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همراه با شما تا آزمون  سراسري  )4( 

ذهنتان را خانه تکانی کنید و افکار منفی آن را بیرون بریزید

تا  پایان روزچهارشنبه 13 اسفند ماه ادامه دارد :

زمان مجدد  ثبت نام
 آزمون سراسری سال 1400

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره :

زمان برگزاری آزمون 

)الکترونیکي( تولیمو  دوره های 159، 160، 

161، 162 و 163

تا 14 اسفند ماه ادامه دارد:

حذف و اضافه دانشجویان 
دانشگاه آزاد 

هوشمند  علمی  شبکه  توسعه  كل  مدیر 
اضافه  و  حذف  گفت:  اسالمی،  آزاد  دانشگاه 
دانشجویان دانشگاه آزاد، از روز 9 اسفند ماه 

آغاز شده است و تا 14 اسفند ماه ادامه دارد.
اضافه  و  حذف  اینکه  به  اشاره  با  عطارزاده،  ایمان  دکتر 
شده  آغاز  ماه  اسفند   9 روز  از  دانشجویان  دوم  نیمسال 
است و تا 14 اسفند ماه ادامه دارد، اظهار کرد: دانشجویان 
به  آموزشیار  سامانه  به  مراجعه  با  اسالمی،  آزاد  دانشگاه 
به  نسبت  می توانند   http://edu.iau.ac.ir آدرس: 

حذف و اضافه واحدهای تحصیلی خود اقدام کنند.
دانشگاه  هوشمند  علمی  شبکه  توسعه  کل  مدیر 
افزود: در حال فراهم کردن و توسعه  آزاد اسالمی 
زیرساخت های الزم برای سامانه آموزشیار هستیم تا 
کیفیت خدمات ارائه شده به دانشجویان، ارتقا یابد.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

اعالم اسامي پذیرفته شدگان آزمون 
کارشناسي ارشد دانشگاه پیام نور
 بهمن 1399 )نوبت بیست و یکم(

ورودي  آزمون  در  شرکت کنندگان  اطالع  به 
)دانش پذیري  تکمیلي  تحصیالت  فراگیر  دوره هاي 
سال  ماه  بهمن  پیام نور  دانشگاه  کارشناسي ارشد( 
اسامی  که  می رساند  یکم(  و  بیست  )نوبت   1399
مورخ  دوشنبه  روز  در  آزمون،  این  پذیرفته شدگان 
این  اطالع رسانی  درگاه  از طریق  )امروز(   99/12/11

سازمان اعالم خواهد شد.
پذیرفته شدگان الزم است که برای اطالع از زمان و 
نحوه ثبت نام در رشته قبولی خود، طبق مندرجات 
درگاه  در  نتایج  اعالم  با  همزمان  که  اطالعیه ای 

اطالع  رسانی این سازمان قرار می گیرد، اقدام نمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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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

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند: 
هرگاه دنیا در نظر اّمت من بزرگ آید، شکوه 
اسالم از آنان گرفته می شود، و هرگاه امر به 
از برکت  را واگذارند،  از منکر  معروف و نهی 

وحی محروم گردند.

بدان آنچه تو را به خدا نزدیک کند، از آتش 
دور سازد، و آنچه تو را از خدا دور سازد، به 

آتشت اندازد.

امام جعفر صادق )ع( فرمودند: 
نماز، بهترین کارها نزد خداونـد، و آخــرین 

وصیت های پیامبران الهی است.

از آنجایـــی کـــه ســـازمان ســـنجش آموزش 
کشـــور، مهلت مجددی را برای  کلیـــه داوطلبان 
متقاضي  ثبت  نام  و شـــرکت  در آزمون  سراســـري  
ســـال 1400به منظـــور  پذیرش در رشـــته هاي 
با آزمـــون دوره هاي  روزانه، نوبت دوم )شـــبانه (، 
نیمـــه  حضوري، مجـــازي، پردیـــس خودگردان 
دانشـــگاه ها و مؤسســـات  آموزش  عالي، دانشگاه  
غیرانتفاعي   عالـــي   آموزش   مؤسســـات   پیام نور، 
آزمون  بـــا  تحصیلي  رشـــته هاي  همچنیـــن  و 
دانشـــگاه آزاد اســـالمي، که در مهلـــت تعیین 
شـــده )از تاریخ 12 تا 20 بهمـــن ماه 99( موفق 
بـــه دریافت کد ســـوابق تحصیلـــي نگردیده یا 
به هـــر دلیـــل دیگر نتوانســـته اند نســـبت به 
ثبت نـــام در آزمون یاد شـــده اقـــدام کنند، از 
روز گذشـــته )یکشـــنبه 10 اســـفند ماه( تا روز 
چهارشـــنبه 13 اســـفند ماه در نظر گرفته است، 
این ســـتون  بنابراین، شایســـته دیدیم که مفاد 
را بـــه همین موضوع اختصـــاص دهیم و نکاتی را 
در همیـــن زمینه به داوطلبان ایـــن آزمون مهم 

شویم. یادآور 
این نکات به قرار زیر است:

1- داوطلبـــان بایـــد در آغـــاز، نســـبت بـــه 
مطالعـــه دفترچـــه راهنماي ثبت نـــام )دفترچه 

شـــمارة 1( در آزمون سراسري ســـال 1400 و 
ســـایر اطالعیه هـــای مربـــوط به ایـــن آزمون 
اقـــدام کنند. الزم بـــه یادآوری اســـت که این 
از  ثبت نام،  راهنمـــای  اطالعیه هـــا و دفترچـــه 
طریق پایگاه اطالع رســـاني ســـازمان ســـنجش 

آمـــوزش کشـــور قابل دریافت اســـت.
مطالعـــه  از  پـــس  بایـــد،  داوطلبـــان   -2
اطالعیه های  و  ثبت نـــام  راهنمـــاي  دفترچـــه 
بـــه  نســـبت  آزمـــون،  ایـــن  بـــه  مربـــوط 
پایـــگاه  از  ثبت نـــام  اعتبـــاري  کارت   خریـــد 
کشور   آموزش  ســـنجش  ســـازمان  اطالع رساني 
بـــه نشـــاني: www.sanjesh.org اقدام کنند.

اطالعـــات  آنکـــه  بـــه  عنایـــت  بـــا   -3
ثبت نامـــي داوطلبانـــي کـــه در مهلـــت مقرر 
 )99 مـــاه  بهمـــن   20 تـــا   12 تاریـــخ   )از 
در ایـــن آزمون ثبت نام کرده اند، از روز یکشـــنبه 
10 تا روز چهارشـــنبه 13 اسفند ماه، روي پایگاه 
اطالع رســـاني ایـــن ســـازمان قـــرار  می گیرد، 
لذا این گـــروه از داوطلبـــان نیـــز مي توانند با 
مشـــاهده و کنترل اطالعات ثبت نامي شـــان، در 
صـــورت تمایل، نســـبت به ویرایـــش اطالعات 

کنند. اقـــدام  خود 

موفق باشید

همراه با شما تا آزمون  سراسري  )4( 

اطالعیۀ بسیار مهم  شرکت تعاونی خدمات آموزشی
بـا توجـه بـه اسـتفاده غیـر قانونـی برخـی از ناشـران از 
سـؤاالت آزمون هـای آزمایشـی سـنجش در کتاب هـای 
خـود و همچنین انتشـار و فروش غیرقانونی این سـؤاالت 
در سـایت هـای اینترنتـی، فضـای مجـازی و شـبکه های 
اجتماعـی، همـان طـور کـه ممنوعیـت هرگونه اسـتفاده 
و انتشـار سـؤاالت آزمون هـای آزمایشـی سـنجش به هر 
طریـق در نسـخة چاپی این سـؤاالت درج گردیده اسـت، 
بـار دیگـر یادآور می شـود که حـق چاپ، تکثیر و انتشـار 
سـؤاالت آزمون هـای آزمایشـی سـنجش بـه هـر روش 
 )الکترونیکی، اسـتفاده در کانال های تلگرام، سایت ها و ...( 
در هـر مقطـع زمانـی، بـرای تمـام اشـخاص حقیقـی و 

حقوقـی )حتـی بـا ذکر منبـع( ممنوع اسـت؛ بـه عبارت 
دیگر، اسـتفاده از سـؤاالت آزمون های آزمایشـی سنجش، 
منحصـراً متعلق بـه پدیدآورنده آن، یعنی شـرکت تعاونی 
خدمـات آموزشـی کارکنـان سـازمان سـنجش آمـوزش 
ایـن سـؤاالت بـرای سـایر  از  کشـور، بـوده و اسـتفاده 
مؤسسـات و ناشـران آموزشـی به کلی ممنوع است و این 
موضـوع محـدود بـه دورة زمانـی خاصـی نیسـت. بدیهی 
اسـت کـه ایـن شـرکت، اقدامـات قانونـی الزم را در مورد 

متخلفـان از ایـن امـر به عمـل خواهـد آورد.

شرکت تعاونی خدمات آموزشی
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در رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد :

آیین نامه پذیرش بدون آزمون 
استعدادهای برتر و ممتاز ابالغ شد

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی، آیین نامه جامع پذیرش 
فارغ التحصیالن  و  برتر  استعدادهای  آزمون  بدون 
در  باالتر  تحصیلی  دوره های  به  ورود  برای  ممتاز 
رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی را ابالغ 

كرد.
دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی، 
برتر  »آیین نامه جامع پذیرش بدون آزمون استعدادهای 
و فارغ التحصیالن ممتاز برای ورود به دوره های تحصیلی 

باالتر در رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی« را به 
رؤسای دانشگاه آزاد اسالمی استان ها ابالغ کرد.

مقام  منویات  به  عنایت  با  است:  آمده  بخشنامه  این  در 
معظم رهبری مبنی بر نخبه پروری و فراهم آوردن امکانات 
سخت افزاری و نرم افزاری برای کار و تالش نخبگان و توجه 
معظم له در بیانیه گام دوم انقالب در خصوص حمایت از 
جوانان مستعد و کارآمد به عنوان محور تحقق نظام پیشرفته 
آزاد اسالمی،  اسالمی و در راستای تحقق سند دانشگاه 
برتر  »آیین نامه جامع پذیرش بدون آزمون استعدادهای 
و فارغ التحصیالن ممتاز برای ورود به دوره های تحصیلی 
باالتر در رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی« ابالغ 

می شود.
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: با عنایت به 
اینکه ایجاد بستر الزم برای حمایت و هدایت از پژوهشگران 
جوان و نخبگان، از اولویت های راهبردی این دانشگاه است، 
امید است که مسؤوالن دانشگاه آزاد اسالمی، در اجرای 
صحیح، دقیق و بهنگام این آیین نامه، همکاری های الزم 

را انجام دهند.
گفتنی است که در هفتاد و دومین جلسه شورای هدایت 
شد  مقرر  اسالمی  آزاد  دانشگاه  درخشان  استعدادهای 
و  برتر  استعدادهای  پذیرش  در  رویه  ایجاد وحدت  برای 
تمامی  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  در  ممتاز  فارغ التحصیالن 
آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به پذیرش بدون آزمون 
استعدادهای برتر برای ورود به دوره های تحصیلی باالتر، 
با توجه به آخرین مصوبات شورای هدایت استعدادهای 

درخشان دانشگاه آزاد اسالمی و اساسنامه و آیین نامه های 
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان تجمیع شوند.

در »آیین نامه جامع پذیرش بدون آزمون استعدادهای برتر 
و فارغ التحصیالن ممتاز برای ورود به دوره های تحصیلی 
اسالمی«،  آزاد  دانشگاه  غیرپزشکی  رشته های  در  باالتر 
در  تحصیل  برای  ورودی  آزمون  بدون  پذیرش  شرایط 
دوره های باالتر )دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، 
دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتری تخصصی( اعالم شده 

است.
بر  ممتاز  فارغ التحصیالن  پذیرش  و  ثبت نام  فرآیند 
دانشگاه  فارغ التحصیلی  و  پذیرش  عهده مرکز سنجش، 
خواهد بود و پرونده استعدادهای برتر متقاضی استفاده 
باشگاه پژوهشگران  از سوی  این آیین نامه،  از تسهیالت 
آزمایی  راستی  از  و پس  تشکیل شده  نخبگان  و  جوان 
و امتیازدهی، پرونده های حائز شرایط در شورای هدایت 

مطرح خواهد شد.
متقاضیان  پذیرش  در خصوص  هدایت  شورای  مصوبات 
و  پذیرش  سنجش،  مرکز  به  علمی،  مصاحبه  انجام  یا 
فارغ التحصیلی ابالغ خواهد شد تا نسبت به انجام فرآیند 
واحد  به  معرفی نامه  و  پذیرش  سند  صدور  مصاحبه، 

دانشگاهی اقدام شود.
استعدادهای  هدایت  شورای  تأیید  به  که  آیین نامه،  این 
درخشان دانشگاه آزاد اسالمی رسیده، از نیمسال تحصیلی 

دوم 1399-1400 برای پذیرش الزم االجراست.

بـه اطـالع متقاضیـان پذیـرش در دوره هـاي کارداني نظام جدید دانشـگاه فنـي و حرفه  ای 
و مؤسسـات آموزش عالي غیردولتي - غیر انتفاعي در سـال 1400 مي رسـاند که »سـامانه 
ثبت نـام و انتخـاب رشـته«، بـه صـورت اینترنتـي از روز یکشـنبه مـورخ 1400/03/30 تـا 
روز یکشـنبه مـورخ 1400/04/06 فعـال مـی شـود؛ بـر این اسـاس، ضـرورت دارد که همه 
متقاضیـان، در مهلـت در نظـر گرفتـه شـده و پـس از مطالعـه دقیـق »دفترچـه راهنمـاي 
 ثبت نـام و انتخـاب رشـته« و فراهـم نمودن مـدارک و اطالعات مـورد نیاز ثبت نـام، به درگاه 
اطالع رسـاني این سـازمان به نشـاني:  www.sanjesh.org مراجعه و نسـبت به ثبت نام 
در سـامانه بـرای پذیـرش در این دوره هـا اقدام کنند. با توجه به اینکـه ثبت نام و انتخاب 
رشـته، همزمـان در یـک مرحلـه انجـام مي شـود، متقاضیـان مـی بایسـت بـا توجـه به 
رشـته محـل هـاي اعالم شـده در »دفترچـه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشـته«، نسـبت 
بـه انتخـاب و درج رشـته  محل هـاي مـورد عالقه خـود در »سـامانه ثبت نـام و انتخاب 

رشـته« اقدام کنند.

اطالعیـه تکمیلـي و همچنین »دفترچـه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشـته« این پذیرش 
همزمـان با شـروع ثبت نـام، در تاریخ 1400/03/30 در درگاه اطالع رسـانی این سـازمان 
منتشـر مـی شـود. متقاضیان الزم اسـت کـه برای اطـالع از جزئیـات شـرایط و ضوابط 
پذیـرش، دفترچـه راهنمای مذکـور را به دقت مطالعه کنند. همچنین آزمون آن دسـته 
از رشـته هایي کـه پذیـرش در آنهـا بـه شـیوه » بـا آزمـون« اسـت، در روز جمعـه مورخ 

1400/05/22 برگزار خواهد شـد. 
ضمنـاً فهرسـت مجموعـه های ثبـت  نامی با ذکر مشـخصه »شـیوه پذیـرش« )جداول 
شـماره 1 و 2( و »دیپلـم هـای مجـاز به تحصیل در هر رشـته گرایش« )جدول شـماره 
3( و منابـع و ضرایـب دروس 5 مجموعـه ثبت نامـي پذیـرش بـا آزمـون )جدول شـماره 
4(، به شـرح ذیل این اطالعیه که در سـایت سـازمان سـنجش آمده اسـت، برای اطالع 

متقاضیـان اعالم می شـود.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

تاریخ ثبت   نام و انتخاب رشته پذیرش در دوره هاي 
کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات 

آموزش عالي غیردولتي - غیرانتفاعي در سال 1400
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ـــرح  ـــب مط ـــز و مطال ـــان عزی ـــاد داوطلب ـــیار زی ـــا و مکاتبات بس ـــه تماس ه ـــه ب ـــا توج ب

ـــات  ـــوص موضوع ـــدد در خص ـــای متع ـــی و مصاحبه ه ـــبکه های اجتماع ـــده در ش ش

ـــور الزم  ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــجو، س ـــرش دانش ـــنجش و پذی ـــه س ـــوط ب مرب

ـــه  ـــا، ب ـــدار به آنه ـــان و هش ـــی داوطلب ـــرای آگاه ـــل را ب ـــات ذی ـــه توضیح ـــد ک می بین

اطالعشـــان برســـاند:

ـــردار،  ـــودجو  و کالهب ـــراد س ـــده ای از اف ـــه ع ـــت ک ـــده اس ـــاهده ش ـــرا مش ـــف- اخی  ال

بـــا سوءاســـتفاده از اشـــتیاق داوطلبـــان و  همچنیـــن شـــرایط کنونـــی شـــیوع و 

ــی و  ــای تلگرامـ ــدازی کانال هـ ــه راه انـ ــدام بـ ــا، اقـ ــروس کرونـ ــری ویـ همه گیـ

اینســـتاگرامی جعلـــی بـــا عنـــوان »روابـــط عمومـــی ســـازمان ســـنجش آمـــوزش 

کشـــور« و طـــرح وعده هـــای دروغیـــن در خصـــوص اختصـــاص ســـهمیه کرونـــا 

ـــا  ـــا آنه ـــاد و ب ـــا اعتم ـــه آنه ـــم ب ـــان ه ـــدادی از داوطلب ـــفانه تع ـــه متأس ـــد ک نموده ان

ــد.  ــی کرده انـ همراهـ

ـــودن  ـــودجو ب ـــردار و س ـــالم کالهب ـــن اع ـــور، ضم ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س س

ـــوص  ـــا درخص ـــار و اطالعیه ه ـــه اخب ـــه کلی ـــی دارد ک ـــالم م ـــا، اع ـــه کانال ه ـــن گون ای

ـــوب  ـــهمیه های مص ـــی، س ـــوابق تحصیل ـــر س ـــزان تأثی ـــرش، می ـــوه پذی ـــا، نح آزمون ه

ــود،  ــالغ می شـ ــالح ابـ ــع ذی صـ ــق مراجـ ــه از طریـ ــات الزم را کـ ــایر اطالعـ و سـ

 ،www.sanjesh.org :ــانی ــه نشـ ــود بـ ــمی خـ ــایت رسـ ــق سـ ــاً از طریـ  صرفـ

ســـایت هفته نامـــه پیک ســـنجش و صـــدا و ســـیمای جمهـــوری اســـالمی ایـــران 

ـــالع  ـــت و اط ـــه فعالی ـــچ گون ـــازمان هی ـــن س ـــاند و ای ـــان می رس ـــالع داوطلب ـــه اط ب

رســـانی در فضـــای مجـــازی } تلگـــرام، اینســـتاگرام و...{ بـــه غیـــر از کانال هـــای 

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

ـــات  ـــر اســـاس مصوب ـــی، ب ـــرش دانشـــجو در کلیـــه مقاطـــع تحصیل ب- ســـنجش و پذی

قانونـــی مراجـــع ذی ربـــط صـــورت می گیـــرد و اخیـــراً مصاحبه هـــای متعـــددی 

ـــال های  ـــاری و س ـــال ج ـــرای س ـــرش ب ـــنجش و پذی ـــای س ـــوص روش ه ـــم در خص ه

آینـــده در رســـانه ها صـــورت گرفتـــه اســـت. در ایـــن خصوص، ســـازمان ســـنجش 

ـــاند: ـــز برس ـــان عزی ـــالع داوطلب ـــه اط ـــد ب ـــور الزم می بین ـــوزش کش آم

1-  ضوابـــط و قوانیـــن ســـنجش و پذیـــرش ســـال 1400 مطابـــق دفترچه هـــای 

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

قانونـــی، دفترچه هـــای ثبت نامـــی منتشـــر شـــده از ســـوی ایـــن ســـازمان اســـت.

2-  در خصـــوص روش هـــای ســـنجش و پذیـــرش ســـال های آتـــی، ایـــن ســـازمان در 

ـــت  ـــف نیس ـــراد مختل ـــای اف ـــده در مصاحبه ه ـــالم ش ـــرات اع ـــدام از تغیی ـــان هیچ ک جری

ـــی  ـــط عموم ـــاً رواب ـــت و طبیعت ـــته اس ـــا نداش ـــن زمینه ه ـــا در ای ـــا آنه ـــم ب ـــارکتی ه و مش

ـــد پاســـخگوی داوطلبـــان  ـــدارد کـــه بتوان ایـــن ســـازمان نیـــز اطالعاتـــی در ایـــن خصـــوص ن

عزیـــز باشـــد؛ لـــذا از داوطلبـــان عزیـــز درخواســـت می شـــود اگـــر ســـؤالی راجـــع بـــه 

ــده  ــه کننـ ــتگاه های مصاحبـ ــا دسـ ــراد یـ ــد، آن را از افـ ــا دارنـ ــه مصاحبه هـ این گونـ

پی گیـــری نماینـــد.

در خاتمـــه، از عمـــوم داوطلبـــان آزمون هـــاي سراســـري خواهشـــمند اســـت 

کـــه در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه اقدامـــات خـــالف قوانیـــن و مقـــررات 

ــب را از  ــازمان، مراتـ ــن سـ ــوان ایـ ــام و عنـ ــي از نـ ــتفاده احتمالـ ــوء اسـ ــا سـ یـ

آدرس  و  و 026-36182151   026-  36182152 تلفن هـــاي:  شـــماره  طریـــق 

اینترنتـــي: نشـــاني   الکترونیکـــي: hefazatazmon@sanjesh.org  یـــا 

http://q.sanjesh.org/53479 بـــه ســـتاد خبـــري اداره کل حراســـت ســـازمان 

ـــد.         ـــزارش نماین ـــور گ ـــوزش کش ـــنجش آم س

 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
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پیرو اطالعیه هاي مورخ 99/11/12 ، 99/11/18 و 99/11/21 ضمن اعالم اصالح 
»به شرح   1400 آزمون سراسري سال  در  ثبت نام شركت  راهنماي  دفترچه 
ذیل این اطالعیه« در زمینه سهمیه بهیاران، به  اطالع  متقاضیان  ثبت  نام  و شرکت  
مجازي،  نیمه حضوري،  »شبانه«،  دوم  نوبت  روزانه،  دوره هاي   در  مذکور  آزمون   در 
پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي، دانشگاه  پیام  نور )آموزش از 
راه دور( و مؤسسات  آموزش  عالي  غیرانتفاعي  و همچنین رشته هاي تحصیلي دانشگاه 
آزاد اسالمي، که در مهلت تعیین شده )از تاریخ 99/11/12 لغایت 99/11/20( موفق 
به دریافت کد سوابق تحصیلي نگردیده یا به هر دلیل دیگر، نتوانسته اند نسبت به 
ثبت نام در آزمون مذکور اقدام نمایند، می رساند که مهلت مجدد براي ثبت نام  در این 
آزمون، از روز یکشنبه مورخ 99/12/10 تا روز چهارشنبه مورخ 99/12/13 در 
نظر گرفته شده است که متقاضیان مي توانند منحصراً از طریق درگاه اطالع رساني این 

سازمان، در این خصوص اقدام نمایند.
ضمناً متقاضیانی که قباًل در این آزمون ثبت نام نموده اند، در صورت تمایل، در بازه 

زمانی فوق می توانند نسبت به ویرایش اطالعات ثبت نامی خود اقدام نمایند.

مورد اصالحي مربوط به دفترچه راهنماي ثبت نام:
بند 2-4-3- سهمیه بهیاران مندرج در صفحه 27 دفترچه راهنماي ثبت نام 

به شرح ذیل اصالح و تکمیل مي شود:
به منظور تسهیل پذیرش و ادامه تحصیل دارندگان دیپلم بهیاری و برقراری عدالت 
آموزشی در رقابت با سایر داوطلبان آزمون ورودی دانشگاه ها، بر اساس ابالغیه شماره 
99/13733/دش مورخ 1399/10/16 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور 
شورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر اختصاص سهمیه بهیاری در آزمون سراسری 
به  اجرایی  دستورالعمل  این  دانشگاه ها،  روزانه  دوره  پرستاری  رشته  به  ورود  برای 
مورخ   26 جلسه  در  و  تهیه  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  پیشنهاد 
99/11/25 شورای سنجش و پذیرش دانشجو، با انجام برخی از اصالحات تصویب شد 

و از آزمون سراسری سال 1400 به مدت 5 سال قابل اجراست.

شرایط الزم برای استفاده از سهمیه بهیاری:
دارندگان دیپلم بهیاری برای استفاده از این سهمیه باید شرایط ذیل را دارا باشند:

1- دارا بودن شرایط عمومی شرکت در آزمون سراسری مربوط به هر سال تحصیلی.
2- برخورداری از سالمت کامل جسمی و روانی.

3- دارا بودن گواهی نامه اشتغال به خدمت، اعم از دولتی یا غیردولتی، به تأیید دفتر 
پرستاری محل خدمت.

4- دارا بودن حداقل سه سال سابقه خدمت، اعم از دولتی یا غیردولتی، به عنوان 
بهیار در استان محل خدمت، پس از اخذ مدرک دیپلم به تایید دفتر پرستاری محل 

ارائه خدمت.
نظام  بهیاری  دیپلم  یا  متوسطه  آموزش  قدیم  نظام  بهیاری  دیپلم  بودن  دارا   -5
آموزشی 3-3-6 یا دیپلم بهیاری نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی، به اضافه مدرک 
ماه  شهریور  پایان  تا  پرورش، حداکثر  و  آموزش  وزارت  تأیید  مورد  پیش دانشگاهی 

همان سال آزمون.

نحوه اجرا:
به ورود  سراسری  آزمون  در  پرستاری  رشته  به  ورود  برای  فقط  تسهیالت  این   -1 

دانشگاه هاست.
مناطق  مخصوص  رشته محل های  از  غیر  )به  روزانه  دوره  شامل  فقط  تسهیالت   -2

محروم، بالیای طبیعی و دارای تعهد خدمت( رشته پرستاری است.
3- ظرفیت اختصاصی شامل حداکثر 5 درصد از ظرفیت هر یک از کدرشته محل های 

پرستاری دوره روزانه است.
4- در شکست ظرفیت، حاصل ضرب سهم در ظرفیت هر کد رشته محل به صورت 

ریاضی گرد می شود. 
روزانه  دوره  رشته محل های  در  بهیاری  سهمیه  از  استفاده  برای  تسهیالت،  این   -5
اعمال می شود  بهیار  اشتغال(  )محل  استان محل خدمت  در  فقط  پرستاری،  رشته 
و متقاضیان حق استفاده از سهمیه بهیاری در استان های دیگر را ندارند. ضمناً در 
صورت عدم رعایت این ضابطه، در صورت قبولی با سهمیه بهیاری، قبولی داوطلب 

لغو خواهد شد.
6- حدنصاب نمره الزم برای پذیرش داوطلبان حائز شرایط در سهمیه بهیاری هر یک 
از کد رشته محل های پرستاری، کسب حداقل 70 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته 

شده در گزینش آزاد آن کدرشته محل است.
می کنند،  شرکت  تجربی  علوم  آزمایشی  گروه  در  که  بهیاری،  دیپلم  های  برای   -7
آزمون درس بهیاری به عنوان یک درس اختصاصی )به صورت دفترچه جداگانه( با 
ضریب 4 برگزار می شود. نحوه تأثیر نمره این درس در نمره کل مربوط به زیرگروه 
رشته پرستاری برای پذیرش در دوره روزانه این رشته، با استفاده از سهمیه بهیاری 
در آزمون سراسري سال 1400، به صورت تأثیر مثبت، و در آزمون سراسری سال 

1401 و بعد از آن، به صورت تأثیر قطعی است.
8- طول اعتبار این تسهیالت 5 سال از اولین اجرا خواهد بود.

9- داوطلب بهیار در کد رشته محل های انتخابی دوره های مجاز شده، در سهمیه های 
مجاز گزینش می شود و برای کدرشته های دوره روزانه پرستاری انتخابی، ابتدا با سهمیه 

بهیاری، و سپس در سهمیه های مجاز نیز گزینش خواهد شد.
10- پذیرفته شدگان این سهمیه، مجاز به انتقال و جابجایی نیستند.

11- میزان تعهد خدمت استفاده کنندگان از این سهمیه، دو برابر طول مدت تحصیل 
و مطابق مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

برنامه آموزشي:
آیین نامه آموزشی مقاطع کاردانی،  نظام آموزشی، مطابق  1- طول دوره تحصیل و 
علوم  برنامه ریزی  عالی  شورای  مصوب  ناپیوسته  کارشناسی  و  پیوسته  کارشناسی 

پزشکی است.
2- برنامه آموزشی، مطابق برنامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته پرستاری مصوب 
برنامه ریزی علوم پزشکی است. ضمناً درس هایی که دانشجو در دوره  شورای عالی 
و  نمی شود  داده  واحد  تطبیق  پیوسته  کارشناسی  مقطع  در  است،  گذرانده  بهیاری 

دانشجو ملزم است که کلیه دروس مقطع کارشناسی پیوسته پرستاری را بگذراند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور درخصوص:

 اصالح دفترچه راهنمای ثبت نام و اعالم زمان مجدد براي ثبت نام 
متقاضیان شرکت در آزمون  سراسري  سال  1400 
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که  تولیمو مي رساند  پیشرفته  انگلیسی  زبان  آزمون  در  متقاضیان شرکت  اطالع  به 
دوره های 159 الی 163 آزمون فوق، به روش الکترونیکي، مطابق جداول زمان بندی 
متقاضي  افرادی که  از  برگزار خواهد شد. آن دسته  برگزاری در ذیل  مراکز محل  و 
شرکت در این آزمون هستند، می توانند در زمان مقرر، که از طریق درگاه اطالع رسانی 
سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: )http://tolimo.sanjesh.org( اعالم 

می گردد، نسبت به ثبت نام در آن اقدام نمایند.
جدول زمان بندی برگزاری آزمون تولیمو 

آدرس مراكز محل برگزاری آزمون به شرح جدول ذیل است.

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

یادآوری 2: متقاضیان براي شرکت در جلسه آزمون، می بایست ساعت: 7:30 صبح 
نموده اند،  انتخاب  ثبت نام  زمان  در  که  آزمون،  این  برگزاري  مرکز  به  آزمون،  روز 
مراجعه نمایند. شروع فرآیند آزمون در ساعت 8:00 صبح روز برگزاری خواهد بود و 
متقاضیان مي بایست نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون، در محل حوزه امتحاني 
مربوط حضور داشته باشند. ضمناً عدم حضور بهموقع تا فرآیند آزمون و تأخیر بیش 

از 15 دقیقه، منجر به لغو آزمون متقاضی خواهد شد. 

الف – شرایط و مدارک مورد نیاز برای شرکت در آزمون:  
از آنجایي که این آزمون به صورت الکترونیکي و از طریق رایانه برگزار مي گردد، براي 
متقاضیان، کارت ورود به جلسه آزمون پیش بیني نشده است و نیازي به ارائه کارت 
شرکت در جلسه آزمون در این روش نیست و متقاضیان می بایست با یک یا دو کارت 
گذرنامه،  جدید،  عکسدار  شناسنامه  هوشمند،  ملی  کارت  )شامل:  معتبر  شناسایی 
گواهی نامه رانندگی و کارت پایان خدمت )برای آقایان((، به حوزه امتحانی ذی ربط 

مراجعه نمایند.
 آزمون زبان انگلیسي پیشرفته )Tolimo(، شامل دو مرحله تستي و تشریحي است، 
که متقاضیان باید با استفاده از رایانه )کامپیوتر(، پاسخ سؤاالت تستي و همچنین متن 

مربوط به پاسخ سؤال تشریحي را، تایپ و ثبت نمایند.

ب – بخش ها، تعداد سؤاالت و مدت زمان پاسخگویي به آنها: 
 بخش های تستی: شامل 105 سؤال است، و متقاضیان باید جمعاً در مدت 80 دقیقه

 به این سؤاالت پاسخ دهند.
)Structure and Written Expression( بخش اول: ساختار و بیان نوشتاري
تعداد سؤاالت 35 سؤال )15 سؤال تکمیل جمله و 20 سؤال شناسایی خطا(، مدت 

پاسخگویي 22 دقیقه. 
)Listening Comprehension( بخش دوم: درك مطلب شفاهي – شنیداري

تعداد سؤاالت 35 سؤال )قسمت A )20 گفت و گوی کوتاه(: 20 سؤال؛ قسمت B )2 گفت 
و گوی طوالنی(: 8 سؤال؛ قسمت C )3 سخنرانی(: 7 سؤال، مدت پاسخگویي 18 دقیقه.

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

ببندند، تا ضرري متوجه آنان نشود.
)Reading Comprehension( بخش سوم: خواندن و درك مطلب

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره :

تاریخ  و نحوه  برگزاري آزمون )الکترونیکي( 

زبان انگلیسي پیشرفته تولیمو )Tolimo(  دوره های 

159، 160، 161، 162 و 163
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تعداد سؤاالت 35 سؤال، مدت پاسخگویي 40 دقیقه.
 )Writing( بخش تشریحی: نوشتاري

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

جمالت با کیبورد برخوردار باشند.
ج– تذکرات مهم:

الزامی  1- همراه داشتن ماسک ساده سه الیه و دستکش التکس، برای متقاضیان 
است و مراکز آزمون موظف هستند که از ورود متقاضیان به سالن آزمون، بدون همراه 

داشتن لوازم فوق خودداری نماید.
2- متقاضیان می بایست یک یا دو کارت شناسایی معتبر، )شامل: کارت ملی هوشمند، 
شناسنامه عکس دار جدید، گذرنامه، گواهینامه رانندگی و کارت پایان خدمت )ویژه 

آقایان((، و یک نسخه از فرم تکمیل شده ثبت نام اینترنتی را همراه داشته باشند. 
)خودکار،  افزار  نوشت  شامل:  اضافي،  وسایل  هرگونه  آوردن  از  باید  متقاضیان   –3
...(، کیف یا ساک دستي، کتاب، جزوه، ماشین حساب،  اتود، روانویس و  خودنویس، 
تلفن همراه، هندسفری، ساعت یا دستبند، انگشتر هوشمند، پیجر و ... اکیداً خودداري 
این وسایل در حوزه هاي  نگهداري  براي  آنجایی که ممکن است محلي  از  و  نمایند، 
امتحاني پیش بیني نشده باشد؛ لذا حوزه هاي امتحاني مسؤولیتي در قبال نگهداري از 

این وسایل ندارند.

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

سراسري رفتار خواهد شد.
الکترونیکي،  ارتباط  غیرمجاز، شامل: دستگاه هاي  داشتن هرگونه وسایل  5- همراه 
دستبند  هوشمند،  انگشتر  هوشمند،  ساعت  خاموش،  صورت  به  ولو  همراه،  تلفن 
هوشمند یا ماشین حساب در جلسه آزمون، طبق قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم 

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

نخواهد بود. ضمناً الزم است که از مراجعه حضوری به سازمان، خودداری گردد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

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 کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان به روش الکترونیکی

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

 TOEFL ، GRE،IELTS بـه اطالع متقاضیان شـرکت در آزمون های بین المللی نظیـر
و ... می رسـاند بـا توجـه بـه وجود تعدادی افراد و شـرکت های سـود جو کـه  با تبلیغات 
و وعده هـای واهـی مبنـی بـر اخـذ مـدارک مورد نظـر، با مشـخصات داوطلب  اقـدام به 
کالهبـرداری و اخـذ مبالـغ قابل توجهـی از این افـراد می نمایند، این سـازمان به عنوان 
ناظـر آزمون هـای  بین المللـی در کشـور، ضمـن برخورد قانونـی و معرفی ایـن مراکز به 

مراجـع قضائـی، مـوارد ذیل را  برای اطـالع متقاضیان یـادآوری می نماید:
1 -  تنهـا مدارکـی از طریـق این سـازمان مورد گواهـی و تأیید قـرار خواهند گرفت که 
قبـاًل مجری آزمون از سـوی این سـازمان مجوز برگـزاری آن را دریافت نموده باشـد؛ لذا 
قبـل از پرداخـت هرگونه وجه از طریق سـایت سـازمان سـنجش آموزش کشـور )بخش 

آزمون هـای بین الملـل( نسـبت به مجاز بـودن مرکز اطمینـان حاصل نمایید.
2 - بـا داوطلبانـی کـه مرتکـب تخلـف شـوند برابـر قانـون برخـورد خواهـد شـد و 
مشـخصات آنـان در فهرسـت متخلفـان آزمون هـای ایـن سـازمان قـرار خواهـد گرفت. 
ضمنـاً ایـن داوطلبـان از 2 تـا 10 سـال از شـرکت در آزمون هایـی کـه ایـن سـازمان 
برگـزار می نمایـد یـا ناظـر آن اسـت، محـروم خواهنـد شـد. همچنیـن در صورتـی 
کـه متخلفـان در طـول محرومیـت اقـدام بـه ثبت نـام در یکـی مراکـز نماینـد، در هـر 
مرحلـه از مراحـل آزمـون از شـرکت آنـان در آزمـون جلوگیـری بـه عمل خواهـد آمد.

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

4 - داوطلبانـی کـه بـا جعـل مـدارک هویتـی سـعی در گمراه نمـودن مجریـان آزمون 
نماینـد و در آن شـرکت کننـد و تخلف آنان )حتی پس از دریافـت مدرک ( اثبات گردد، 
برابـر مقـررات برگـزاری آزمون هـا، مدارک مربوط بـه آنها باطل و از شـرکت در آزمون ها 
بـه مـدت 2 تا10سـال محـروم خواهنـد شـد و با توجـه به اینکـه جعل هر گونه اسـناد 
دولتـی و اسـتفاده از سـند مجعول و شـرکت کردن بـه جای داوطلب اصلـی، برابر قانون 
مجـازات اسـالمی )تعزیـرات مصـوب 1375( جـرم تلقی می شـود و مجـازات کیفری به 
همـراه خواهـد داشـت، ایـن گـروه از متخلفـان بـرای  صـدور احـکام قضائی بـه مراجع 

قضائـی معرفـی می گردند.
یـادآور می شـود کـه براسـاس قوانین مؤسسـات صاحب امتیـاز آزمون هـای بین المللی، 
کلیـه مراحـل ثبت نام آزمون ها بایسـتی شـخصاَ توسـط شـخص متقاضی انجام شـود و 
در صـورت عـدم رعایت شـرایط ثبت نام، از شـرکت متقاضی در آزمـون ممانعت به عمل 
خواهـد آمـد و در صورت مشـاهده هرگونـه تخلف در ایـن زمینه با افراد یا شـرکت های 
سـودجو کـه به روش های مختلف اقـدام به ثبت نام متقاضیـان در آزمون های بین المللی 

می نماینـد برخورد قانونی خواهد شـد.
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آیا می دانید که در طی روز، چقدر افکار منفی به ذهنتان خطور می کند و آرامش و 
شادی را از شما سلب می کند؟ آیا می دانید که به هر چه بیندیشید و به آن وسعت 
بدهید، همان در زندگی تان واقعیت پیدا می کند؟ وقتی شما خود را از پیش بازنده 
قلمداد کنید، وقتی می گویید می دانم که نتیجة خوبی در آزمون سراسری نمی آورم، 
وقتی قبل از ورود به کالس درس، به خود تلقین می کنید که درس سخت است و 
شما آن را نمی فهمید، وقتی قبل از زدن تست های یک درس، آن را سخت تصور 
می کنید و می گویید که این بار هم درصد خوبی را کسب نخواهید کرد، در واقع، شما 

خود را در دریایی از افکار منفی غرق کرده اید. 
باید بدانید، همان طور که می توان روی نوار ضبط شده صدای جدیدی را ضبط کرد، 
تجربه و احساس ضبط شده در بخش خاکستری مغز هم قابل اصالح است و می توان 
آن را تغییر داد؛ پس گذشته را می توان تغییر داد، اصالحش کرد و جایش را با اندیشة 

نو پر نمود. 
هر گاه دیدید که احساس نامطلوبی را تجربه می کنید، روی آن تمرکز نکنید؛ حتی 
و  است،  تمرکز کردن روی آن  نوعی  به  افکار منفي،  راندن  بیرون  فکر کردن روی 
حتی اگر بتوانید این اندیشه ها را از وجود خود بیرون بریزید، چه بسا اندیشه های 

ذهنی  فضای  زیرا  بگیرد؛  را  قبلی  اندیشه های  جای  جدیدی  منفی 
به  آن،  جای  به  بنابراین،  است؛  منفی  هنوز  گذشته، 

ذهنتان  و  بروید  مثبت  تصورات  سراغ 

را با خاطرات و تصاویر مطلوب و مثبت پرکنید؛ در این صورت، احساسات منفی از 
بین خواهند رفت.

در این راستا توجه به موارد زیر می تواند یاور شما باشد تا احساسات منفی 
كمتری را تجربه كنید:

* برای چند روز، افکار مزاحم را یادداشت کنید تا متوجه شوید که فقط یادداشت 
کردن این افکار، تا حد زیادی از حجم آنها کم خواهد کرد و احساس بهتری پیدا 
ما  این  و  ندارد  و مثبت وجود  نام احساس منفی  به  به طور کلی، چیزی  می کنید. 

هستیم که با پذیرش افکار منفی یا مثبت، آنها را خلق می کنیم.
با  بتوانید  تا به کمک آن  بیابید  * در مقابل هر فکر منفی، یک فکر مثبت معادل 
افکار منفی خود مقابله کنید؛ برای مثال، اگر شما در درس ریاضی ضعیف هستید، در 
عوض، در درس عربی نتایج خوبی را کسب می کنید و دبیرتان از شما راضی است؛ یا 
اگر در مدرسه دانش آموز چندان موفقی نیستید، در عوض در ورزش یا آشپزی، فردی 

ماهر و توانمند هستید. 
 

* اگر عادت دارید که دائم روی کمبودها و نقاط 
را  عادت  این  حتماً  کنید،  تأکید  خود  ضعف 
کنار بگذارید و به جنبه های مثبت خود )که 

بدون شک، کم هم نیست( فکر کنید.
خود  از  حد  از  بیش  که  هنگامی   *
نکته،  یک  دربارة  می کنید،  انتقاد 
مثبت خود  رفتار  یا  یک حرکت 
برای خود  را  آن  و  کنید  فکر 

بازگو کنید. 
یا  کار  چند  روز،  هر   *
انجام  که  را  رفتاری 
موجب  و  داده اید 

ذهنتان را خانه تڪانے ڪنید
 و افڪار منفے آن را بیرون بریزید
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رضایت و شادمانی خاطرتان شده است، روی کاغذ بنویسید. 
* هنگام انجام یک کار، هدفتان تنها انجام آن کار باشد و انتظار نداشته باشید که 
کامل و بی نقص آن را به پایان برسانید. گاهی بعضی از افراد، رسیدن به حد کمال را 
تبدیل به مانعی بزرگ برای زندگی خود می کنند و در نتیجه کاری را انجام نمی دهند 
و در واقع، زندگی خود را متوقف می کنند؛ در صورتی که باید نقاط مثبت را دید و کار 

را انجام داد و از آن لذت برد. 
که  بگویید  خود  به  همیشه  و  بدانید  یادگیری  برای  فرصتی  را  اشتباهات  بروز   *
خاطر  به  را  خود  و  نهراسید  کردن  اشتباه  از  و  کند،  اشتباه  است  ممکن  کسی  هر 

اشتباهاتتان سرزنش نکنید. 
با  الهی   آفرینش  در  بی همتایی  نمونة  ما،  از  یک  هر  که  باشید  داشته  یاد  به   *
آنچه  و  دهید،  تغییر  می توانید،  که  را  آنچه  بنابراین،  استعداد های خودمان هستیم؛ 
را که نمی توانید، مشخص کنید و سعی کنید از آنچه که هستید، لذت ببرید و با آن 

سازگار شوید. 
شاداب تر  و  سالم تر  و  می یابید  رهایی  استرس  از  کردن،  ورزش  با  کنید.  ورزش   *

خواهید بود. 
مثبت  و جمالت  کلمات  از  روزانة خود،  برخوردهای  و  گفتار  در  که  کنید  * سعی 
استفاده کنید؛ مثاًل در مالقات با دیگران، به جای استفاده از عبارت »خسته نباشید«، 
یا »پُرتوان   »! القای حس خستگی است، بگویید: »خدا قوت  بار منفی و  که دارای 

باشید« یا »شاد باشید«. 
* از میان اهداف خود، هدفی را انتخاب کنید که امید بیشتری براي رسیدن به آن 
هدف و موفقیت در آن دارید و در تالش برای تحقق آن، تأیید یا تکذیب دیگران، 

هرگز برایتان مهم نباشد. 
* از چشم و هم چشمی و حسادت، که باعث ایجاد افکار منفی می شود، دوری کنید 

و سعی کنید که روش زندگی خود را خودتان انتخاب کنید. 
* اجازه ندهید که مسائل کوچک، شما را آشفته کنند. برای رسیدن به هدف خود، 
پایدار و مقاوم باشید. بی شک، در این راه با موانعی روبرو می شوید؛ پس به سرانجام و 
پاداش تالشتان فکر کنید و از ناخرسندی، به خاطر مسائل کم اهمیت، دوری کنید.  

* مشکالت و سختی های زندگی تان را لعنت نکنید و مدام با آه و ناله از آنها سخن 
نگویید و به جای انجام این کار، مشکالت را به منزلة مسائلی ببینید که با تدبیرتان 

تا حد زیادی می توانید به حل آنها همت بگمارید. این فکر را که 
»دنیا سرشار از مشکل است« به دور بریزید و در عوض، هر گاه 

موقعیت نامطلوب یا مسأله ناخوشایندی در زندگی تان پیش آمد، 
به دنبال یافتن راه های مثبت و طالیی برای حل آن مسائل باشید. 

به کار بردن این روش، باعث ایجاد رضایت در شما و حل شدن مسائل 
زندگی تان به گونه ای مثبت و دلپذیر خواهد شد. 

است  تنفس  کنترل   ، مواقع  این  در  افراد  حل  راه  ساده ترین   *
با زمان حال و  ارتباط شما  که به شما آرامش می دهد و سبب 

طبیعت پیرامونتان می شود. هنگامی که ذهن ما به افکار منفی 
می پردازد، کنترل ذهن مشکل است، ولی، با این حال، ما باید 
آرامش خودمان را حفظ کنیم؛ چون در این زمان، بیش از هر 

وقت دیگري، به آرامش ذهنی و بدنی احتیاج داریم.
منفی  افکار  که  هنگامی  بدن،  درونی  انرژی  تخلیة  برای   *
به سراغ ما می آیند، پرداختن به ورزش هاي چون: دوچرخه 

سواری، شنا، یوگا، پیاده روی سریع، دویدن، و بازی با کودکان 
می تواند مؤثر باشد. 

* گاهی اوقات، تمام چیزی که برای داشتن یک حس خوب نیاز 
دارید، یک لبخند است. تمرین کنید، حتی زمانی که احساس خاصی 

ندارید، صورتتان حالتی شاد داشته باشد.
کنید، همین حاال  ایجاد  زندگی تان  در  مثبتی  تغییر  اگر می خواهید   *

بهانه  برای  کار، فرصت کافی  انجام هر  انداختن  شروع کنید. پشت  گوش 
آوردن در اختیارتان قرار می دهد؛ پس در اولین فرصت ممکن شروع کنید.

* حتی اگر در حال کنار آمدن با اندوه از دست دادن یکی از عزیزانتان هستید، 
به یاد داشته باشید که با گذر زمان، احساس بهتری خواهید داشت. شاید همیشه 

بابت این فقدان غمگین شوید، اما با گذر زمان، تحمل آن برایتان آسان تر خواهد شد. 
هر روز به خودتان یادآوری کنید که این شرایط بد، زودگذر است.

حتی فکر کردن روی بیرون راندن افکار منفی، به نوعی تمرکز کردن روی آن است، و 

حتی اگر بتوانید این اندیشه ها را از وجود خود بیرون بریزید، چه بسا اندیشه های منفی 

جدیدی جای اندیشه های قبلی را بگیرد؛ زیرا فضای ذهنی گذشته، هنوز منفی است
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به اطالع شرکت کنندگان در آزمون در سال 1400 مي رساند که این آزمون، در صبح 
روز جمعه مورخ 99/12/15 و در شهرستان های مندرج در جدول شماره 1 )مندرج 
در ذیل این اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است( برگزار مي شود. فرآیند 
برگزاري آزمون از ساعت 8:00 صبح آغاز و درهاي ورود به جلسه حوزه های برگزاری، 
در ساعت 7:30 صبح بسته خواهد شد؛ لذا متقاضیان مي بایست قبل از بسته شدن 

درهاي ورودي، در محل حوزه امتحاني خود حاضر باشند.

 الف  - نحوه  و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون 
کارت  شرکت در  آزمون  متقاضیان،  از روز سه شنبه 99/12/12 براي مشاهده و پرینت، 
 www.sanjesh.org :روي درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني 
باید در تاریخ  قرار خواهد گرفت. متقاضیان  آزمون ، براي شرکت در جلسه امتحان، 
تعیین شده به شرح فوق به درگاه اطالع رساني مذکور مراجعه و با وارد نمودن اطالعات 
شناسنامه اي شامل )نام خانوادگي و نام، کد ملي و تاریخ تولد( یا اطالعات ثبت نامي 
)شماره پرونده، شماره سریال و کد پي گیري و ...( از کارت شرکت در آزمون خود یک 
نسخه پرینت تهیه و بر اساس آدرس و زمان تعیین شده روي کارت شرکت در آزمون، 
به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمایند. براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن 
پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکسدار و 
ارائه آن، الزامي است. چنانچه متقاضی، به دلیل در اختیار نداشتن اطالعات مربوط به 
شماره داوطلبي، شماره پرونده یا کد پي گیري مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت 
در آزمون خود نمي شود، الزم است که با مراجعه به درگاه اطالع رسانی این سازمان و 
ورود به سیستم پاسخگویي و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پي گیري نسبت به 
دریافت اطالعات مربوط به شماره پرونده، شماره داوطلبي یا کد پي گیري ثبت نام اقدام 
نماید. الزم به ذکر است که این امکان براي متقاضیاني فراهم است که در سیستم 
پاسخگویي عضویت داشته باشند؛ بنابراین، متقاضیاني که به اطالعات فوق دسترسي 
ندارند، الزم است که با عضویت در این سیستم، نسبت به بازیابي این اطالعات اقدام 

نمایند.

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

متقاضیان  چنانچه  آزمون،  در  شرکت  کارت  روي  مندرج  اطالعات  به  توجه  با   -1
مغایرتي در اطالعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 14، 15، 16، 17 
و 18 )شامل: نام  خانوادگي و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، کدملي، معدل مقطع 
مقطع  فارغ التحصیلي  مؤسسه  کارشناسي،  مقطع  فارغ  التحصیلي  تاریخ  کارشناسي، 
کارشناسي، معدل مقطع کارشناسي ارشد، تاریخ فارغ التحصیلي مقطع کارشناسي ارشد، 
مؤسسه فارغ التحصیلي مقطع کارشناسي ارشد، هیأت علمي )مربي آموزشي رسمي(، 
دانشگاه محل خدمت مربیان آموزشي رسمي( کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، 

الزم است که براي اصالح مورد یا موارد مذکور، از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ 
99/12/15 منحصراً به درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و با 
ورود به قسمت ویرایش اطالعات، نسبت به اصالح موارد اقدام نمایند. متقاضیان در 
صورتي که در بندهاي 3، 7 و 13 )جنسیت، معلولیت و زبان خارجي( کارت شرکت 
در آزمون مغایرتي مشاهده نمودند، الزم است که در یکي از روزهاي چهار شنبه مورخ 
99/12/13 یا پنجشنبه مورخ 99/12/14 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه 
رفع نقص حوزه مربوط )بر اساس جدول شماره 2 که در سایت سازمان سنجش آمده 
است( مراجعه نموده و موضوع را پي گیري نمایند تا مشکل برطرف گردد. ضمناً در 
خصوص بندهاي 12 و 21 )نام رشته امتحاني و محل برگزاري آزمون( هیچ تقاضایي 

پذیرفته نخواهد شد.
 99/11/30 تاریخ  تا  حداكثر  كه  آخر  سال  دانشجویان  از  دسته  آن  تبصره: 
یا  شده  فارغ التحصیل  حرفه اي  دكتري  یا  كارشناسي ارشد  مقاطع  در 
این  در  مي شوند،  فارغ التحصیل  مذكور  مقاطع  در   1400/6/31 تاریخ  تا 
)براي  فارغ التحصیلي  معدل  درج  یا  ویرایش  به  نسبت  مي بایست  مرحله 
فارغ التحصیالن 99/11/30( یا میانگین نمرات واحدهاي درسي گذرانده شده 
)براي فارغ التحصیالن تا تاریخ 1400/6/31( خود تا تاریخ 1399/11/30 اقدام 
نمایند. متقاضیان مذكور مي بایست اصل گواهي تکمیل و تأیید شده از سوی 
دانشگاه محل تحصیل، مربوط به معدل واحدهاي گذرانده تا تاریخ 99/11/30 
)نمونه فرم در ذیل این اطالعیه درج گردیده كه در سایت سازمان سنجش 

آمده است( را در زمان مصاحبه همراه داشته و ارائه نمایند. 
2- چنانچه مغایرتي در اطالعات مندرج در بند 8 )سهمیه ثبت نامي( کارت شرکت 
در آزمون داوطلبان وجود دارد، براي متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان )سپاه 
پاسداران(، وزارت جهاد کشاورزي، ایثارگران )بنیاد شهید و امور ایثارگران( و سهمیه 
رزمندگان )واحدهاي تابعه ستاد کل نیروهاي مسلح( الزم است که حداکثر تا تاریخ 
 »Ph.D« 99/12/15 به قسمت ویرایش اطالعات کارت آزمون ورودي مقطع دکتري
سهمیه  و  شده  وارد  سازمان  این  اطالع رساني  درگاه  در  سال 1400  )نیمه متمرکز( 
سهمیه  ذي ربط،  ارگان  سوی  از  نهایي  تأیید  صورت  در  تا  نمایند  اصالح  را  مذکور 
براي آنها اعمال گردد؛ در غیر این صورت، با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچ 
اعتراضي در این زمینه پذیرفته نخواهد شد. ضمناً تاکید می گردد افرادی که در مرحله 
ثبت نام، متقاضی استفاده از سهمیه بوده اند، ولی سهمیه آنها به هر دلیل از طرف ارگان 
ذي ربط مورد تأیید قرار نگرفته است، ضمن ویرایش اطالعات )سهمیه ایثارگری(، برای 
بررسی و روشن شدن وضعیت سهمیه خود حداکثر تا تاریخ 99/12/17 به ارگان های 
ارگان  از سوی  تأیید سهمیه  بدیهی است که در صورت  نمایند.  نیز مراجعه  مربوط 
ذي ربط، سهمیه درخواستی اعمال می گردد؛ در غیر این صورت، با سهمیه آزاد گزینش 

خواهند شد و هیچ اعتراضی در این زمینه، قابل قبول نیست.
3- چنانچه کارت شرکت در آزمون متقاضی فاقد عکس بوده یا عکس روي کارت داراي 

 اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره:

تاریخ، نحوه پرینت کارت و محل  رفع نقص 
کارت  شرکت در آزمون  دکتري )Ph.D( سال 1400 

و اعالم الزامات بهداشتی برای شرکت در آزمون
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اشکاالتي از جمله: فاقد ُمهر، واضح نبودن عکس یا اشتباه عکس باشد، ضروري است 
که متقاضی، ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، دو قطعه عکس 4 ×3 
و کارت ملي یا شناسنامه عکسدار مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده در بند 1»قسمت 
ب فوق« به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه  رفع نقص حوزه 
مربوطه تا روز قبل از برگزاري آزمون مراجعه نماید و موضوع را پي گیري نموده تا 
مشکل بر طرف گردد؛ در غیر این صورت، فرد به عنوان متخلف تلقي مي گردد. ضمناً 
سایر اطالعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون هر متقاضی، بر اساس اطالعات 
مندرج در تقاضانامه ثبت نام، که از سوی خود متقاضی تکمیل گردیده، در نظر گرفته 

شده است. 

ج - آدرس و محل  رفع نقص کارت شرکت در آزمون 
مورخ  پنجشنبه  و   99/12/13 مورخ  چهار شنبه  روزهاي  در  سازمان  این   نماینده 
الي  از ساعت 14:00  بعدازظهرها  و  الي 12:00  از ساعت 8:30  99/12/14 صبح ها 
محل  شهرستان هاي  شد.  خواهد  مستقر  مربوطه  حوزه  نقص  رفع  باجه   در   17:00
برگزاري آزمون به شرح جدول شماره 1 )مندرج در ذیل این اطالعیه که در سایت 
سازمان سنجش آمده است(، است که آدرس و محل تشکیل باجه رفع نقص کارت 
شرکت در  آزمون هر شهرستان، در جدول شماره 2 )مندرج در ذیل این اطالعیه که 

در سایت سازمان سنجش آمده است( مشخص گردیده است.
د  - یادآوری های مهم  

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون ، اصل 
کارت ملي یا اصل شناسنامه عکسدار، الزامي است.

2- فرآیند برگزاري آزمون از ساعت  8 صبح )هشت( است.
3- در ورودي ِحوزه هاي امتحاني، رأس  ساعت  7:30 )هفت و سي( بسته خواهد شد، 
لذا متقاضیان الزم است که قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون، در حوزه 

امتحاني خود حاضر باشند.
پررنگ،  نرم  سیاه  مداد  چند  باید  آزمون  جلسه  در  حضور  براي  متقاضی،  هر   -4
مدادتراش، مداد پاک کن ، ماسک سه الیه )بدون فیلتر( و یک سنجاق یا سوزن به 
همراه داشته باشد. ضمناً رد و بدل کردن این موارد در جلسه آزمون تخلف محسوب 

می شود. 
5- متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافي، از جمله: پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، 
دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نُت یادداشت 
و نظایر آن به جلسه آزمون اکیداً خودداري نمایند. ضمناً به همراه داشتن هر کدام از 
وسایل مندرج در این 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 که بخشي از آن در 

بند»ز« آمده است، رفتار خواهد شد. 
6- به همراه داشتن تلفن همراه، حتی به صورت خاموش، در جلسه آزمون 

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

8- حوزه های آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافي، از جمله: تلفن همراه، 
ماشین حساب، کیف دستي، ساک دستي، کتاب، جزوه و ... معذورند؛ بنابراین، اکیدا 
توصیه می شود که به غیر از موارد اعالم شده در اطالعیه پرینت کارت و برگ راهنمای 
شرکت در آزمون و اوراق تشخیص هویتی، از همراه داشتن سایر وسایل جداً خودداری 

شود.
9- متقاضیان براي آگاهي بیشتر از ضوابط آزمون، از برگ راهنماي شرکت در آزمون، 
که روي درگاه اطالع رسانی این سازمان قرار دارد، پرینت تهیه کرده و نسبت به مطالعه 

دقیق آن اقدام نمایند. 
10- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفي 
حوزه هاي برگزاري آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده 
و اطالعات براي ارزیابي حوزه  ها دارد، خواهشمند است که نسبت به تکمیل نمودن 

 »Ph.D« دکتري  مقطع  ورودي  آزمون  در  خود  امتحاني  حوزه  ارزیابي  پرسشنامه 
)نیمه متمرکز( سال 1400 از تاریخ 99/12/15 لغایت 99/12/22 به صورت اینترنتي 

از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان اقدام نمائید.
11- متقاضیان، در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاري براي آنها، 
الزم است که حداکثر تا تاریخ 99/12/22 از طریق سیستم پاسخگویي اینترنتي با این 
سازمان مکاتبه نمایند. بدیهي است که درخواست هاي واصله بعد از تاریخ فوق، قابل 

بررسي و پي گیري نخواهد بود.

هـ- دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و الزامات بهداشتی 
براساس آخرین اطالعات درباره راه های انتشار ویروس کرونا و مخاطرات احتمالي آن 
در حوزه هاي برگزاري آزمون، انتظار می رود که موارد زیر را مّدنظر قرار داده و برای 

حفظ سالمتی خود، سایر متقاضیان و خانواده های محترم خود، آن را رعایت کنید:
1- زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی را برآورد کرده و به موقع در محل آزمون 
حضور یابید. حوزه برگزاری آزمون، از ساعت 6:30 صبح روز برگزاری آزمون، آماده 

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

3- از تردد بی مورد در محل آزمون، جداً خودداری نمایید.
4- هنگام ورود و خروج به حوزه با دیگر متقاضیان، فاصله مناسب )حداقل یک متر( 

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

و خروج از حوزه امتحانی، الزامی است.
6- در زمان استقرار در محل صندلی، از صحبت کردن با سایر متقاضیان مجاور جداً 

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

8- هنگام عطسه یا سرفه کردن، از دستمال کاغذی استفاده نمایید و درصورتی که 
دستمال وجود نداشت، از قسمت داخلی آرنج خود استفاده کنید.

9- در صورت داشتن سؤال ضروری از عوامل اجرایی در طول برگزاری آزمون، حتماً با 
رعایت فاصله مناسب و داشتن ماسک، اقدام به صحبت نمایید.

10- در پایان آزمون، تا زمان اعالم خروج از سالن از سوی عوامل اجرایي، همچنان بر 
صندلي خود مستقر باشید و به پیام هایی که حاوی نکات اجرایی و بهداشتی است و 

درجلسه آزمون از بلندگو پخش می شود نیز با دقت گوش کرده و به آنها عمل کنید.
11- سعی کنید از تماس دست با سطوحی که اغلب لمس مي شود، نظیر: صندلی ها، 
دستگیره درها و شیرآالت سرویس بهداشتي و... خودداری نموده و از دستمال کاغذی 

استفاده کنید.

و- تکمیل فرم خوداظهاری:
 1- تکمیل فرم خوداظهاری ویژه متقاضیان مبتال به بیماری کرونا:

 به منظور ارائه خدمات به آن دسته از متقاضیان این آزمون که دچار بیماری کرونا 
شده اند )اعم از بیمارانی که در بیمارستان بستری یا در منزل قرنطینه هستند(، این 
اتخاذ  تدابیر ویژه ای  با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  سازمان 
نموده است؛ بر این اساس، متقاضیانی که عالئم بیماری آنها از تاریخ 99/12/1 به 
صورت قطعی تأیید گردیده، الزم است که از روز چهارشنبه مورخ 99/12/6 لغایت 
جمعه مورخ 99/12/8 با مراجعه به درگاه اطالع رسانی این سازمان )بخش آزمون 
کرونا  بیماری  داشتن  بر  مبنی  گواهی  و  نموده  تکمیل  را  فرم خوداظهاری  دکتری( 
)تأییدیه بیمارستان و یا نتیجه تست یا آزمایش مبنی بر مثبت بودن به ویروس کرونا( 
را در بخش مورد نظر بارگذاری نمایند. متقاضیانی که این فرم را تکمیل نمایند، بر 
اساس دستورالعمل هاي وزارت بهداشت از سایر متقاضیان جدا شده و آزمون آنها در 

یکی از بیمارستان های تعیین شده صرفاً در شهرهای محل آزمون، به همراه سایر 
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متقاضیان مبتال به بیماری کرونا برگزار خواهد شد.

 2- تکمیل فرم خوداظهاری ویژه همه متقاضیان آزمون:
 همه متقاضیان این آزمون، الزم است که از روز سه شنبه مورخ 99/12/12 به سامانه 
و  نموده  مراجعه   https://salamat.gov.ir :آدرس به  کرونا  بیماری  خوداظهاری 
نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری، اقدام نمایند. بدیهی است که اطالعات متقاضیان 

تکمیل کننده فرم مذکور، نزد وزارت بهداشت محفوظ است.

ز - قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري
ماده 5- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

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

حافظه دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات که آزمون متقاضی را از نظر علمي خدشه دار 

سازد، از قبیل:
1- ارائه مدرک یا گواهي مجعول یا تصویر گواهي مجعول براي شرکت در آزمون.

2- تباني با متقاضیان یا افراد خارج از حوزه امتحاني یا دست اندرکاران آزمون، از قبیل: 
عوامل اجرایي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.

3- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جاي متقاضی 
اصلي.

ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکي و دستگاه هاي 
حافظه دار.

د- کمک 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 شرکت یا معاونت 
در این امر، قبل یا حین برگزاري آزمون به هرنحو.

ح- خرید یا فروش سؤاالت آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت 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 مجازات هاي زیر را 
درباره متخلفان دارند:

الف- درمورد مشموالن بند)الف( ماده )5(: اخطارکتبي با درج در پرونده متقاضی و 
اعالم به مراجع ذي ربط یا محرومیت ازگزینش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشموالن بند )ب( یا بند )ج( ماده )5(: محرومیت از گزینش علمي در 
آزمون همان سال و ابطال قبولي متقاضی در همان سال و محرومیت از شرکت در 

آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آراي هیأت هاي بدوي جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6( این قانون 

قابل تجدید نظرخواهي در هیأت تجدید نظر رسیدگي به تخلفات در آزمون هاست.
هیأت هاي   )5( ماده  )ح(  و  )ز(  )و(  )ه (،  )د(،  بندهاي  مشموالن  مورد  در   -7 ماده 
رسیدگي متهم را براي رسیدگي و اعمال جزاي نقدي از ده میلیون )10.000.000( 
ریال تا یک میلیارد )1.000.000.000( ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو 

مجازات به محاکم دادگستري معرفي مي نمایند.
ماده 8- ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده )5( چنانچه در قالب عضویت در یک 
گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات مي شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه 
یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم مي گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب 
تخلفات و جرایم فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده 

براي مرتکب است.
ماده 9- رسیدگي در هیأت هاي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگي برابر 

سایر قوانین جزایي یا رسیدگي در هیأت هاي رسیدگي به تخلفات اداري یا هیأت هاي 
انتظامي اعضاي هیأت علمي یا کمیته هاي انضباطي دانشجویان نیست و مرتکب، عالوه 
بر مجازات مندرج در مواد )6( و )7( این قانون، به مجازات مقرر در سایر قوانین و 

مقررات محکوم مي گردد.
ماده 10- در صورت محکومیت قطعي فردي به یکي از مجازات هاي مندرج در این 
قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند )الف( ماده )6(، هیأت رسیدگي به تخلفات 
در آزمون ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي نماید؛ 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.
ماده 11- چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بین نمرات و رتبه اکتسابي 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 اکتسابي در آزمون وجود داشته 
باشد، با تأیید هیأت هاي بدوي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها از متقاضی در یک یا 
چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي آید. تعیین وضعیت نهایي 
آزمون این متقاضی، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوي است.

ماده 12- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمي و آموزشي که براي افزایش آمادگي متقاضیان 
شرکت در آزمون هاي مورد بحث این قانون فعالیت مي کند، چنانچه در تخلفات ماده 
)5( مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو مي شود و مدیران مسؤول آنها، عالوه 
بر محرومیت دائمي از تأسیس و اداره این گونه مراکز، 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 حداکثر مجازات مندرج در ماده )6( است.
تبصره- در مورد آموزشگاه هایي که فاقد مجوز باشند، عالوه بر اقدام مراجع قانوني 
ذي ربط مدعي العلوم نیز مي تواند رأساً نسبت به اعالم جرم و پي گیري تخلفات آنان 

اقدام نماید.

ح- نحوه اعالم گزارش تقلب و تخلفات
و  اخبار  تمامی  که  است  مقتضی  در سال 1400،  دکتری  آزمون  به حساسیت  نظر 
اطالعات مرتبط با تخلف و تقلب در این آزمون را با مراجعه به درگاه سازمان سنجش 
آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org )قسمت گزارش تخلف در آزمون ها( 
 Hefazatazmon@sanjesh.org :یا صندوق پست الکترونیکی )ایمیل( به نشانی
یا با شماره تلفن های 02636182151 و 02636182152 به اداره کل حراست و 

حفاظت آزمون های این سازمان منعکس نمایید.

ط - نحوه تماس و ارتباط 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 می توانند 
آدرس: به  آموزش کشور  سازمان سنجش  الکترونیکی  پیشخان خدمات   به سیستم 

 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 
 http://rahgiri.sanjesh.org :کوتاه، به پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس 

وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.
 در خاتمه اضافه مي نماید که متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت 
خود را در این خصوص، از این تاریخ لغایت روز پنجشنبه 99/12/14 همه روزه در 
با  شماره  تلفن:  42163   یا  سازمان  این  اینترنتي  پاسخگویي  بخش  با  اداری   وقت 

پیش شماره 021 در میان بگذارند
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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جدول رشته هاي امتحاني با آزمون و پذیرش براساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون(  کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال1400

* پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصیلي غیرپزشکي دانشگاه آزاد اسالمي و رشته هاي تحصیلي مهندسي بهداشت محیط دانشگاه مذکور، صرفًا براساس 
سوابق تحصیلي )معدل کل دوره کارداني( متقاضیان و در سایر رشته هاي گروه پزشکي این دانشگاه )شامل: تکنولوژي اتاق عمل، بهداشت عمومي، علوم 
آزمایشگاهي و مامایي (، براساس آزمون صورت مي گیرد. تاریخ، نحوه انتخاب رشته و همچنین کدرشته محل هاي دانشگاه آزاد اسالمي، متعاقبًا از طریق 

درگاه اطالع رسانی  مرکز  سنجش و پذیرش دانشگاه مذکور به اطالع متقاضیان عالقه مند خواهد رسید.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

تاریخ ثبت  نام و انتخاب رشته آزمون کارداني 
به کارشناسي ناپیوسته سال 1400 

بدین وسیله به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارداني به کارشناسي 
به صورت  آزمون،  این  در  براي شرکت  ثبت نام  که  ناپیوسته سال 1400 مي رساند 
اینترنتي از روز یکشنبه مورخ 1400/03/23 آغاز خواهد شد و تا روز  یکشنبه مورخ 
1400/03/30 ادامه خواهد یافت؛ بر این اساس، ضرورت دارد که همه متقاضیان در 
مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب 
اطالع رساني  پایگاه  به  ثبت نام،  نیاز  مورد  اطالعات  و  مدارک  نمودن  فراهم  و  رشته 
این سازمان به نشاني:  www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام در این 
آزمون اقدام نمایند. با توجه به اینکه ثبت نام و انتخاب رشته در این آزمون، در یک 
مرحله انجام مي شود، متقاضیان مي بایست، همزمان با ثبت نام، نسبت به درج رشته 
محل هاي تحصیلي خود در فرم تقاضانامه اینترنتي با توجه به رشته هاي اعالم شده 

در دفترچه راهنما، اقدام نمایند.
با  انتخاب رشته، همزمان  و  ثبت نام  راهنمای  و همچنین دفترچه  تکمیلي  اطالعیه 
این  اطالع رسانی  درگاه  روي   1400/03/23 مورخ  یکشنبه  روز  در  ثبت نام،  شروع 
سازمان قرار خواهد گرفت. متقاضیان الزم است که برای اطالع از شرایط و ضوابط 
شرکت در این آزمون و نوع پذیرش رشته های امتحانی با آزمون یا براساس سوابق 
تحصیلي »بدون آزمون«، دفترچه راهنمای مذکور را به دقت مطالعه نمایند. ضمناً 
آزمون آن دسته از رشته هایي که پذیرش آنها به صورت »با آزمون« است، در روز 
جمعه مورخ 1400/05/22 برگزار خواهد شد و فهرست رشته های امتحانی با ذکر نوع 

پذیرش آنها به شرح جداول شماره 1 و 2 ذیل اعالم می گردد:
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور 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 تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

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

2- عربی

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

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

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

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

علوم انسانی  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 علوم انسانی 98یازدهم111204دین و زندگی )2(

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

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

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

عمومی گروه آزمایشی97دهم110227اصول عقاید )1(
 علوم انسانی 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 تدریسکد کتابنام کتاب 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 تدریسکد کتابنام کتاب 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 تدریسکد کتابنام کتاب 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 کشور     
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