامه 
و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال میشود. متقاضیان میتوانند پس از دریافت 
شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به 
آدرس: org.sanjesh.rahgiri//:http وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست 

خود مطلع شوند.
 ضمناً متقاضیان گرامي، مي توانند سؤاالت خود را با شماره  تلفن گویاي : 42163 )کد 021( 

در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان خودداري فرمایند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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ـــه بیســـت و چهارمیـــن  ـــه مصوب ـــا توجـــه ب پیـــرو اطالعیـــه  مـــورخ 1399/10/10 و ب
ـــد  ـــرر گردی ـــورخ 1399/7/22 مق ـــجو م ـــرش دانش ـــنجش و پذی ـــوراي س ـــه ش جلس
کـــه بـــرای ظرفیـــت خالـــی مانـــده رشـــته های تحصیلـــی آزمـــون كاردانـــي 
نظـــام جدیـــد دانشـــگاه فنـــي و حرفـــه اي و مؤسســـات آمـــوزش 
ـــوابق  ـــق س ـــرش از طری ـــال 1399 پذی ـــي س ـــي- غیرانتفاع ـــي غیردولت عال
تحصیلـــی )معـــدل كل دیپلـــم( بـــراي نوبـــت بهمـــن مـــاه انجـــام شـــود؛ 
ــه  ــن مرحلـ ــای ایـ ــته  محل هـ ــات رشـ ــالم اطالعـ ــن اعـ ــذا ضمـ لـ
ـــازمان  ـــایت س ـــه در س ـــه ك ـــن اطالعی ـــل ای ـــداول ذی ـــرح ج ـــه ش ب
ســـنجش درج گردیـــده اســـت،  بـــه اطـــالع متقاضیـــان می رســـاند کـــه 
بـــرای اطـــالع از شـــرایط و ضوابـــط ثبت نـــام  و انتخـــاب رشـــته هاي تحصیلـــي 
دانشـــگاه ها و مؤسســـات پذیرنـــده دانشـــجو، کـــه در ایـــن مرحلـــه بـــه شـــیوه 
ـــرش در  ـــراي پذی ـــم( ب ـــدل كل دیپل ـــي )مع ـــوابق تحصیل ـــاس س ـــر اس ـــاً ب صرف
ـــن  ـــه ضم ـــت ک ـــود، الزم اس ـــد نم ـــدام خواهن ـــال 1399 اق ـــاه س ـــن م ـــت بهم نوب
ـــر  ـــون )منتش ـــن آزم ـــته ای ـــاب رش ـــام و انتخ ـــای ثبت ن ـــه راهنم ـــه دفترچ مطالع
شـــده در تاریـــخ 1399/3/11 منـــدرج در درگاه اطالع رســـانی ایـــن ســـازمان(، 
ـــا  ـــوده و ب ـــه نم ـــت مطالع ـــه  دق ـــز ب ـــه را نی ـــن اطالعی ـــدرج در ای ـــات من توضیح
در نظـــر داشـــتن شـــرایط و ضوابـــط پذیـــرش نســـبت بـــه ثبت نـــام و انتخـــاب 
ـــا  ـــنبه 1399/10/14 ت ـــل( از روز یکش ـــته مح ـــر 30 كدرش ـــته )حداكث رش
روز چهار شـــنبه 1399/10/17 منحصـــراً از طریـــق درگاه اطالع رســـاني ایـــن 

ـــد.  ـــدام نماین ـــازمان اق س

یادآوری مهم:
ـــاي  ـــته محل ه ـــده رش ـــي مان ـــت خال ـــاس ظرفی ـــر اس ـــه، ب ـــن مرحل ـــرش در ای پذی
ــذا در  ــود؛ لـ ــام مي شـ ــاه انجـ ــر مـ ــه مهـ ــال دوم مرحلـ ــال اول و نیمسـ نیمسـ
ــا پذیـــرش  ــه، رشـــته محل هایـــي بـ ــاي ایـــن مرحلـ فهرســـت رشـــته محل هـ
در نیمســـال اول و دوم )مطابـــق پذیـــرش مهـــر مـــاه( مشـــاهده مي شـــود؛ امـــا 
ـــال  ـــا نیمس ـــال اول ی ـــل نیمس ـــته مح ـــاب رش ـــي در انتخ ـــه، تفاوت ـــن مرحل در ای
ـــدگان از  ـــه ش ـــي پذیرفت ـــل تمام ـــه تحصی ـــروع ب ـــدارد و ش ـــود ن دوم وج

ـــود. ـــد ب ـــاه( خواه ـــن م ـــي )بهم ـــال تحصیل ـــال دوم س نیمس

شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو:
ـــي  ـــي، یک ـــته تحصیل ـــه رش ـــه ب ـــا توج ـــت ب ـــاز اس ـــراً مج ـــي منحص ـــر متقاض 1- ه

ـــماره  ـــدول ش ـــه در ج ـــود را ک ـــم خ ـــا دیپل ـــب ب ـــي متناس ـــته هاي امتحان از کدرش
4 دفترچـــه راهنمـــاي ثبت نـــام منـــدرج در درگاه اطالع رســـاني ایـــن ســـازمان 
ـــته  ـــاب رش ـــام و انتخ ـــه ثبت ن ـــبت ب ـــوده و نس ـــاب نم ـــت، انتخ ـــده اس ـــخص ش مش
ـــن  ـــاي ای ـــته محل ه ـــداول رش ـــاس ج ـــر اس ـــي ب ـــه امتحان ـــاي آن مجموع محل ه
ـــر از  ـــته ای غی ـــل در رش ـــر دلی ـــه ه ـــه ب ـــي ک ـــد. متقاضیان ـــدام نمای ـــه اق اطالعی
ـــا  ـــه راهنم ـــماره 4 دفترچ ـــدول ش ـــه در )ج ـــود ک ـــم خ ـــا دیپل ـــب ب ـــته متناس رش
ـــه از  ـــن مرحل ـــده، در ای ـــخص ش ـــت(، مش ـــده اس ـــازمان درج ش ـــایت س ـــه در س ک
ـــان در  ـــی آن ـــوند قبول ـــه ش ـــوده و پذیرفت ـــته نم ـــاب رش ـــام و انتخ ـــرش ثبت ن پذی
ـــه  ـــق هیچ گون ـــده و ح ـــی ش ـــو« تلق ـــند »لغ ـــه باش ـــل ک ـــه ای از تحصی ـــر مرحل ه
ادعایـــی را نخواهنـــد داشـــت. بـــا توجـــه بـــه مطلـــب یـــاد شـــده، الزم اســـت 
ـــد  ـــش، ک ـــا کاردان ـــه اي ی ـــي و حرف ـــه فن ـــان دارای گواهینام ـــي متقاضی ـــه تمام ک
ـــخص  ـــی مش ـــای 4 و 5 رقم ـــا کده ـــود را ب ـــه خ ـــی گواهینام ـــه ای 4 و 5 رقم رایان
ـــماره  ـــدول ش ـــه در ج ـــی )ک ـــی دوره کاردان ـــته تحصیل ـــوان رش ـــر عن ـــده در ه ش
ـــت  ـــا دق ـــت( ب ـــده اس ـــنجش درج ش ـــازمان س ـــایت س ـــا در س ـــه راهنم 4 دفترچ

ـــد. ـــت نماین ـــرل و مطابق کنت
2- دارا بـــودن  گواهینامـــه  پایـــان  تحصیـــالت  دوره متوســـطه  نظـــام  جدیـــد در یکـــی  
ــرایط  ــراز شـ ــا احـ ــاخه های  فنـــی  و حرفـــه ای  و کاردانـــش یـ از رشـــته های شـ
دانش آموختگـــي در یکـــی  از رشـــته های مذکـــور تـــا پایـــان  شـــهریورماه 1399 
ـــاخه  ـــم ش ـــا دیپل ـــم( ی ـــام  قدی ـــاله  )نظ ـــار س ـــه اي دوره  چه ـــي  و حرف ـــم فن ـــا دیپل ی
نظـــري نظـــام آموزشـــي جدیـــد 3-3-6 و نظـــام ســـالي- واحـــدي )متقاضیـــان 
ـــدي،  ـــد بع ـــدرج در بن ـــات من ـــه توضیح ـــه ب ـــا توج ـــد ب ـــري مي توانن ـــاخه نظ ش
ـــه  ـــن مرحل ـــم خـــود در ای ـــوع دیپل ـــا ن ـــي متناســـب ب ـــد 3( در رشـــته هاي امتحان بن
ـــم شـــاخه نظـــري نظـــام ســـالي- واحـــدي  ـــان دیپل ـــاً متقاضی شـــرکت نماینـــد. ضمن
یـــا ترمـــي- واحـــدي لزومـــاً بایـــد نســـبت بـــه ارائـــه مـــدرک پیش دانشـــگاهي 

ـــد. ـــدام نماین اق
ــوراي  ــورخ 1397/12/26 شـ ــه مـ ــه جلسـ ــن مصوبـ ــاس هفدهمیـ ــر اسـ 3- بـ
ــري  ــاخه نظـ ــم شـ ــوزان داراي دیپلـ ــجو، دانش آمـ ــرش دانشـ ــنجش و پذیـ سـ
مي تواننـــد در رشـــته هاي امتحانـــي متناســـب بـــا نـــوع دیپلـــم خـــود طبـــق 
ـــاب  ـــام و انتخ ـــاي ثبت ن ـــه راهنم ـــا 24 دفترچ ـــه 15 ت ـــماره 4 در صفح ـــدول ش ج
ـــات  ـــه اي و مؤسس ـــي و حرف ـــگاه فن ـــد دانش ـــام جدی ـــي نظ ـــاي کاردان ـــته دوره ه رش
آمـــوزش عالـــي غیرانتفاعـــي ســـال 1399 منـــدرج در درگاه اطالع رســـاني ایـــن 
ـــه،  ـــن اطالعی ـــل ای ـــده ذی ـــالم ش ـــته هاي اع ـــداول رش ـــاس ج ـــر اس ـــازمان و ب س

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره:

ثبت نام و انتخاب رشته براي مرحله پذیرش دانشجو صرفًا 
با سوابق تحصیلي »معدل كل دیپلم« مقطع كارداني نظام 
جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي 

غیردولتي- غیرانتفاعي بهمن ماه سال 1399 
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کـــه در ســـایت ســـازمان ســـنجش آمـــده اســـت، در ایـــن مرحلـــه از پذیـــرش 
ـــد. ـــرکت نماین ش

 متقاضیـــان فارغ التحصیـــل شـــاخه نظـــري )ریاضـــي فیزیـــک، علـــوم 
ـــاب  ـــه انتخ ـــاز ب ـــط مج ـــالمي( فق ـــارف اس ـــوم و مع ـــاني و عل ـــوم انس ـــي، عل تجرب
ــته هاي  ــذا در رشـ ــتند، لـ ــته هسـ ــي ناپیوسـ ــي كاردانـ ــته هاي تحصیلـ رشـ
امتحانـــي منـــدرج در جـــدول ذیـــل، بـــه دلیـــل نداشـــتن پذیـــرش در مقطـــع 
كاردانـــي ناپیوســـته، امـــکان ثبت نـــام و انتخـــاب رشـــته بـــراي دارنـــدگان 

دیپلـــم شـــاخه نظـــري وجـــود نـــدارد.

كدرشته 
نام رشته امتحانیامتحانی

ساخت و تولید15
صنایع فلزي18
صنایع چوب و مبلمان20
چاپ21
صنایع نساجي26
متالورژي27
سرامیک28
معدن29

كدرشته 
نام رشته امتحانیامتحانی

علوم دریایي30
اموراداري34
تربیت بدني38
هنرهای تجسمی- نقاشي 40
صنایع غذایي51
موسیقی52
مکاترونیک55
فتوگرافیک57

ــاز  ــا کاردانـــش، مجـ ــه اي یـ ــاي فنـــي و حرفـ ــان دیپلم هـ ــره: متقاضیـ تبصـ
بـــه انتخـــاب رشـــته هاي تحصیلـــي کاردانـــي پیوســـته و کاردانـــي ناپیوســـته 
ــه  ــن مرحلـ ــري در ایـ ــاخه نظـ ــاي شـ ــرش دیپلمه هـ ــالک پذیـ ــتند. مـ هسـ

»معـــدل كل دیپلـــم« اســـت. 
ـــا ترمـــي- واحـــدي،   متقاضیـــان دیپلـــم شـــاخه نظـــري نظـــام ســـالي- واحـــدي ی

ـــه مـــدرک پیـــش دانشـــگاهي اقـــدام نماینـــد. ـــه ارائ ـــد نســـبت ب لزومـــاً بای
ـــراي  ـــه ب ـــن مرحل ـــرش در ای ـــورد پذی ـــته هاي م ـــدل در رش ـــراز مع ـــب ت  ضری
ـــد، 51/4  ـــرکت مي کنن ـــه اي ش ـــي  و حرف ـــون فن ـــه در آزم ـــري، ک ـــاي نظ دیپلم ه

ـــت. ـــد اس درص
ــه در آزمـــون  دوره هـــاي کاردانـــي نظـــام  4- پذیرفته شـــدگان دوره روزانـ
ـــازه  ـــي ســـال 1398، اج ـــه اي و مؤسســـات غیرانتفاع ـــي و حرف ـــد دانشـــگاه فن جدی
ـــل  ـــورت تمای ـــد و در ص ـــه را ندارن ـــن  مرحل ـــه ای ـــرکت  در دوره روزان ـــام  و ش ثبت ن
بـــه شـــرکت در ایـــن مرحلـــه، الزم اســـت کـــه پـــس از انصـــراف از تحصیـــل، 
منحصـــراً نســـبت بـــه انتخـــاب کدرشـــته محل هـــاي دوره هـــاي غیـــر روزانـــه 

ـــد.  ـــدام نماین اق
ـــده در  ـــه ش ـــي پذیرفت ـــبانه( و دوره غیرانتفاع ـــت دوم )ش ـــجویان دوره  نوب 5- دانش
ـــي  ـــال 1398( در صورت ـــل )س ـــال قب ـــد س ـــام جدی ـــي نظ ـــع کاردان ـــون مقط آزم
کـــه منعـــي از نظـــر مقـــررات وظیفـــه عمومـــي نداشـــته باشـــند، می تواننـــد 
بـــدون انصـــراف از تحصیـــل در ایـــن مرحلـــه از پذیـــرش ثبت نـــام  و شـــرکت  
ـــي در  ـــورت قبول ـــان، در ص ـــته از متقاضی ـــن دس ـــه ای ـــت ک ـــی اس ـــد. بدیه نماین
ـــه از  ـــت ک ـــد، الزم اس ـــی جدی ـــته قبول ـــام در کدرش ـــل از ثبت ن ـــه و قب ـــن مرحل ای
ـــوط  ـــی مرب ـــوده و گواه ـــل نم ـــاب کام ـــویه حس ـــود تس ـــي خ ـــل قبول ـــه مح مؤسس
ـــه  ـــح اســـت ک ـــه توضی ـــد. الزم ب ـــه نماین ـــد ارائ ـــي جدی ـــه مؤسســـه محـــل قبول را ب
ـــه  ـــت و ادام ـــازه بازگش ـــی، اج ـــراف قطع ـــس از انص ـــان، پ ـــته از متقاضی ـــن دس ای

ـــت.  ـــد داش ـــود را نخواهن ـــی خ ـــي قبول ـــته قبل ـــل در کدرش تحصی
6- دانشـــجویان  دوره هـــای نوبـــت دوم )شـــبانه( دانشـــکده ها و آموزشـــکده هاي 
تحـــت پوشـــش دانشـــگاه فنـــي و حرفـــه اي یـــا مؤسســـات غیرانتفاعـــي کـــه از 

ــام و  ــه ثبت نـ ــل بـ ــورت تمایـ ــد، در صـ ــتفاده می کننـ ــی اسـ ــت تحصیلـ معافیـ
شـــرکت مجـــدد در ایـــن مرحلـــه از پذیـــرش و پـــس از پذیرفتـــه شـــدن، در 
صورتـــي مجـــاز بـــه ثبت نـــام و ادامـــه تحصیـــل خواهنـــد بـــود کـــه پـــس از 
ــه منعـــي  ــام وظیفـ ــر نظـ ــراف قطعـــی از تحصیـــل در دوره قبلـــي، از نظـ انصـ

نداشـــته باشـــند.
ـــي  ـــگاه فن ـــد دانش ـــام جدی ـــي نظ ـــاي کاردان ـــون  دوره ه ـــدگان آزم ـــه ش 7- پذیرفت
ـــد  ـــل، مي توانن ـــورت تمای ـــال 1399 در ص ـــي س ـــات غیرانتفاع ـــه اي و مؤسس و حرف
در ایـــن مرحلـــه از پذیـــرش شـــرکت نماینـــد. بدیهـــي اســـت کـــه در صـــورت 
قبولـــي در ایـــن مرحلـــه از پذیـــرش، قبولـــي قبلـــي آنـــان لغـــو مـــي گـــردد و 
ـــذا  ـــد؛ ل ـــل دهن ـــه تحصی ـــرده و ادام ـــام ک ـــد ثبت ن ـــي جدی ـــته قبول ـــد در رش بای

ـــد. ـــل آورن ـــه عم ـــت الزم را ب ـــوص دق ـــن خص ـــان در ای متقاضی
 8- دانشـــجویان اخراجـــی نیـــز ماننـــد مقـــررات مربـــوط بـــه دانشـــجویان انصرافـــی، 
ـــور  ـــن اداره  کل  ام ـــط و همچنی ـــا مؤسســـه  ذی رب ـــل  ب ـــس  از تســـویه  حســـاب  کام پ
ـــکل   ـــتن  مش ـــورت   نداش ـــجویان  و در ص ـــاه  دانش ـــدوق  رف ـــل  و صن ـــجویان  داخ دانش
نظـــام  وظیفـــه  )بـــرای  بـــرادران(، اجـــازه ثبت نـــام در ایـــن مرحلـــه از پذیـــرش 
را خواهنـــد داشـــت. بدیهـــی  اســـت کـــه  ایـــن  دســـته  از متقاضیـــان  می تواننـــد 
ـــه   ـــا ب ـــورت  یکج ـــه  ص ـــالت  ب ـــام  تحصی ـــس  از اتم ـــوط را پ ـــدات  مرب ـــی  تعه تمام

ـــانند. ـــام  برس انج
9- برخورداري از توانایي جسمي متناسب با رشته هاي انتخابي. 

10- بـــا توجـــه بـــه اینکـــه پرداخـــت هزینـــه ثبت نـــام بـــه صـــورت اینترنتـــي 
ـــي  ـــاي بانک ـــتفاده از کارت ه ـــا اس ـــه ب ـــت ک ـــان الزم اس ـــود، متقاضی ـــام مي ش انج
ـــه  ـــا مراجع ـــال اســـت، ب ـــا فع ـــه پرداخـــت الکترونیکـــي آنه عضـــو شـــبکه شـــتاب، ک
ـــغ  ـــوزش کشـــور و پرداخـــت مبل ـــنجش آم ـــازمان س ـــاني س ـــالع رس ـــه درگاه اط ب
ـــام،  ـــه ثبت ن ـــوان وج ـــه عن ـــال ب ـــزار( ری ـــاد ه ـــیصد و هفت 370/000 )س

ـــد. ـــدام نماین ـــاري اق ـــت کارت اعتب ـــه دریاف ـــبت ب نس
ــرکت در  ــام و شـ ــان ثبت نـ ــت در زمـ ــرد« مي بایسـ ــان »مـ ــه متقاضیـ 11- همـ
ـــه  ـــراي ادام ـــي ب ـــه منع ـــام وظیف ـــر نظ ـــجو، از نظ ـــرش دانش ـــه از پذی ـــن مرحل ای
ـــام  ـــد نظ ـــي و ك ـــه عموم ـــررات وظیف ـــند )مق ـــته باش ـــل نداش تحصی
وظیفـــه بـــه منظـــور درج در بنـــد 15 تقاضانامـــه ثبت نامـــي 
ــع  ــته مقطـ ــاب رشـ ــام و انتخـ ــاي ثبت نـ ــه راهنمـ در دفترچـ
ــه اي و  ــي و حرفـ ــگاه فنـ ــد دانشـ ــام جدیـ ــي نظـ كاردانـ
مؤسســـات آمـــوزش عالـــي غیرانتفاعـــي ســـال 1399 در درگاه 

ــازمان آمـــده اســـت(. اطالع رســـاني ایـــن سـ
12- پذیرفتـــه شـــدگان دوره هـــاي کاردانـــي نظـــام جدیـــد دانشـــگاه فنـــي و 
ــورت  ــال1399 در صـ ــي سـ ــي غیرانتفاعـ ــوزش عالـ ــات آمـ ــه اي و مؤسسـ حرفـ
پذیـــرش نهایـــي در ایـــن مرحلـــه، نیـــاز بـــه انصـــراف از رشـــته قبولـــي قبلـــي 
ـــه  ـــد، و چنانچ ـــد ش ـــار خواه ـــي رفت ـــجوي انتقال ـــد دانش ـــان همانن ـــا آن ـــد و ب ندارن
متقاضیـــان، در دوره هـــاي روزانـــه منـــدرج در ایـــن اطالعیـــه پذیرفتـــه شـــوند، 
ـــه  ـــته هاي دوره روزان ـــاب رش ـــق انتخ ـــز، ح ـــل نی ـــراف از تحصی ـــا دادن انص ـــي ب حت
را در مقطـــع کاردانـــي نظـــام جدیـــد دانشـــگاه فنـــي و حرفـــه اي و مؤسســـات 

آمـــوزش عالـــي غیرانتفاعـــي ســـال بعـــد )1400( نخواهنـــد داشـــت.
ــه  ــدرج در دفترچـ ــط منـ ــرایط و ضوابـ ــه شـ ــرورت دارد بـ ــان ضـ 13- متقاضیـ
ـــد دانشـــگاه  ـــام جدی ـــي نظ ـــاي کاردان ـــته دوره ه ـــام و انتخـــاب رش ـــاي ثبت ن راهنم
ـــال1399)مندرج  ـــي س ـــي غیرانتفاع ـــوزش عال ـــات آم ـــه اي و مؤسس ـــي و حرف فن

در درگاه اطالع رســـاني ایـــن ســـازمان(، توجـــه نماینـــد.
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ـــي  ـــته  اینترنت ـــاب  رش ـــام و انتخ ـــه ثبت ن ـــرم تقاضانام ـــد ف ـــي   بای ـــر متقاض 14- ه
خـــود را بـــر اســـاس  برنامـــه  زمانـــي  کـــه از طریـــق درگاه اطالع رســـاني ایـــن 
ـــام  ـــورت انج ـــه در  ص ـــت ک ـــي اس ـــد. بدیه ـــل نمای ـــود تکمی ـــالم مي ش ـــازمان اع س
ـــم  ـــه در حک ـــري ک ـــري 16 کاراکت ـــد رهگی ـــته، ک ـــاب رش ـــام و انتخ ـــح ثبت ن صحی
ـــرار  ـــار وي ق ـــازمان در اختی ـــن س ـــاني ای ـــق درگاه اطالع رس ـــت، از طری ـــید اس رس
مي گیـــرد کـــه نشـــانگر تأییـــد مراحـــل طـــي شـــده بـــراي دریافـــت اطالعـــات 
ـــور را یادداشـــت  ـــد مذک ـــد ک ـــان اســـت و متقاضـــي بای وارد شـــده از ســـوی متقاضی
و در جایـــي محفـــوظ نگهـــداري نمایـــد. پیشـــنهاد مي شـــود از فـــرم تکمیـــل 
ـــت(  ـــي )پرین ـــخه چاپ ـــد، نس ـــري مي باش ـــد رهگی ـــه داراي ک ـــز ک ـــود نی ـــده خ ش
ـــاب  ـــه انتخ ـــدام ب ـــل از اق ـــه قب ـــردد ک ـــه مي گ ـــان توصی ـــه متقاضی ـــد. ب ـــه کن تهی
ـــاي  ـــته  محل ه ـــازمان، کدرش ـــن س ـــي ای ـــگاه اینترنت ـــي در پای ـــته هاي تحصیل رش
انتخابـــي خـــود را کـــه یـــک عـــدد چهـــار رقمـــي اســـت، بـــه  ترتیـــب عالقـــه 
ـــي  ـــات ثبت نام ـــایر اطالع ـــن س ـــل( و همچنی ـــته مح ـــر 30 كدرش )حداكث
ـــه  ـــن اطالعیه،ك ـــل ای ـــدرج در ذی ـــس من ـــرم پیش نوی ـــود را در ف خ
ـــه  ـــپس ب ـــرده و س ـــت، درج ک ـــده اس ـــنجش آم ـــازمان س ـــایت س در س
ــر و  ــان کوتاه تـ ــا در مـــدت زمـ ــه تـ ــازمان مراجعـ ــانی ایـــن سـ درگاه اطالع رسـ
خطـــاي کمتـــري نســـبت بـــه تکمیـــل فـــرم انتخـــاب رشـــته هاي تحصیلـــي 

ـــد. ـــدام کنن ـــود اق خ

انتخاب رشته:
ـــدول  ـــات ج ـــه مندرج ـــت ب ـــي، مي بایس ـــته امتحان ـــاب رش ـــان در انتخ 1- متقاضی
ــدرج در  ــماره 4 منـ ــدول شـ ــط )جـ ــاي مرتبـ ــن دیپلم هـ ــه عناویـ ــوط بـ مربـ
صفحـــات 15 تـــا 24 دفترچـــه راهنمـــاي ثبت نـــام دوره هـــاي کاردانـــي نظـــام 
جدیـــد دانشـــگاه فنـــي و حرفـــه اي و مؤسســـات آمـــوزش عالـــي غیرانتفاعـــي 
ــوده و  ــازمان( دقـــت نمـ ــن سـ ــاني ایـ ــدرج در درگاه اطالع رسـ ــال1399 منـ سـ
بـــا توجـــه بـــه کـــد دیپلم هـــاي مجـــاز منـــدرج در جـــدول مزبـــور، یکـــي از 

ــد.  ــاب نماینـ ــي را انتخـ ــته هاي امتحانـ رشـ
ـــتان  ـــر اس ـــان ه ـــرای متقاضی ـــه ب ـــی، ک ـــهمیه بوم ـــاز س ـــه امتی ـــه ب ـــا توج 2- ب
ــات  ــتناد توضیحـ ــه اسـ ــبانه( )بـ ــت دوم )شـ ــه و نوبـ ــته هاي دوره روزانـ در رشـ
ــي«  ــهمیه بومـ ــش و سـ ــوه گزینـ ــرش و نحـ ــت پذیـ ــات 8 و 9 »ظرفیـ صفحـ
ـــي  ـــگاه فن ـــد دانش ـــام جدی ـــي نظ ـــاي کاردان ـــام دوره ه ـــاي ثبت ن ـــه راهنم دفترچ
و حرفـــه اي و مؤسســـات آمـــوزش عالـــي غیرانتفاعـــي ســـال1399 منـــدرج در 
ــت  ــکده هاي تحـ ــکده ها و آموزشـ ــازمان( در دانشـ ــن سـ ــاني ایـ درگاه اطالع رسـ
ـــود  ـــه  می ش ـــت، توصی ـــه اس ـــاص یافت ـــه اي اختص ـــي و حرف ـــگاه فن ـــش دانش پوش
کـــه هـــر متقاضـــی ، اولیـــن  انتخـــاب   خـــود را از کدرشـــته محـــل  دوره هـــای 
روزانـــه یـــا نوبـــت دوم )شـــبانه( دانشـــکده ها و آموزشـــکده های  تحـــت پوشـــش 

ـــد. ـــاب  نمای ـــود انتخ ـــی  خ ـــتان  بوم ـــع  در اس ـــه ای  واق ـــی  و حرف ـــگاه فن دانش
ـــم  متقاضـــی  اســـت  ـــتان  محـــل  اخـــذ دیپل ـــان  اس ـــی  متقاضـــی، هم ـــتان  بوم 3- اس

ـــت . ـــده اس ـــالم  ش ـــام  اع ـــه  ثبت ن ـــد 18 تقاضانام ـــه  در بن ک
4- بـــا توجـــه بـــه گزینـــش نهایـــي متقاضیـــان در ایـــن مرحلـــه بـــر مبنـــاي 
ـــان  ـــه متقاضی ـــذا هم ـــرد. ل ـــي پذی ـــورت م ـــان ص ـــي آن ـــدرک تحصیل ـــدل کل م مع
مي بایســـت در درج معـــدل مـــدرک تحصیلـــي خـــود در تقاضانامـــه ثبت نامـــي 
دقـــت نماینـــد؛ چـــون در صـــورت مغایـــرت و نداشـــتن نمـــره، قبولـــي آنـــان 

ـــد. ـــد ش ـــو« خواه »لغ
ـــر  ـــدگان میس ـــه ش ـــي پذیرفت ـــر و جابجای ـــکان تغیی ـــه ام ـــه اینک ـــه ب ـــا توج 5- ب

ـــاي  ـــته محل ه ـــاب و درج کدرش ـــه در انتخ ـــت ک ـــان الزم اس ـــذا متقاضی ـــت، ل نیس
ـــنجش  ـــازمان س ـــایت س ـــه در س ـــته  ک ـــاب رش ـــرم انتخ ـــود در ف ـــه خ ـــورد عالق م

ـــد. ـــه نماین ـــت و توج ـــت، دق ـــده اس درج گردی

مدارك مورد نیاز:
مدارکـــی  کـــه  متقاضـــي بـــرای  ثبت نـــام  و شـــرکت  در ایـــن مرحلـــه بـــه آن 

نیازمنـــد اســـت، بـــه شـــرح ذیـــل اســـت: 
1-1 فایـــل عکـــس اســـکن شـــده: متقاضـــي مي بایســـت یـــک قطعـــه عکـــس 
پرســـنلي خـــود را )بـــا مشـــخصات ذکـــر شـــده در ســـایت ســـازمان( اســـکن 
ـــاده  ـــي آم ـــام اینترنت ـــه ثبت ن ـــق برنام ـــال از طری ـــراي ارس ـــل آن را ب ـــوده و فای نم

ـــد. نمای
ـــس  ـــد )عک ـــده باش ـــه ش ـــاري گرفت ـــال ج ـــه در س ـــا 4×6 ک ـــس 4×3 ی 2-1 عک

تمـــام رخ(.
3-1 عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.

ـــل  ـــل و حداق ـــر 400×300 پیکس ـــد حداکث ـــده بای ـــکن ش ـــس اس ـــدازه عک 4-1 ان
ـــد. ـــل باش 300×200 پیکس

5-1 تصویـــر متقاضـــي بایـــد واضـــح، مشـــخص و فاقـــد اثـــر مهـــر، منگنـــه و 
هرگونـــه لکـــه باشـــد.

6-1 حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 70 کیلو بایت بیشتر باشد.
7-1 حاشیه هاي زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
8-1 حتي االمکان عکس باید رنگي و داراي زمینه سفید باشد.

عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل مشخص باشد.
ــام  ــي نظـ ــع کاردانـ ــته مقطـ ــاب رشـ ــام و انتخـ ــاي ثبت نـ ــه راهنمـ 2- دفترچـ
جدیـــد دانشـــگاه فنـــي و حرفـــه اي و مؤسســـات آمـــوزش عالـــي غیرانتفاعـــي 
ـــالع  ـــور اط ـــه منظ ـــازمان )ب ـــن س ـــانی ای ـــدرج در درگاه اطالع رس ـــال1399 من س
ـــته   ـــداول رش ـــن ج ـــاز( و همچنی ـــورد نی ـــداول م ـــط و ج ـــرایط و ضواب ـــایر ش از س
ـــنجش  ـــازمان س ـــایت س ـــه در س ـــه ک ـــن اطالعی ـــل ای ـــدرج در ذی ـــاي من محل ه

ـــت.    ـــده اس درج گردی
3-کارت اعتباري ثبت نام.

ـــري از  ـــور جلوگی ـــه منظ ـــان ب ـــوری متقاضی ـــرش حض ـــدم پذی ـــه ع ـــه ب ـــا توج ب
ــت ها  ــی درخواسـ ــت و بررسـ ــریع در ثبـ ــرای تسـ ــا و بـ ــروس کرونـ ــیوع ویـ شـ
ــخان  ــتم پیشـ ــه سیسـ ــد بـ ــان می تواننـ ــی، متقاضیـ ــورت الکترونیکـ ــه صـ بـ
 خدمـــات الکترونیکـــی ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور بـــه آدرس: 
http://darkhast.sanjesh.org مراجعـــه و درخواســـت خـــود را بـــه 
ــرای  ــت، بـ ــت درخواسـ ــس از ثبـ ــد. پـ ــت نماینـ ــتندات الزم ثبـ ــراه مسـ همـ
متقاضـــي شـــماره نامـــه و کدرهگیـــری از طریـــق پیـــام کوتـــاه ارســـال 
ــد رهگیـــری  ــماره و کـ ــد پـــس از دریافـــت شـ ــان می تواننـ ــود. متقاضیـ می شـ
ـــه آدرس: ـــات ب ـــی مکاتب ـــری الکترونیک ـــال رهگی ـــه پرت ـــاه، ب ـــام کوت ـــق پی  از طری

ـــت  ـــت درخواس ـــن وضعی ـــده و از آخری http://rahgiri.sanjesh.org وارد ش
ـــوند. ـــع ش ـــود مطل خ

ضمنـــاً متقاضیـــان گرامـــي، مي تواننـــد ســـؤاالت خـــود را بـــا شـــماره  تلفـــن 
ـــن  ـــه ای ـــوري ب ـــه حض ـــد و از مراجع ـــان بگذارن ـــد 021( در می ـــاي : 42163 )ک گوی

ـــد. ـــودداري فرماین ـــازمان خ س

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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بـــا توجـــه بـــه تماس هـــا و مکاتبات بســـیار زیـــاد داوطلبـــان عزیـــز و مطالـــب 
مطـــرح شـــده در شـــبکه های اجتماعـــی و مصاحبه هـــای متعـــدد در خصـــوص 
ـــرش دانشـــجو، ســـازمان ســـنجش آمـــوزش  ـــه ســـنجش و پذی ـــوط ب موضوعـــات مرب
ــان و  ــی داوطلبـ ــرای آگاهـ ــل را بـ ــات ذیـ ــه توضیحـ ــد کـ ــور الزم می بینـ کشـ

هشـــدار به آنهـــا، بـــه اطالعشـــان برســـاند:
ـــراد ســـودجو  و کالهبـــردار،   الـــف- اخیـــرا مشـــاهده شـــده اســـت کـــه عـــده ای از اف
ـــیوع و  ـــی ش ـــرایط کنون ـــن ش ـــان و  همچنی ـــتیاق داوطلب ـــتفاده از اش ـــا سوءاس ب
ــی و  ــای تلگرامـ ــدازی کانال هـ ــه راه انـ ــدام بـ ــا، اقـ ــروس کرونـ ــری ویـ همه گیـ
ـــوزش  ـــنجش آم ـــازمان س ـــی س ـــط عموم ـــوان »رواب ـــا عن ـــی ب ـــتاگرامی جعل اینس
ـــا  ـــهمیه کرون ـــاص س ـــوص اختص ـــن در خص ـــای دروغی ـــرح وعده ه ـــور« و ط کش
نموده انـــد کـــه متأســـفانه تعـــدادی از داوطلبـــان هـــم بـــه آنهـــا اعتمـــاد و بـــا 

آنهـــا همراهـــی کرده انـــد. 
ـــودن  ـــودجو ب ـــردار و س ـــالم کالهب ـــن اع ـــور، ضم ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س س
ـــا درخصـــوص  ـــار و اطالعیه ه ـــه اخب ـــه کلی ـــی دارد ک ـــالم م ـــا، اع ـــه کانال ه ـــن گون ای
ــهمیه های  ــی، سـ ــوابق تحصیلـ ــر سـ ــزان تأثیـ ــرش، میـ ــوه پذیـ ــا، نحـ آزمون هـ
مصـــوب و ســـایر اطالعـــات الزم را کـــه از طریـــق مراجـــع ذی صـــالح ابـــالغ می شـــود، 
 ،www.sanjesh.org :ــانی ــایت رســـمی خـــود بـــه نشـ ــاً از طریـــق سـ  صرفـ
ـــران  ـــالمی ای ـــوری اس ـــیمای جمه ـــدا و س ـــنجش و ص ـــه پیک س ـــایت هفته نام س
ـــالع  ـــت و اط ـــه فعالی ـــچ گون ـــازمان هی ـــن س ـــاند و ای ـــان می رس ـــالع داوطلب ـــه اط ب
ـــای  ـــر از کانال ه ـــه غی ـــتاگرام و...{ ب ـــرام، اینس ـــازی } تلگ ـــای مج ـــانی در فض رس

ـــدارد: ـــر ن ـــانی زی ـــه نش ـــی ب ـــانی داخل ـــالع رس اط
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- ســـنجش و پذیـــرش دانشـــجو در کلیـــه مقاطـــع تحصیلـــی، بـــر اســـاس 
مصوبـــات قانونـــی مراجـــع ذی ربـــط صـــورت می گیـــرد و اخیـــراً مصاحبه هـــای 
ــال  ــرای سـ ــرش بـ ــنجش و پذیـ ــای سـ ــوص روش هـ ــم در خصـ ــددی هـ متعـ
ــن  ــت. در ایـ ــه اسـ ــورت گرفتـ ــانه ها صـ ــده در رسـ ــال های آینـ ــاری و سـ جـ
خصوص، ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور الزم می بینـــد بـــه اطـــالع 

داوطلبـــان عزیـــز برســـاند:
ـــای  ـــق دفترچه ه ـــال 1400 مطاب ـــرش س ـــنجش و پذی ـــن س ـــط و قوانی 1-  ضواب
رســـمی منتشـــر شـــده در ســـایت اطالع رســـانی ایـــن ســـازمان، مشـــابه ســـال 
ـــررات  ـــن و مق ـــای قوانی ـــت و مبن ـــرده اس ـــری نک ـــه تغیی ـــت و هیچ گون ـــته اس گذش
ـــت. ـــازمان اس ـــن س ـــوی ای ـــده از س ـــر ش ـــی منتش ـــای ثبت نام ـــی، دفترچه ه قانون

ـــازمان  ـــن س ـــی، ای ـــال های آت ـــرش س ـــنجش و پذی ـــای س ـــوص روش ه 2-  در خص
ـــف  ـــراد مختل ـــای اف ـــده در مصاحبه ه ـــالم ش ـــرات اع ـــدام از تغیی ـــان هیچ ک در جری
ـــاً  ـــت و طبیعت ـــته اس ـــا نداش ـــن زمینه ه ـــا در ای ـــا آنه ـــم ب ـــارکتی ه ـــت و مش نیس
روابـــط عمومـــی ایـــن ســـازمان نیـــز اطالعاتـــی در ایـــن خصـــوص نـــدارد کـــه 
ـــت  ـــز درخواس ـــان عزی ـــذا از داوطلب ـــد؛ ل ـــز باش ـــان عزی ـــخگوی داوطلب ـــد پاس بتوان
می شـــود اگـــر ســـؤالی راجـــع بـــه این گونـــه مصاحبه هـــا دارنـــد، آن را از افـــراد 

یـــا دســـتگاه های مصاحبـــه کننـــده پی گیـــری نماینـــد.
ـــه  ـــت ک ـــمند اس ـــري خواهش ـــاي سراس ـــان آزمون ه ـــوم داوطلب ـــه، از عم در خاتم
در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه اقدامـــات خـــالف قوانیـــن و مقـــررات یـــا ســـوء 
ـــماره  ـــق ش ـــب را از طری ـــازمان، مرات ـــن س ـــوان ای ـــام و عن ـــي از ن ـــتفاده احتمال اس
الکترونیکـــي: آدرس  و   026-36182151 و   026-  36182152  تلفن هـــاي: 
اینترنتـــي: نشـــاني    hefazatazmon@sanjesh.org  یـــا 

اداره کل حراســـت    http://q.sanjesh.org/53479 بـــه ســـتاد خبـــري 
ــد. ــزارش نماینـ ــور گـ ــوزش کشـ ــنجش آمـ ــازمان سـ سـ
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 دی مـــاه ســـال گذشـــته هیـــچ  فکـــر نمی کردیـــم کـــه یـــک ســـال دیگـــر 
ـــاًل  ـــم. اص ـــر بگذاری ـــت س ـــازی پش ـــای مج ـــک را در فض ـــرم ی ـــات ت ـــد امتحان بای
آن روزهـــا تصـــور نمی کردیـــم کـــه زمانـــی امتحانـــات پایـــان تـــرم را در خانـــه 
ـــاب و  ـــدارد و کت ـــتقیم ن ـــور مس ـــی حض ـــچ مراقب ـــه هی ـــرایطی ک ـــم؛ در ش می دهی
ـــن  ـــی، والدی ـــؤوالن آموزش ـــی از مس ـــه برخ ـــری ک ـــت؛ ام ـــان اس ـــزوه در اختیارم ج
و حتـــی تعـــدادی از دانش آمـــوزان را دربـــارة روایـــی آزمـــون، مـــردد ســـاخته 

ـــت. اس
ـــرای  ـــبی ب ـــت مناس ـــرایط را فرص ـــن ش ـــز ای ـــوزان نی ـــدادی از دانش آم ـــاید تع ش
ـــگام  ـــی ها در هن ـــتان و همکالس ـــش از دوس ـــا پرس ـــزوه ی ـــاب و ج ـــتفاده از کت اس
ـــژه  ـــه وی ـــوزان، ب ـــه دانش آم ـــت ک ـــن نیس ـــز ای ـــت ج ـــا واقعی ـــد، ام ـــان بدانن امتح
ـــای  ـــد در آزمون ه ـــتند، بای ـــری هس ـــون سراس ـــب آزم ـــه داوطل ـــی ک دانش آموزان
ـــند.  ـــته باش ـــوری را داش ـــای حض ـــی آزمون ه ـــان آمادگ ـــز هم ـــوری نی ـــر حض غی
ـــم؛  ـــرم اول آورده ای ـــوری ت ـــر حض ـــای غی ـــت آزمون ه ـــی در اهمی ـــا دالیل در اینج

بـــا امیـــد بـــه اینکـــه تمامـــی دانش آمـــوزان، ایـــن امتحانـــات را بـــا جدیـــت 
ـــد.   بگذرانن

امتحانات نهایی حضوری است  
ـــت.  ـــوری اس ـــال حض ـــر س ـــی آخ ـــات نهای ـــن، امتحان ـــه یقی ـــب ب ـــال قری ـــه احتم ب
ـــر  ـــال حاض ـــد و در ح ـــزار ش ـــوری برگ ـــات حض ـــن امتحان ـــز ای ـــته نی ـــال گذش س
نیـــز امتحانـــات دی مـــاه بـــرای دانش آموزانـــی کـــه تجدیـــد شـــده اند یـــا بـــه 
ـــزار  ـــوری برگ ـــورت حض ـــه ص ـــتند، ب ـــود هس ـــی خ ـــرات نهای ـــم نم ـــال ترمی دنب
ـــاده  ـــات آم ـــن امتحان ـــرای ای ـــود را ب ـــد خ ـــوزان بای ـــن، دانش آم ـــود؛ بنابرای می ش
ـــی  ـــاب درس ـــد روز، کل کت ـــی چن ـــوان در ط ـــه نمی ت ـــت ک ـــخص اس ـــد و مش کنن
را بـــرای یـــک امتحـــان تشـــریحی مطالعـــه و نمـــرة عالـــی نیـــز کســـب کـــرد. 
ـــت  ـــر مثب ـــد تأثی ـــا 30 درص ـــی، ب ـــی نهای ـــرة کتب ـــه نم ـــید ک ـــته باش ـــه داش توج
در آزمـــون سراســـری، اهمیـــت بســـزایی دارد و هـــر دانش آمـــوز بایـــد تـــالش 

امتحانات ترم اول 

فرصتے جدی برای آزمایش خود
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دانش آموزی كه تقلب می كند، با دروغ گفتن به خود، والدینش و 

كادر آموزشی، فرصت یافتن نقاط ضعف را از خود می گیرد و با همین 

نقاط ضعف، سر جلسۀ آزمون سراسری، كه امکان تقلب در آن  وجود 

ندارد، حاضر می شود

ـــر  ـــن تأثی ـــت، از ای ـــز نیس ـــترس نی ـــه دور از دس ـــرة 20 ک ـــب نم ـــا کس ـــه ب ـــد ک کن
ـــود.  ـــوردار ش ـــت برخ مثب

نیمی از كتاب های سال دوازدهم را اكنون ببندید 
ــای  ــی از کتاب هـ ــه نیمـ ــت کـ ــرای آن اسـ ــت بـ ــن فرصـ ــا بهتریـ ــن روزهـ ایـ
ـــون  ـــرای آزم ـــروف آن را ب ـــول مع ـــه ق ـــد و ب ـــت بخوانی ـــا دق ـــم را ب ـــال دوازده س
ــوری  ــه کنکـ ــد کـ ــه می آورنـ ــان بهانـ ــی از داوطلبـ ــد. برخـ ــری ببندیـ سراسـ
ـــه  ـــدن دروس ب ـــا خوان ـــا ب ـــت و م ـــاوت اس ـــدن، متف ـــریحی خوان ـــا تش ـــدن ب خوان
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــا واقعی ـــم؛ ام ـــف می کنی ـــان را تل ـــریحی، وقتم ـــورت تش ص
ـــه  ـــد ب ـــرد، نمی توان ـــی را فرانگی ـــب درس ـــریحی مطال ـــورت تش ـــه ص ـــا ب ـــب ت داوطل
ـــری  ـــون سراس ـــر آزم ـــای برت ـــاله رتبه ه ـــر س ـــد. ه ـــخ ده ـــتی پاس ـــؤال های تس س
بـــه ایـــن مســـأله اذعـــان دارنـــد کـــه مطالـــب درســـی را بـــرای آمادگـــی در 
آزمـــون سراســـری، تحلیلـــی و تشـــریحی خوانده انـــد، و از شـــیوه های تســـتی 
کـــه مؤسســـه های کنکـــوری ارائـــه می دهنـــد، بهـــره ای نبرده انـــد؛ چـــون بـــه 
ـــتی از  ـــه درک درس ـــدون اینک ـــتی، ب ـــیوه تس ـــول و ش ـــا  فرم ـــپردن ده ه ـــر س خاط
ـــم  ـــر ه ـــازه اگ ـــت، و ت ـــن اس ـــر ممک ـــی، غی ـــته باش ـــی داش ـــی و درس ـــم علم مفاهی
ـــری،  ـــون سراس ـــة آزم ـــد در جلس ـــد، نمی توان ـــظ کن ـــد دروس را حف ـــب بتوان داوطل
ـــر  ـــه خاط ـــا را ب ـــود دارد، آنه ـــترس وج ـــدودی اس ـــا ح ـــت و ت ـــم اس ـــان ک ـــه زم ک
ـــر  ـــس بهت ـــرد دارد؛ پ ـــت کارب ـــدام تس ـــرای ک ـــول ب ـــر فرم ـــه ه ـــد ک ـــاورد و بدان بی
ـــه  ـــرم اول ب ـــات ت ـــت امتحان ـــد و از فرص ـــت برداری ـــری دس ـــه از بهانه گی ـــت ک اس
خوبـــی بـــرای مطالعـــة عمیـــق درس هـــا بهـــره بگیریـــد؛ نـــه اینکـــه بـــه فکـــر 

ـــید ـــب باش ـــا تقل ـــا ی ـــردن آنه ـــاس ک پ

مواظب خودباوری كاذب باشید  
ــرة خوبـــی کســـب  ــاری تقلـــب، نمـ ــه یـ ــه در ایـــن دوران بـ ــوزی کـ دانش آمـ

می کنـــد، ناخـــودآگاه تصـــور می کنـــد کـــه بـــه مباحـــث مـــورد نظـــر تســـلط 
ـــه  ـــید ک ـــته باش ـــت داش ـــد. دق ـــود نمی افت ـــای خ ـــع ضعف ه ـــر رف ـــه فک دارد و ب
یکـــی از اهـــداف آزمون هـــای تـــرم اول، دانســـتن نقـــاط قـــوت و ضعـــف هـــر 
ـــرای  ـــف، ب ـــاط ضع ـــع نق ـــوت و رف ـــاط ق ـــر نق ـــد ب ـــا تأکی ـــا ب ـــت ت ـــوز اس دانش آم
ـــد،  ـــب می کن ـــه تقل ـــوزی ک ـــا دانش آم ـــردد؛ ام ـــاده گ ـــال آم ـــر س ـــات آخ امتحان
ـــاط  ـــن نق ـــت یافت ـــی، فرص ـــش و کادر آموزش ـــود، والدین ـــه خ ـــن ب ـــا دروغ گفت ب
ـــون  ـــة آزم ـــر جلس ـــف، س ـــاط ضع ـــن نق ـــا همی ـــرد و ب ـــود می گی ـــف را از خ ضع

سراســـری، کـــه امـــکان تقلـــب در آن وجـــود نـــدارد، حاضـــر می شـــود.

در ضعف هایتان نمی توانید از كسی كمک بگیرید 
ـــه  ـــه ای ک ـــد و هزین ـــه می گذاری ـــی ک ـــه وقت ـــن هم ـــن و ای ـــه رفت ـــدف از مدرس ه
ـــن  ـــت. ای ـــی اس ـــی و اخالق ـــف  علم ـــای مختل ـــب مهارت ه ـــد، کس ـــرف می کنی ص
ـــه  ـــا ب ـــتانی، ب ـــالت دبیرس ـــام تحصی ـــد از اتم ـــا بع ـــد ت ـــک می کن ـــا  کم مهارت ه
کارگیـــری آنهـــا، ادامـــه تحصیـــل موفق تـــر، شـــغل بهتـــر و، در کل، زندگـــی 
ـــک از  ـــدام ی ـــه ک ـــد ک ـــما می گوی ـــه ش ـــات ب ـــید. امتحان ـــته باش ـــری داش موفق ت
ـــم  ـــال، معل ـــتید. ح ـــره نیس ـــک خب ـــدام ی ـــا در ک ـــد ی ـــی را نداری ـــای علم مهارت ه
ـــا  ـــد ت ـــی کنن ـــد و راهنمای ـــاری دهن ـــما را ی ـــد ش ـــه می توانن ـــؤوالن مدرس و مس

ـــازید.  ـــرف س ـــی برط ـــف درس ـــوارد مختل ـــود را در م ـــای خ ضعف ه
حـــال، وقتـــی فـــردی تقلـــب می کنـــد، در واقـــع بـــه خـــود زیـــان می رســـاند؛ 
ـــر  ـــوش تغیی ـــت خ ـــوز دس ـــدن دانش آم ـــدن و نخوان ـــا خوان ـــم ب ـــدة معل ـــرا آین زی
ــب  ــه تقلـ ــردی کـ ــا فـ ــد؛ امـ ــر نمی کنـ ــی اش تغییـ ــیر زندگـ ــود و مسـ نمی شـ
ـــک،  ـــدون ش ـــت. ب ـــه اس ـــود گرفت ـــدی را از خ ـــش ج ـــت آزمای ـــت، فرص ـــرده اس ک
دانش آمـــوزی کـــه از یـــک درس نمـــرة عالـــی کســـب کـــرده اســـت، نمی توانـــد 
ـــه  ـــان ب ـــؤال های آن را در امتح ـــه س ـــی ک ـــه مبحث ـــن ب ـــه م ـــد ک ـــرش بگوی ـــه دبی ب
ـــما دارم!   ـــی ش ـــه کمـــک و راهنمای ـــاز ب ـــتی پاســـخ داده ام، مســـلط نیســـتم و نی درس
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

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

و همچنین منابع سؤاالت آزمون سراسري  سال 1400 

الفـ  دروس عمومی 

مالحظاتسال چاپپایه تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

1- زبان و ادبیات فارسی
97دهم110201فارسی )1(
98یازدهم111201فارسی )2( 
99دوازدهم112201فارسی )3( 

2- عربی

97دهم 110206عربی، زبان قرآن )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی 98یازدهم111206عربی، زبان قرآن )2( 

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

عمومی گروه آزمایشی 
علومانسانی

98یازدهم111207عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم112207عربی، زبان قرآن )3(
عمومی گروه آزمایشی97دهم 110208عربی، زبان قرآن )1(

علومانسانی  برای دیپلمه های علوم و معارف 
اسالمی

98یازدهم111208عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم112208عربی، زبان قرآن )3(

3- فرهنگ و معارف اسالمی

97دهم110204دین و زندگی )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی 98یازدهم111204دین و زندگی )2(

99دوازدهم112204دین و زندگی )3(
97دهم110205دین و زندگی )1(

عمومی گروه آزمایشی 
علومانسانی

98یازدهم111205دین و زندگی )2(
99دوازدهم112205دین و زندگی )3(

عمومی گروه آزمایشی97دهم110227اصول عقاید )1(
 علومانسانی برای دیپلمه های علوم و معارف 

اسالمی
98یازدهم111232اصول عقاید )2(
99دوازدهم112227اصول عقاید )3(

4- زبان انگلیسی
97دهم110230زبان خارجی )1(

98یازدهم111230انگلیسی )2(
99دوازدهم112230انگلیسی )3(

بدین وسیله به اطالع مي رساند که در آزمون سراسري سال 1400 مطابق مصوبات بیست 
و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1399/7/22 مقررات ذیل اجرا 

می شود.
1- میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1400 همانند سال 1399 
حداکثر 30 درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق 

تحصیلی آزمون سال 1400 همانند سال 1399 است.
2- مصوبه هفدهمین جلسه مورخ 97/12/26 شورای سنجش و پذیرش دانشجو مجدداً 
تأیید شد و از آزمون سراسری سال 1400 و بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و بر 

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

1، 2 و 3«، منابع دروس امتحانی »زبان عربی عمومی و تخصصی« کتاب های »عربی، زبان 
قرآن 1، 2 و 3« و منابع درس امتحانی »تاریخ« کتاب های »تاریخ اسالم 1 و 2 و تاریخ 3 
)ایران در دوره اسالمی(« درنظر گرفته می شود. در زمان ثبت نام آزمون سراسری در گروه 
آزمایشی علوم انسانی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسالمی باید انتخاب کنند که 
صرفاً به یکی از دفترچه سواالت عمومی و تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی از »منابع 
دیپلم علوم انسانی« پاسخ می دهند یا به دفترچه سواالت گروه آزمایشی علوم انسانی که 
»منابع چهار درس الهیات و معارف اسالمی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن«، 

کتاب های دیپلم علوم و معارف اسالمی است.
با توجه به موارد فوق، فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسری سال 1400 بر اساس نظام 

3-3-6 به شرح جداول ذیل است.
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بـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

1- ریاضیات

97دهم110211ریاضی )1( 
97دهم110213هندسه )1(
98یازدهم111213هندسه )2(

98یازدهم111215آمار و احتمال
98یازدهم111214حسابان )1(
99دوازدهم112214حسابان )2(
99دوازدهم112213هندسه )3( 

99دوازدهم112215ریاضیات گسسته 

2- فیزیک
97دهم110209فیزیک )1( 
98یازدهم111209فیزیک )2( 
99دوازدهم112209فیزیک )3( 

3- شیمی
97دهم110210شیمی )1( 
98یازدهم111210شیمی )2( 
99دوازدهم112210شیمی )3(

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

98یازدهم111237زمین شناسی 1- زمین شناسی

2- ریاضیات
97دهم110211ریاضی )1(
98یازدهم111211ریاضی )2(
99دوازدهم112211ریاضی )3(

3- زیست شناسی
97دهم110216زیست شناسی )1(
98یازدهم111216زیست شناسی )2(
99دوازدهم112216زیست شناسی )3(

4- فیزیک
97دهم110214فیزیک  )1(
98یازدهم111244فیزیک )2( 
99دوازدهم112244فیزیک )3( 

5- شیمی
97دهم110210شیمی )1(
98یازدهم111210شیمی )2(
99دوازدهم112210شیمی )3(

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

1- ریاضیات
97دهم110212ریاضی و آمار )1(
98یازدهم111212ریاضی و آمار )2(
99دوازدهم112212ریاضی و آمار )3(

97دهم110221اقتصاد 2- اقتصاد

3- زبان و ادبیات فارسی
97دهم110203علوم و فنون ادبی )1(
98یازدهم111203علوم و فنون ادبی )2(
99دوازدهم112203علوم و فنون ادبی )3(

4- زبان عربی

97دهم110207عربی، زبان قرآن )1(
98یازدهم111207عربی، زبان قرآن )2(
99دوازدهم112207عربی، زبان قرآن )3(
97دهم110208عربی، زبان قرآن )1(

دیپلمه های علوم و 
معارف اسالمی 98یازدهم111208عربی، زبان قرآن )2(

99دوازدهم112208عربی، زبان قرآن )3(

5- تاریخ

97دهم110219تاریخ )1( ـ ایران و جهان باستان
ـ از بعثت پیامبر اسالم تا پایان  تاریخ )2( 

98یازدهم111219صفویه
99دوازدهم112219تاریخ )3( ایران و جهان معاصر

97دهم110233تاریخ اسالم )1( 
دیپلمه های علوم و 

معارف اسالمی 98یازدهم111233تاریخ اسالم )2( 
99دوازدهم112233تاریخ )3( ـ ایران در دوره اسالمی

6- جغرافیا
97دهم110218جغرافیای ایران

98یازدهم111218جغرافیای )2( ـ جغرافیای ناحیهای
99دوازدهم112218جغرافیا )3( )کاربردی(

7- علوم اجتماعی
97دهم110220جامعه شناسی )1(
98یازدهم111222جامعه شناسی )2(
99دوازدهم112222جامعه شناسی )3(

98یازدهم111226فلسفه 8- فلسفه
99دوازدهم112226فلسفه )2(

97دهم110223منطق9- منطق
98یازدهم111224روانشناسی10- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور     
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