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 تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمون های ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در  سال 1400 

دهم ماه مبارک رمضان

سالروز وفات اندوه بار بانوی بزرگ 

اسالم، همرس وفادار 

پیامرب اکرم)ص(، حرضت خدیجه)س( 

بر متام مسلامنان تسلیت باد 

یادداشت  هفته

وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی هنر 
در آزمون سراسری سال 1399

چند نكته درباره نتايج اوليه 
آزمون دكتري سال 1400

از امروز آغاز می شود:

انتخاب رشتـه آزمـون
 دكتري سال 1400

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست 
داوطلبان به روش الکترونیکی

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال 1400

امتحانات دانشگاه پیام نور 

به صورت مجازی برگزار می شود

اعلام  دانشلگاه  عموملی  روابلط  مدیلرکل 
کلرد: امتحانات دانشلگاه پیام نلور به صورت 
غیرحضلوری و مجلازی برگلزار خواهد شلد.

دکتـر امیـر حسـین بهـروز اعـالم کـرد: در جلسـه 
کـه  شـد  مقـرر  پیام نـور  دانشـگاه  رئیسـه  هیـأت 
آزمون هـای ایـن دانشـگاه، بر اسـاس سیاسـت های 
و  آزمون هـا  و  آمـوزش،  حـوزه  در  دانشـگاه  کالن 
پاندمی کرونـا  خـاص  شـرایط  و  پروتکل هـا  بحـث 
بـر اسـاس همان شـیوه نامـه و دسـتورالعمل قبلی 

شـود. برگزار 
مدیـرکل روابط عمومی دانشـگاه پیام نـور ادامه داد: 
امتحانات همچنان بر اسـاس شـیوه نامه ارزشـیابی 
نیمسـال دوم 1399-1400 کـه مطـرح شـده بود، 
بـه صـورت غیرحضـوری و مجـازی برگـزار خواهـد 

. شد
گفتنـی اسـت که اواخر اسـفند ماه گذشـته، وزارت 
علـوم در نامه ای به دانشـگاه پیام نور پیشـنهاد داده 
بـود که برگـزاری حضـوری امتحانات در شـهرهای 

دارای وضعیت مناسـب را بررسـی کند.
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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

پیامبر گرامي اسام )ص( فرمودند:
و  سرعت  خاطر  به  که  است  کسي  مردم  دزدترین 
شتابزدگي، از نماز خود بکاهد. نماز چنین انساني چون 
جامة مندرسي در هم پیچیده شده و به صورت او پرتاب 

مي گردد.

حضرت امام جعفرصادق )ع( فرمودند:
آن گاه که روزه مي گیري، باید چشم و گوش و مو و 

پوست تو هم روزه دار باشد. 

بدان که روزگار دو روز است: روزی به سود توست و 
روزی به زیان تو، و اینکه دنیا خانه ای است َگردان؛ 
از دست این به دست آن. آنچه از آِن توست، هرچند 
ناتوان باشی، خود را به تو خواهد رساند، و آنچه از آن 

به زیان توست، به نیروی خود بازش نتوانی گردانْد. 

چند نكته درباره نتايج اوليه آزمون دكتري سال 1400

همان گونه که داوطلبان گرامي آزمون دکتري سال 
1400 مطلعند، نتایج اولیه این آزمون در قالب کارنامه از 
روز گذشته )29 فروردین ماه( روي پایگاه اطالع رساني 
 www.sanjesh.org نشاني:  به  سنجش   سازمان 
براي اطالع این عزیزان، قابل مشاهده گردیده است. 
این  مفاد  که  دیدیم  شایسته تر  مناسبت،  همین  به 
ستون را در شمارة پیِش رو، به یاد چند نکته درباره 

این آزمون اختصاص دهیم.
این نکات به قرار زیرند:

مندرجات  اساس  بر  که  داوطلبان  از  گروه  آن  1ـ 
تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  به  مجاز  خود،  کارنامه 
اردیبهشت  دوم  پنجشنبه  روز  تا  باید  گردیده اند، 
انتخابي خود  ماه، نسبت به ثبت کدرشته محل هاي 
)حداکثر 50 کدرشته محل در صورت وجود( با توجه 
به رشته امتحاني که در آن آزمون داده اند، در پایگاه 

اطالع رساني سازمان سنجش اقدام نمایند. 
2ـ به داوطلبان آزمون دکتري سال 1400 که مجاز 
در  توصیه مي شود که  انتخاب رشته گردیده اند،  به 
آغاز، نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنماي انتخاب 
رشته هاي تحصیلي و اطالعیه هاي مرتبط با آن اقدام 

کرده و سپس کدرشته محل هاي مورد عالقه خود را، 
امتحاني شان  رشته  به  مربوط  کدرشته محل هاي  از 
انتخاب و اولویت ها را به ترتیب عالقه، مرتب کرده و 
پس از آن، نسبت به ثبت کدرشته محل هاي انتخابي 

خود اقدام نمایند.
3ـ اسامي معرفي شدگان داراي حدنصاب به منظور 
شرکت در مرحله دوم )مصاحبه، بررسي سوابق علمي 
به  مراجعه  زماني  برنامه  با  ...(، همراه  و  پژوهشي  و 
دانشگاه هاي مجري، در اواخر اردیبهشت ماه از طریق 
خواهد  منتشر  سنجش  سازمان  اطالع رساني  پایگاه 

شد. 
و  بوده  رشته  انتخاب  به  مجاز  که  داوطلبانی   -4
آزاد  دانشگاه های  رشته های  انتخاب  به  عالقه مند 
با کد دسترسی  نیز هستند، الزم است که  اسالمی 
یاد شده  دانشگاه  به سایت  کارنامه خود  مندرج در 
مراجعه کرده و بر اساس اطالعیه های مربوط، که در 
اقدام  شد،  خواهد  رسانی  اطالع  دانشگاه  آن  سایت 

کنند.
موفق باشید

پنجم اردیبهشت 

سالروز شڪست حمله نظامے آمریڪا 
به ایران در طبس، گرامے باد
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شیوه نامه برگزاری 
آزمون جامع دكتری دانشگاه آزاد ابالغ شد

 
شلللیوه نامللله اجرایلللی آزملللون جاملللع دوره دکتلللری تخصصلللی 
)غیرپزشلللکی( دانشلللگاه آزاد در نیمسلللال دوم سلللال تحصیللللی 

۱399-۱400 ابلللاغ شلللد. 
ـــل  ـــه حداق ـــر ب ـــی ب ـــالمی مبن ـــگاه آزاد اس ـــس دانش ـــد رئی ـــه تأکی ـــه ب ـــا توج ب
رســـاندن جابجایـــی دانشـــجویان بـــه خاطـــر شـــیوع ویروس کرونـــا و در 
ـــوارد  ـــی، م ـــری تخصص ـــجویان دوره دکت ـــام دانش ـــالمتی تم ـــظ س ـــتای حف راس
ــال تحصیلـــی ــال دوم سـ ــع نیمسـ ــزاری ارزیابـــی جامـ ــور برگـ ــه منظـ  الزم بـ

 1399-1400 اعالم شد.
ـــری تخصصـــی  ـــع دوره دکت ـــون جام ـــی آزم ـــه اجرای ـــب،  »شـــیوه نام ـــن ترتی ـــه ای ب
ـــر  ـــوی دکت ـــی 1399-1400« از س ـــال تحصیل ـــال دوم س ـــکی( در نیمس )غیرپزش
ـــالمی،  ـــگاه آزاد اس ـــاورزی دانش ـــی و کش ـــوم، مهندس ـــاون عل ـــی، مع ـــواد علمائ ج
و حجت االســـالم والمســـلمین دکتـــر عبدالحســـین خســـروپناه، معـــاون علـــوم 

ـــالغ شـــد. ـــر دانشـــگاه آزاد اســـالمی،  اب انســـانی و هن
ـــون  ـــؤال( آزم ـــرح س ـــی )ط ـــش کتب ـــیوه نامه، بخ ـــن ش ـــای ای ـــاس بنده ـــر اس ب
ــژه  ــای ویـ ــتثناء واحدهـ ــه اسـ ــوده )بـ ــتانی بـ ــته ها اسـ ــام رشـ ــع در تمـ جامـ
ـــز  ـــد مرک ـــاون )در واح ـــرح تع ـــب ط ـــوری و در قال ـــورت حض ـــه ص ـــتقل( و ب مس
ـــام  ـــت تم ـــا رعای ـــاه ب ـــرداد م ـــا 13 خ ـــتان( از 1 ت ـــای اس ـــایر واحده ـــا س ـــتان ی اس

پروتکل هـــای بهداشـــتی برگـــزار شـــود.
ـــوی  ـــی از س ـــرایط اعالم ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــز، ب ـــع نی ـــون جام ـــفاهی آزم ـــش ش بخ
ـــل  ـــگاهی مح ـــد دانش ـــوری در واح ـــورت حض ـــه ص ـــا، ب ـــا کرون ـــه ب ـــتاد مقابل س
ـــورد  ـــی م ـــامانه های آموزش ـــق س ـــوری از طری ـــورت غیرحض ـــه ص ـــا ب ـــل، ی تحصی

تأییـــد دانشـــگاه برگـــزار می شـــود.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه آزاد اســـالمی، همچنیـــن شـــرکت آن 
دســـته از دانشـــجویان مقطـــع دکتـــری، کـــه بـــه دلیـــل تأخیـــر در برگـــزاری 
آزمـــون زبـــان، موفـــق بـــه اخـــذ گواهـــی قابـــل قبـــول نشـــده اند، در آزمـــون 

ـــت. ـــع اس ـــال دوم 1399-1400 بالمان ـــع نیمس جام

جزئیات ثبت نام انتقال و مهمانی دانشجویان
 علوم پزشکی اعالم شد

ثبت نلللام انتقلللال و مهمانلللی دانشلللجویان دانشلللگاه های عللللوم 
پزشلللکی کشلللور بلللرای نیمسلللال اول تحصیللللی ۱400-۱40۱ از پنجلللم 

اردیبهشلللت ملللاه آغلللاز می شلللود. 

ســـامانه انتقـــال و مهمانـــی دانشـــجویان دانشـــگاه های علـــوم پزشـــکی کشـــور 
بـــرای نیمســـال اول تحصیلـــی 1400-1401 فعـــال شـــد؛ بـــر ایـــن اســـاس، 
متقاضیـــان می توانند نســـبت بـــه ثبـــت درخواســـت، رســـیدگی و پاســـخگویی 
ــی  ــای زمانـ ــق بازه هـ ــجویان، مطابـ ــی دانشـ ــال و مهمانـ ــای انتقـ ــه تقاضاهـ بـ

ـــد. ـــدام کنن اق
ـــجویان، ثبت نام  ـــی دانش ـــال و مهمان ـــامانه انتق ـــدی س ـــدول زمان بن ـــاس ج ـــر اس ب
ـــدارک الزم، از روز   ـــذاری م ـــدأ و بارگ ـــگاه های مب ـــی در دانش ـــجویان متقاض دانش
ـــه  ـــاه ادام ـــرداد م ـــنبه  6 خ ـــا پنجش ـــود و ت ـــاز می ش ـــت آغ ـــنبه 5 اردیبهش یکش

دارد.
 همچنیـــن روزهـــای شـــنبه 8 تـــا ســـه شـــنبه 18 خـــرداد مـــاه نیـــز زمـــان 
بارگـــذاری مـــدارک و اعـــالم نقـــص از ســـوی دانشـــگاه های علـــوم پزشـــکی 
ـــه  ـــیدگی و نتیج ـــت و رس ـــده اس ـــالم ش ـــجو اع ـــوی دانش ـــش از س ـــدأ و ویرای مب
ـــر  ـــنبه 19 تی ـــا ش ـــرداد ت ـــنبه 19 خ ـــز، از روز چهارش ـــدأ نی ـــگاه مب ـــوی دانش از س

مـــاه اعـــالم می شـــود.
ـــش از  ـــگاه مقصـــد و ویرای ـــوی دانش ـــص از س ـــالم نق ـــدارک و اع ـــی م ـــاً بررس ضمن
ـــورت  ـــاه ص ـــر م ـــنبه 31 تی ـــا پنجش ـــنبه 20  ت ـــز، از روز یکش ـــجو نی ـــوی دانش س
ــی  ــازه زمانـ ــد در بـ ــگاه مقصـ ــوی دانشـ ــه از سـ ــرد و در نهایت، نتیجـ می گیـ

شـــنبه 2 تـــا یکشـــنبه 31 مـــرداد مـــاه 1400 اعـــالم می شـــود.
ـــالت  ـــع تحصی ـــجویان مقاط ـــال دانش ـــت انتق ـــه ممنوعی ـــه ب ـــا توج ـــن ب همچنی
ـــق  ـــجویان، طب ـــته از دانش ـــن دس ـــال ای ـــوص انتق ـــری در خص ـــی، تصمیم گی تکمیل
روال ســـال های گذشـــته، در کمیســـیون مـــوارد خـــاص انتقـــال دانشـــجویان مقاطـــع 
ـــاه  کارشناسی ارشـــد و دکتـــری تخصصـــی )Ph.D.( در روز یکشـــنبه 31 مـــرداد م

 انجام خواهد شد.

با تصویب هیأت امنای صندوق رفاه:

وام ویژه دانشجویان مقطع دكتری افزایش یافت

 
وام ویلللژه دانشلللجویان مقطلللع دکتلللری، از ابتلللدای سلللال جلللاری بلللا 
تصویلللب هیلللأت امنلللای صنلللدوق رفلللاه دانشلللجویان وزارت عللللوم 

بللله یلللک میلیلللون توملللان در ملللاه افزایلللش یافلللت.
صنـــدوق رفـــاه دانشـــجویان وزارت علـــوم اعـــالم کـــرد: وام ویـــژه دکتـــری تـــا 
ـــاری  ـــال ج ـــدای س ـــه از ابت ـــود ک ـــان ب ـــزار توم ـــغ 700 ه ـــال 99، مبل ـــان س پای
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پیرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400 در تاریخ 
1399/09/16، به اطالع ثبت نام کنندگان مجموعه امتحانی »1208- ریاضی« می رساند 
که کد ضریب و ضرایب دروس امتحاني رشته گرایش » دکتری پیوسته ریاضی گرایش 
ریاضی کاربردی« از مجموعه امتحانی »1208-ریاضی« )مندرج در صفحه 57 دفترچه 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشورراهنمای ثبت نام( مطابق سال قبل به شرح جدول زیر اصالح می شود.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

اصالح كد ضریب و ضرایب دروس امتحاني رشته گرایش 

»دكتری پیوسته ریاضی گرایش ریاضی كاربردی«  

از  مجموعه امتحانی »1208- ریاضي« در آزمون 

كارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400

ـــاه  ـــان در م ـــون توم ـــک میلی ـــه ی ـــدوق، ب ـــن صن ـــای ای ـــأت امن ـــب هی ـــا تصوی ب
ـــت. ـــه اس ـــش یافت افزای

ــران ــهر تهـ ــجویان شـ ــرای دانشـ ــی بـ ــکن متأهلـ ــه مسـ ــن وام ودیعـ  همچنیـ
ـــهرها  ـــایر ش ـــان و در س ـــون توم ـــهرها 20 میلی ـــان، در کالن ش ـــون توم 25 میلی

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــان در نظ ـــون توم 15 میلی
ـــاه  ـــدوق رف ـــس صن ـــی، رئی ـــر مطیع ـــدس ناص ـــزارش، مهن ـــن گ ـــاس ای ـــر اس ب
 دانشـــجویان، نیـــز بـــا اشـــاره بـــه آغـــاز ثبت نـــام وام ویـــژه دکتـــری بـــرای 
ـــجویان وزارت  ـــاه دانش ـــدوق رف ـــال صن ـــت: پرت ـــاری، گف ـــال ج ـــه اول س ـــه ماه س
علـــوم، آمـــاده ثبـــت درخواســـت وام ویـــژه دکتـــری بـــرای ســـه ماهـــه اول 

ـــت. ـــال اس امس
ـــت وام  ـــرای دریاف ـــود را ب ـــت خ ـــد درخواس ـــری بای ـــجویان دکت ـــزود: دانش وی اف
ـــوم  ـــجویان وزارت عل ـــاه دانش ـــدوق رف ـــه صن ـــن اینک ـــد؛ ضم ـــت کنن ـــری ثب دکت

ـــت. ـــت آن اس ـــاده پرداخ ـــز آم نی

مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسالمی اعالم كرد:

تمدید مهلت ثبت  درخواست برای شركت در جلسات 
پیش دفاع دكتری

مشلللاور رئیلللس دانشلللگاه و مجلللری طلللرح پایلللش دانشلللگاه آزاد 
اسلللامی، از تمدیلللد مهللللت ثبلللت  درخواسلللت بلللرای شلللرکت در 
دومیلللن دوره جلسلللات پیش دفلللاع دکتلللری دانشلللجویان ایلللن 

دانشلللگاه خبلللر داد.
دکتـــر محمـــد علی اکبـــری، بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری جلســـات پیش دفـــاع 
ـــا  ـــارزه ب ـــی مب ـــتاد مل ـــات س ـــرو تصمیم ـــت: پی ـــاه، گف ـــت م ـــز در اردیبهش متمرک
ـــه  ـــد ک ـــرر ش ـــگاهی، مق ـــای دانش ـــی واحده ـــوص تعطیل ـــا در خص ـــاری کرون بیم
ـــاع  ـــات پیش دف ـــن دوره جلس ـــرکت در دومی ـــرای ش ـــت ب ـــت درخواس ـــت ثب مهل

دکتـــری دانشـــجویان دانشـــگاه آزاد اســـالمی، تـــا 6 اردیبهشـــت مـــاه تمدیـــد 
ـــود. ش

دکتـــر محمـــد علـــی اکبـــری ادامـــه داد: دانشـــجویانی کـــه تـــا آخـــر 
وقـــت اداری )ســـاعت 15:30( روز دوشـــنبه مـــورخ 6 اردیبهشـــت مـــاه، 
ــد،  ــه باشـ ــرار گرفتـ ــیار قـ ــامانه پژوهشـ ــه 9 سـ ــا در مرحلـ ــاله های آنهـ رسـ
متمرکـــز  پیش دفـــاع  جلســـات  در  شـــرکت  بـــرای  رزرو  بـــه  مجـــاز 
ــت ــی 11 لغایـ ــازه زمانـ ــد در بـ ــجویان، بایـ ــته از دانشـ ــن دسـ ــتند. ایـ  هسـ

ـــا  ـــامانه واداف ـــه س ـــاع ب ـــش دف ـــه پی ـــور رزرو جلس ـــه منظ ـــاه ب ـــت م   14 اردیبهش
ـــورد نظـــر  ـــان م ـــخ و زم ـــد و تاری ـــه کنن )https://vadafa.iauec.ac.ir( مراجع

ـــد. ـــزاری جلســـه، رزرو کنن ـــرای برگ خـــود را ب
ـــجویان  ـــز دانش ـــاع متمرک ـــات پیش دف ـــروع جلس ـــخ ش ـــه تاری ـــان اینک ـــا بی وی، ب
ـــه  ـــجویانی ک ـــت: دانش ـــت، گف ـــاه اس ـــت م ـــالمی، 25 اردیبهش ـــگاه آزاد اس دانش
بـــه هـــر دلیـــل نتواننـــد در ایـــن دوره پیش دفـــاع متمرکـــز شـــرکت کننـــد، 

ـــد. ـــرکت کنن ـــدی ش ـــد در دوره  بع بای
ـــزود:  ـــالمی اف ـــگاه آزاد اس ـــش دانش ـــرح پای ـــری ط ـــگاه و مج ـــس دانش ـــاور رئی مش
ـــال  ـــل و ارس ـــه تکمی ـــف ب ـــگاهی، موظ ـــد دانش ـــا و واح ـــتاد راهنم ـــجو، اس دانش

ـــتند. ـــیار هس ـــامانه پژوهش ـــتندات الزم در س ـــدارک و مس م
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به اطالع شرکت کنندگان آزمون ورودي مقطع دکتري «Ph.D» )نیمه متمرکز( سال 
1400 مي رساند که نتایج اولیه آزمون مذکور، از روز یکشنبه مورخ ۱400/0۱/29 
 www.sanjesh.org  :دیروز( از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني(
و  پرونده  شماره  یا  داوطلبي  شماره  از  استفاده  با  متقاضیان  و  بوده  مشاهده  قابل 
همچنین شماره شناسنامه و سال تولد می توانند نتایج اولیه آزمون خود را مشاهده 
نمایند. آن دسته از متقاضیانی که بر اساس مندرجات کارنامه خود، مجاز به انتخاب 
 ۱400/0۱/30 مورخ  دوشنبه  روز  از  مي بایست  گردیده اند،  تحصیلي  رشته هاي 
)امروز( تا روز پنجشنبه مورخ ۱400/02/2 نسبت به ثبت کدرشته محل هاي 
به رشته  توجه  با  انتخابي خود )حداکثر 50 کدرشته محل در صورت وجود( 
امتحاني که در آن آزمون داده اند، در درگاه اطالع رساني این سازمان اقدام نمایند. 
دفترچه  به مطالعه دقیق  نسبت  ابتدا  توصیه مي شود که  متقاضیان  از  این دسته  به 
راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي و اطالعیه هاي مرتبط با آن اقدام نموده، سپس 
کدرشته محل هاي مورد عالقه خود را، از کدرشته محل هاي مربوط به رشته امتحاني 
انتخاب و اولویت ها را به ترتیب عالقه، مرتب نموده و پس از آن، نسبت به ثبت رشته 

محل های انتخابی خود در فرم انتخاب رشته اقدام نمایند. 
درگاه  طریق  از  آزمون  این  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  راهنماي  دفترچه 
دسترس  در   ۱400/0۱/29 مورخ  یکشنبه  روز  عصر  از  سازمان  این  اطالع رساني 

متقاضیان مجاز به انتخاب رشته گردیده است.
الزم به توضیح است که اسامي معرفي شدگان داراي حدنصاب، به منظور شرکت در 
مرحله دوم )مصاحبه علمي و سنجش عملي و بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي و 
فناوري(، در اواخر اردیبهشت ماه از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان اعالم 

خواهد شد.
ضمنًا نظر متقاضیان گرامی را به موارد ذیل جلب می نماید:

اولیه، مجاز  نتایج  کارنامه  مفاد  به  توجه  با  متقاضیانی که  از  آن دسته  اطالع  به   -1
امتحانی  )کدرشته  اسامی  معارف  مدرسی  مجموعه  در  رشته  انتخاب  به 
2۱80( گردیده و مایل به انتخاب کدرشته محل هاي مربوط به رشته مدرسي معارف 
به  مذکور  امتحاني  کدرشته  در  ورود  شرط  که  آنجا  از  مي رساند  هستند،  اسالمي 
دانشگاه، عالوه بر کسب نمره علمي الزم، احراز شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه 
راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون مذکور )دفترچه شماره 1(، نتیجه مصاحبه اي 
است که از سوی مدیریت جذب و ارزشیابي معاونت آموزشي، پژوهشي استادان و 
دروس معارف اسالمي نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها انجام خواهد 
حدنصاب  داراي  معرفي شدگان  ردیف  در  چنانچه  متقاضیان،  از  این دسته  لذا  شد، 
پذیرش  مراحل  انجام  براي  که  است  الزم  گیرند،  قرار  مصاحبه  مراحل  انجام   براي 

)که در محدوده زمانی هفته اول خرداد ماه سال ۱400 خواهد بود( به درگاه 
اسامي  معارف  دروس  و  استادان  پژوهشي  آموزشي،  معاونت  اطاع رساني 
)به نشاني: www.asatid.org( مراجعه و ضمن ثبت نام و تکمیل فرم مشخصات 
فردي و ارسال مدارک درخواستي در این سامانه، منتظر اعالم زمان مصاحبه از سوي 
معاونت مذکور باشند. بدیهي است که عدم ثبت نام در این سامانه، به منزله انصراف از 
تحصیل در این رشته تلقي مي گردد. در پایان الزم به ذکر است که در گزینش نهایي، 
تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  فرم  تکمیل  به  مبادرت  که  متقاضیانی  علمي  وضعیت 
از سوي معاونت  یا نتیجه مراحل پیش گفته  ننمایند  اینترنتي خود در موعد مقرر 

مذکور به صورت منفي به این سازمان اعالم گردد، بررسي نخواهد شد.
2- متقاضیانی که مجاز به انتخاب رشته بوده و عاقه مند به انتخاب رشته های 
دانشگاه آزاد اسامی هستند، الزم است با کد دسترسي مندرج در کارنامه خود 
به درگاه اطالع رسانی دانشگاه مذکور به آدرس:  www.azmoon.org مراجعه و 
بر اساس اطالعیه های مربوط، که در درگاه آن دانشگاه اطالع رسانی خواهد شد، اقدام 

به انتخاب رشته نمایند. 
به  مربوط  امتحاني  رشته هاي  کد  از  یک  هر  انتخاب  به  عالقه مند  متقاضیان   -3  
دانشگاه هاي: جامع امام حسین )ع( و علوم انتظامي امین، که فقط مجاز به 
انتخاب رشته در دوره هاي غیرروزانه شده اند، در صورت تمایل و دارا بودن شرایط 
الزم، مطابق توضیحات انتهاي دفترچه مي توانند کدرشته محل هاي مربوط به دوره هاي 

روزانه دانشگاه هاي ذی  ربط را نیز انتخاب نمایند.
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 
الکترونیکی  خدمات  پیشخان  سیستم  به  درخواست،  داشتن  صورت  در  می توانند، 
 http://darkhast.sanjesh.org:آدرس به  کشور  آموزش  سنجش   سازمان 
ثبت  از  پس  نمایند.  ثبت  الزم  مستندات  همراه  به  را  خود  درخواست  و  مراجعه 
درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود 
از طریق پیام کوتاه، به  از دریافت شماره و کدرهگیری  و متقاضیان می توانند پس 
پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد 

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

42۱63-02۱ نیز در میان بگذارند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

نتایج اولیه و زمان انتخاب رشته هاي تحصیلي 
  «Ph.D»آزمون ورودي مقطع دكتري

)نیمه متمركز ) سال 1400
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قسمت هایي از کتاب درسي که در آزمون سراسري سال ۱400 نباید از آنها سؤال طراحي شود

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال 1400
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 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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وضعیت داوطلبان گروه آزمایشے هرن 

در آزمون رسارسی سال 1399

مهم تریـن ویژگـی گـروه آزمایشـی هنر این اسـت که این گروه آزمایشـی، بـه همراه 
گـروه آزمایشـی  زبان هـای خارجـی، هـر دو، یـک گـروه شـناور هسـتند و داوطلبان 
گروه هـای آزمایشـی دیگـر می تواننـد، عـالوه بـر گـروه آزمایشـی خـود، در آزمـون 
گروه هـای آزمایشـی هنـر یـا زبان هـای خارجـی نیز شـرکت کننـد؛ از سـوی دیگر، 
بـا توجـه به ماهیـت این گروه آزمایشـی، کـه باید داوطلبانـی با خالقیت و اسـتعداد 
به یـک  هنر، محـدود  آزمایشـی  گـروه  آزمـون  کند، سـؤال های  جـذب  را  هنـری 
مجموعـه ای از کتاب های درسـی مشـخص نیسـت  و طراحـان سـؤال های این گروه 
آزمایشـی، بـه خالقیـت و اطالعات عمومی داوطلبان توجه بسـیاری دارنـد؛ بنابراین، 
برخـالف تصـور تعـدادی از داوطلبـان، موفقیـت در گـروه آزمایشـی هنر، بـه دانش، 
خالقیـت و توانمندی هـای بسـیاری نیـاز دارد و فـردی کـه صرفـاً بـه خاطـر شـناور 

بـودن ایـن گـروه آزمایشـی در آن ثبت نـام می کنـد، موفـق نخواهد شـد.
در سـال 1399، 80 هـزار و 75 داوطلـب گروه آزمایشـی هنـر در جلسـه 
آزمـون سراسـری حضـور داشـتند. در ایـن گـروه آزمایشـی، هیـچ 
یـک از داوطلبـان در دروس زبـان و ادبیـات فارسـی، درک 
و  تصویـری  فنـی، خالقیـت  ترسـیم  هنـر،  عمومـی  
تجسـمی، خالقیـت نمایشـی  و خـواص مـواد، 
بـه 100 درصـد سـؤال ها پاسـخ صحیح 
نـداده  و حتـی در درسـی مثـل 
خـواص مـواد، بیش از 75 
درصـد از داوطلبان 
نمـره  هیـچ 

مثبتـی نیـز کسـب نکرده انـد؛ یعنـی ایـن افـراد یا نمـره منفی کسـب کرده یـا اصاًل 
بـه سـؤال ها پاسـخ نـداده و یـا به دلیـل پاسـخ های منفـی زیاد، اثـر سـؤال هایی که 
درسـت پاسـخ داده انـد نیـز از بیـن رفته و نمـره خام آنها صفر شـده اسـت. در درس 
خالقیـت نمایشـی نیـز بیـش از 62 درصـد داوطلبـان همیـن وضعیـت را داشـته اند.

آمـار ذکـر شـده در جدول هـای ایـن گـزارش، بیانگـر آن اسـت کـه داوطلبـان گروه 
آزمایشـی هنـر بایـد در پاسـخگویی بـه سـؤال ها بیشـتر دقـت نماینـد و بـه هیـچ 
وجـه بـر حسـب حـدس و گمان به سـؤالی پاسـخ ندهنـد؛ زیرا تعـداد قابـل توجهی 
از داوطلبـان ایـن گـروه آزمایشـی، بـه همیـن دلیـل، نمـرة منفـی کسـب کرده انـد. 
اهمیـت ایـن امـر زمانی مشـخص می شـود کـه بدانیـم کنکور، یک مسـابقه اسـت و 
قـرار نیسـت کـه داوطلبـی بـه همـه سـؤال ها پاسـخ صحیـح بدهد؛ بلکه الزم اسـت 
کـه در مقایسـه بـا سـایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشـته باشـید، و ایـن امر، بدون 
دقـت و هوشـمندی در پاسـخگویی بـه سـؤال ها، بـه دسـت نخواهـد آمـد؛ پـس اگر 
ایـن روزهـا در درسـی آمادگـی ندارید، بایـد در همین زمـان باقی مانده، بـه مطالعه 
مبحـث یـا مباحثـی از آن درس بپردازیـد تـا بتوانید به چند سـؤال معـدود در همان 
درس پاسـخ دهیـد؛ زیـرا کسـب نمـره منفـی، بسـیار بدتر از بـه دسـت آوردن نمره 

صفـر، و کسـب نمـره صفـر، بدتـر از به دسـت آوردن نمـره 10 یا 20 اسـت.
توجـه داشـته باشـید کـه میانگیـن ذکـر شـده در هـر سـال، با سـال دیگـر متفاوت 
اسـت؛ بـرای مثـال، در آزمـون سراسـری سـال 97  میانگیـن پاسـخگویی داوطلبان 
در درس خالقیـت نمایشـی )1/8درصـد(، در سـال 98 )0/8 درصـد( و در سـال 99 
)2/1درصـد( بـوده اسـت؛ یـا در درس درک عمومـی  ریاضـی، میانگیـن پاسـخگویی 
دوطلبان در سـال 97 )8/8 درصد(، در سـال 98 )6/8 درصد( و در سـال 99 )11/3 

درصـد( بوده اسـت.
در ایـن جـدول، غیـر از داوطلبانـی کـه بـه تمامـی  یا اکثـر قریب بـه اتفاق سـؤال ها 
پاسـخ غلـط داده و در نتیجـه نمـره 30- تـا 33- را کسـب کرده انـد، داوطلبانی 
کـه بـه هیـچ یک از سـؤال های یک درس پاسـخ نـداده یا بـه دلیل دادن 
پاسـخ های غلـط، تأثیـر سـؤال هایی کـه صحیـح پاسـخ داده انـد 
نیـز بـرای آنهـا از بیـن رفتـه و نمـره صفـر را کسـب کرده 
و داوطلبانـی کـه بـه 100 درصـد سـؤال ها پاسـخ 
صحیـح داده اند، سـایر داوطلبـان در محدودة 
بررسـی  مـورد  تایـی  نمـرة خـام 10 

شـده اند.
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 3/33-  1/30- 1 -33/3 1 -33/3 3 -32/4 1 -33/3 4 -33/3 3 -32/5 12 -33/0 8 -33/1 8 -33/1 9 -33/3 12 -33/0 

 30-  1/20- 78 -23/4 51 -23/3 119 -23/3 106 -23/6 94 -23/9 30 -24/3 79 -24/7 74 -25/2 132 -24/4 122 -24/9 106 -24/8 

 20-  1/10- 1331 -13/0 636 -13/1 1578 -13/0 1113 -13/4 1720 -13/6 563 -13/2 1069 -14/4 1240 -14/1 1863 -14/2 1238 -13/8 1409 -14/5 

 10-  1/0- 10155 -3/8 5599 -3/4 11968 -3/9 10051 -3/3 19052 -3/2 5920 -2/8 14881 -3/5 9858 -4/1 18194 -4/0 7403 -3/4 15099 -3/5 

   5090 0/0 6127 0/0 7211 0/0 30318 0/0 36843 0/0 17296 0/0 32684 0/0 21933 0/0 29567 0/0 62301 0/0 43481 0/0 

 0/1  9/9 22827 5/4 20545 5/5 17981 5/1 13883 4/9 17249 4/0 21387 5/4 19433 4/7 25099 5/1 19529 4/6 6103 4/9 14746 4/5 

 10  9/19 18169 14/4 18334 14/5 11903 14/4 6560 14/3 3845 13/1 19463 14/4 8393 13/1 15464 13/1 7742 13/0 1769 13/7 4074 12/8 

 20  9/29 12559 24/0 13352 24/1 9181 24/4 4936 24/3 888 23/3 8527 24/4 2584 23/0 4846 23/2 2200 23/1 541 24/4 950 22/7 

 30  9/39 5394 34/1 6183 34/3 6303 34/5 3284 34/5 266 33/8 2969 34/5 691 33/3 1167 33/3 603 33/3 204 34/6 158 32/7 

 40  9/49 2708 43/9 4147 44/2 5484 44/5 2940 44/5 77 43/9 1669 44/5 187 43/2 316 42/9 191 43/0 126 43/8 33 42/7 

 50  9/59 1021 54/1 2277 54/4 3447 54/5 2151 54/6 32 54/1 966 54/8 42 53/3 61 52/3 41 52/3 74 55/5 6 51/1 

 60  9/69 513 63/8 1498 64/4 2628 64/3 1928 64/5 4 62/8 575 64/5 12 63/8 8 62/1 5 63/4 60 64/4 1 60/0 

 70  9/79 171 73/7 738 74/4 1328 74/5 1370 74/8 1 73/4 427 74/2 8 73/2 1 70/0 0 0/0 53 74/8 0 0/0 

 80  9/89 54 83/3 459 83/9 767 84/1 964 84/8 0 0/0 199 84/4 0 0/0 0 0/0 0 0/0 48 84/6 0 0/0 

 90  9/99 4 91/7 112 93/4 152 93/4 358 93/7 0 0/0 76 93/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 20 93/4 0 0/0 

100  0 0/0 16 100/0 22 100/0 112 100/0 0 0/0 5 100/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 4 100/0 0 0/0 

 80075 13/0 80075 17/4 80075 17/7 80075 11/8 80075 0/8 80075 11/3 80075 2/8 80075 5/5 80075 2/1 80075 0/7 80075 0/9 

  

  

   

               1399  

   

             
   

 
      

 

 
 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

 3/33-  1/30- 1 -33/3 1 -33/3 3 -32/4 1 -33/3 4 -33/3 3 -32/5 12 -33/0 8 -33/1 8 -33/1 9 -33/3 12 -33/0 

 30-  1/20- 78 -23/4 51 -23/3 119 -23/3 106 -23/6 94 -23/9 30 -24/3 79 -24/7 74 -25/2 132 -24/4 122 -24/9 106 -24/8 

 20-  1/10- 1331 -13/0 636 -13/1 1578 -13/0 1113 -13/4 1720 -13/6 563 -13/2 1069 -14/4 1240 -14/1 1863 -14/2 1238 -13/8 1409 -14/5 

 10-  1/0- 10155 -3/8 5599 -3/4 11968 -3/9 10051 -3/3 19052 -3/2 5920 -2/8 14881 -3/5 9858 -4/1 18194 -4/0 7403 -3/4 15099 -3/5 

   5090 0/0 6127 0/0 7211 0/0 30318 0/0 36843 0/0 17296 0/0 32684 0/0 21933 0/0 29567 0/0 62301 0/0 43481 0/0 

 0/1  9/9 22827 5/4 20545 5/5 17981 5/1 13883 4/9 17249 4/0 21387 5/4 19433 4/7 25099 5/1 19529 4/6 6103 4/9 14746 4/5 

 10  9/19 18169 14/4 18334 14/5 11903 14/4 6560 14/3 3845 13/1 19463 14/4 8393 13/1 15464 13/1 7742 13/0 1769 13/7 4074 12/8 

 20  9/29 12559 24/0 13352 24/1 9181 24/4 4936 24/3 888 23/3 8527 24/4 2584 23/0 4846 23/2 2200 23/1 541 24/4 950 22/7 

 30  9/39 5394 34/1 6183 34/3 6303 34/5 3284 34/5 266 33/8 2969 34/5 691 33/3 1167 33/3 603 33/3 204 34/6 158 32/7 

 40  9/49 2708 43/9 4147 44/2 5484 44/5 2940 44/5 77 43/9 1669 44/5 187 43/2 316 42/9 191 43/0 126 43/8 33 42/7 

 50  9/59 1021 54/1 2277 54/4 3447 54/5 2151 54/6 32 54/1 966 54/8 42 53/3 61 52/3 41 52/3 74 55/5 6 51/1 

 60  9/69 513 63/8 1498 64/4 2628 64/3 1928 64/5 4 62/8 575 64/5 12 63/8 8 62/1 5 63/4 60 64/4 1 60/0 

 70  9/79 171 73/7 738 74/4 1328 74/5 1370 74/8 1 73/4 427 74/2 8 73/2 1 70/0 0 0/0 53 74/8 0 0/0 

 80  9/89 54 83/3 459 83/9 767 84/1 964 84/8 0 0/0 199 84/4 0 0/0 0 0/0 0 0/0 48 84/6 0 0/0 

 90  9/99 4 91/7 112 93/4 152 93/4 358 93/7 0 0/0 76 93/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 20 93/4 0 0/0 

100  0 0/0 16 100/0 22 100/0 112 100/0 0 0/0 5 100/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 4 100/0 0 0/0 

 80075 13/0 80075 17/4 80075 17/7 80075 11/8 80075 0/8 80075 11/3 80075 2/8 80075 5/5 80075 2/1 80075 0/7 80075 0/9 

می شـود  نیز  محاسـبه  داوطلـب  یـک  تحصیلـی  مثبت سـوابق  ضمن، تأثیـر  در 
)بـرای فارغ التحصیـالن نظـام آموزشـی جدیـد )3 – 3 – 6( کـه دیپلـم خـودرا در 
سـال 1398 و بعـد از آن اخـذ نمـوده باشـند، بـه میـزان حداکثـر 30 درصـد، و 
بـرای فارغ التحصیـالن مشـمول نظـام آموزشـی سـالی واحـدی یـا ترمـی واحـدی، 
بـه میـزان حداکثـر 25 درصد سـوابق تحصیلـی دیپلـم، و 5 درصد سـوابق تحصیلی 
پیش دانشـگاهی تأثیـر مثبـت لحـاظ می شـود(. منظـور از تأثیر مثبت، یعنـی، امکان 
دارد کـه داوطلبـی در آزمـون سراسـری، درصدهای مطلوبی کسـب نکرده باشـد، اما 
سـوابق تحصیلـی خوبـی داشـته باشـد و تأثیر مثبـت سـوابق تحصیلـی، در پذیرش 
نهایـی او مؤثـر واقع شـود. همچنین در تعدادی از رشـته های گروه آزمایشـی هنر، از 
داوطلبـان آزمـون عملـی بـا ضریب تخصصـی 4 یا 6 گرفته می شـود که ایـن آزمون 
عملـی، نقـش بسـیار مهمـی در پذیـرش دانشـجو در رشـته یا رشـته های مـورد نظر 

وی دارد.   

 در نهایـت اینکـه نبایـد تصـور کـرد کـه یـک داوطلب بـا نمره هـای منفی یا بسـیار 
پاییـن در درس هـای مختلـف، می توانـد در رشـته های بـا آزمون یـا روزانـه پذیرفته 
شـود. اگـر داوطلبانـی را می شناسـید کـه حتـی در رشـته های روزانه با نمـره منفی 
پذیرفتـه شـده اند، دلیلش آن اسـت کـه این افراد بـه احتمال قوی در سـایر درس ها 
یـا در آزمـون عملی شـان نمـرة خوبـی کسـب کرده انـد؛ ضمـن اینکـه داوطلبانی که 
در آزمـون سراسـری نمـره منفـی می آورنـد، در رشـته محل هایـی که مطلـوب اکثر 

داوطلبـان هسـتند، پذیرفته نخواهند شـد.
گفتنـی اسـت که رشـته های بـا آزمون این گروه آزمایشـی، شـامل: رشـته محل های 
روزانـه، نوبـت دوم )شـبانه( و غیرانتفاعـی می شـود کـه با آزمون سراسـری دانشـجو 
می پذیرنـد؛ یعنـی داوطلبـان بـر اسـاس نتیجـه کارنامـه خـود می توانند رشـته های 

مورد نظرشـان را انتخـاب کنند.
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 3/33-  1/30-                                                 

 30-  1/20-                                                 

 20-  1/10-                                                 

 10-  1/0-                                                 

                                                   

 1/0  9/9                                                 

 10  9/19         1 12/0 12/0 12/0         1 17/4 17/4 17/4         2 13/8 14/4 15/0 

 20  9/29 4 22/7 25/7 28/0 3 25/4 27/1 28/0         4 24/0 24/4 25/4 4 23/4 27/5 28/9 5 25/3 28/1 29/9 

 30  9/39 9 30/7 35/7 38/7 0 0/0 0/0 0/0 1 38/7 38/7 38/7 1 36/0 36/0 36/0 12 32/3 36/2 38/9 3 33/4 36/4 39/1 

 40  9/49 19 40/0 46/1 49/4 6 41/4 44/3 49/4 1 48/0 48/0 48/0 1 49/4 49/4 49/4 18 40/0 45/5 48/9 7 41/4 45/2 47/2 

 50  9/59 6 52/0 55/1 57/4 7 50/7 54/9 58/7 10 50/7 55/4 58/7 3 56/0 57/8 58/7 13 51/2 54/8 58/9 7 54/1 57/2 59/8 

 60  9/69 10 60/0 64/6 69/4 14 61/4 64/8 69/4 13 60/0 64/8 69/4 9 61/4 65/4 69/4 2 60/0 61/7 63/4 11 61/0 65/2 69/0 

 70  9/79 2 70/7 72/7 74/7 10 70/7 74/2 78/7 16 70/7 74/1 78/7 14 70/7 74/8 78/7 1 73/4 73/4 73/4 6 72/5 74/7 78/9 

 80  9/89 0 0/0 0/0 0/0 6 80/0 83/2 89/4 5 81/4 84/6 86/7 12 80/0 85/6 89/4 0 0/0 0/0 0/0 6 82/8 83/7 85/1 

 90  9/99 0 0/0 0/0 0/0 3 90/7 93/8 96/0 4 90/7 91/7 94/7 4 90/7 94/0 96/0 0 0/0 0/0 0/0 3 91/2 92/9 95/6 

100  0 0/0 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0/0 1 

100/
0 

100/
0 

100/
0 

0 0/0 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0/0 

 50 22/7 48/4 74/7 50 12/0 63/5 96/0 50 38/7 69/2 94/7 50 17/4 70/2 

100/
0 

50 23/4 45/5 73/4 50 13/8 58/8 95/6 

در جـدول زیر، میانگیـن نمـرات خـام 50 نفـر اول رتبـه کشـوری گـروه  آزمایشـی 
هنـر در تمامـی  دروس آزمـون سراسـری ارائـه شـده اسـت. همچنین در هـر درس، 
بیشـترین و کمترین نمره خام در بین 50 نفر اول آمده اسـت. توجه داشـته باشـید 
کـه ایـن آمـار بـرای آزمـون سراسـری سـال 1399 اسـت و میانگین ذکر شـده  در 

هـر سـال تغییـر می کند.

گفتنـی اسـت کـه سـهمیه های مختلـف، اعـم از سـهمیه مناطـق، شـاهد، ایثارگران 
و ...، در نمـره خـام داوطلبـان تأثیـر نـدارد و رتبـه کشـوری بـدون در نظـر گرفتـن 

سـهمیه های مختلـف اعـالم می گـردد.
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 3/33-  1/30-                                                 

 30-  1/20-                                                 

 20-  1/10-                                                 

 10-  1/0-                                                 

                                                   

 1/0  9/9                                                 

 10  9/19         1 12/0 12/0 12/0         1 17/4 17/4 17/4         2 13/8 14/4 15/0 

 20  9/29 4 22/7 25/7 28/0 3 25/4 27/1 28/0         4 24/0 24/4 25/4 4 23/4 27/5 28/9 5 25/3 28/1 29/9 

 30  9/39 9 30/7 35/7 38/7 0 0/0 0/0 0/0 1 38/7 38/7 38/7 1 36/0 36/0 36/0 12 32/3 36/2 38/9 3 33/4 36/4 39/1 

 40  9/49 19 40/0 46/1 49/4 6 41/4 44/3 49/4 1 48/0 48/0 48/0 1 49/4 49/4 49/4 18 40/0 45/5 48/9 7 41/4 45/2 47/2 

 50  9/59 6 52/0 55/1 57/4 7 50/7 54/9 58/7 10 50/7 55/4 58/7 3 56/0 57/8 58/7 13 51/2 54/8 58/9 7 54/1 57/2 59/8 

 60  9/69 10 60/0 64/6 69/4 14 61/4 64/8 69/4 13 60/0 64/8 69/4 9 61/4 65/4 69/4 2 60/0 61/7 63/4 11 61/0 65/2 69/0 

 70  9/79 2 70/7 72/7 74/7 10 70/7 74/2 78/7 16 70/7 74/1 78/7 14 70/7 74/8 78/7 1 73/4 73/4 73/4 6 72/5 74/7 78/9 

 80  9/89 0 0/0 0/0 0/0 6 80/0 83/2 89/4 5 81/4 84/6 86/7 12 80/0 85/6 89/4 0 0/0 0/0 0/0 6 82/8 83/7 85/1 

 90  9/99 0 0/0 0/0 0/0 3 90/7 93/8 96/0 4 90/7 91/7 94/7 4 90/7 94/0 96/0 0 0/0 0/0 0/0 3 91/2 92/9 95/6 

100  0 0/0 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0/0 1 

100/
0 

100/
0 

100/
0 

0 0/0 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0/0 

 50 22/7 48/4 74/7 50 12/0 63/5 96/0 50 38/7 69/2 94/7 50 17/4 70/2 

100/
0 

50 23/4 45/5 73/4 50 13/8 58/8 95/6 

  

 
 

  
  

            

 

 
     

     
     

     
     

     
     

     
     

  

 3/33-  1/30-                                         

 30-  1/20-                                         

 20-  1/10-                                         

 10-  1/0-                                         

                                   1 0/0 0/0 0/0 

 1/0  9/9 2 8/4 8/4 8/4                 3 3/6 5/3 7/1 4 3/4 6/3 8/4 

 10  9/19 2 11/7 11/7 11/7 1 13/4 13/4 13/4 4 13/4 15/9 18/4 5 10/6 15/5 19/3 13 10/0 14/9 18/4 

 20  9/29 9 20/0 24/7 28/4 4 20/0 22/5 25/0 12 20/0 25/3 28/4 6 21/1 23/5 29/9 17 20/0 24/2 28/4 

 30  9/39 12 30/0 34/3 38/4 12 31/7 34/8 38/4 11 30/0 36/3 38/4 4 31/6 34/7 38/6 9 30/0 32/8 36/7 

 40  9/49 13 40/0 44/0 48/4 16 40/0 43/8 48/4 11 40/0 44/7 48/4 8 40/4 44/0 49/2 3 40/0 42/8 45/0 

 50  9/59 5 51/7 52/7 53/4 15 50/0 52/4 56/7 9 50/0 51/5 55/0 5 50/9 55/5 59/7 3 50/0 50/0 50/0 

 60  9/69 2 60/0 60/9 61/7 1 60/0 60/0 60/0 3 60/0 62/8 68/4 2 66/7 67/6 68/5 0 0/0 0/0 0/0 

 70  9/79 5 70/0 73/4 76/7 1 70/0 70/0 70/0 0 0/0 0/0 0/0 7 70/2 75/2 79/0 0 0/0 0/0 0/0 

 80  9/89 0 0/0 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0/0 5 80/8 84/6 87/8 0 0/0 0/0 0/0 

 90  9/99 0 0/0 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0/0 3 93/0 93/6 94/8 0 0/0 0/0 0/0 

100  0 0/0 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0/0 2 100/0 100/0 100/0 0 0/0 0/0 0/0 

 50 8/4 40/0 76/7 50 13/4 42/7 70/0 50 13/4 38/2 68/4 50 3/6 51/4 100/0 50 0/0 24/1 50/0 



30 فروردین ماه 1400، سال بیست و ششم، شماره 123 

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

۱- 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 
اسامی

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

3- فرهنگ و معارف اسامی

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 

اسامی
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

۱- 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 ۱- 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

۱- 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 اسامی 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 اسامی 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
98یازدهم111224روانشناسی۱0- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 	 	 	 	
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جدول رشته هاي امتحاني با آزمون و پذیرش براساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون(  كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال1400

* پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصیلي غیرپزشکي دانشگاه آزاد اسالمي و رشته هاي تحصیلي مهندسي بهداشت محیط دانشگاه مذكور، صرفًا براساس 
سوابق تحصیلي )معدل كل دوره كارداني( 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 كدرشته محل هاي دانشگاه آزاد اسالمي، متعاقبًا از طریق 

درگاه اطالع رسانی  مركز  سنجش و پذیرش دانشگاه مذكور به اطالع متقاضیان عالقه مند خواهد رسید.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص :

تاریخ ثبت  نام و انتخاب رشته آزمون

 كارداني به كارشناسي 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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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

بـه اطـالع متقاضیـان پذیـرش در دوره هـاي کاردانـي نظـام جدیـد دانشـگاه فني و حرفـه  ای 
و مؤسسـات آمـوزش عالـي غیردولتـي - غیـر 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 ایـن اسـاس، ضـرورت دارد کـه همـه 
متقاضیـان، در مهلـت در نظـر گرفتـه شـده و پـس از مطالعـه دقیـق »دفترچـه راهنمـاي 
 ثبت نـام و انتخـاب رشـته« و فراهـم نمـودن مـدارک و اطالعـات مـورد نیـاز ثبت نام، بـه درگاه 
اطالع رسـاني این سـازمان به نشـاني:  www.sanjesh.org مراجعه و نسـبت به ثبت نام در 
سـامانه بـرای پذیـرش در این دوره ها اقـدام کنند. با توجه به اینکه ثبت نام و انتخاب رشـته، 
همزمان در یک مرحله انجام مي شـود، متقاضیان می بایسـت با توجه به رشـته محل هاي 
اعالم شـده در »دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشـته«، نسـبت به انتخاب و درج رشـته  

محل هـاي مـورد عالقه خود در »سـامانه ثبـت نام و انتخاب رشـته« اقدام کنند.

اطالعیـه تکمیلـي و همچنیـن »دفترچه راهنمـای ثبت نام و انتخاب رشـته« ایـن پذیرش 
همزمـان بـا شـروع ثبت نـام، در تاریـخ 1400/03/30 در درگاه اطـالع رسـانی این سـازمان 
منتشـر می شـود. متقاضیان الزم اسـت که برای اطالع از جزئیات شـرایط و ضوابط پذیرش، 
دفترچه راهنمای مذکور را به دقت مطالعه کنند. همچنین آزمون آن دسـته از رشـته هایي 
کـه پذیـرش در آنها به شـیوه » با آزمون« اسـت، در روز جمعـه مـورخ 1400/05/22 برگزار 

شد.  خواهد 
ضمناً فهرسـت مجموعه های ثبت  نامی با ذکر مشـخصه »شـیوه پذیرش« )جداول شماره 
1 و 2( و »دیپلـم هـای مجاز به تحصیل در هر رشـته گرایش« )جدول شـماره 3( و منابع و 
ضرایب دروس 5 مجموعه ثبت نامي پذیرش با آزمون )جدول شـماره 4(، به شـرح ذیل این 

اطالعیه که در سـایت سـازمان سـنجش آمده اسـت، برای اطالع متقاضیان اعالم می شود.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

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

آموزش عالي غیردولتي - غیرانتفاعي در سال 1400

اطالعیۀ بسیار مهم  شركت تعاونی خدمات آموزشی
بـا توجـه بـه اسـتفاده غیـر قانونـی برخـی از ناشـران از سـؤاالت آزمون هـای آزمایشـی 
سـنجش در کتاب هـای خـود و همچنیـن انتشـار و فـروش غیرقانونـی ایـن سـؤاالت 
طـور  همـان  اجتماعـی،  شـبکه های  و  مجـازی  فضـای  اینترنتـی،  هـای  سـایت  در 
کـه ممنوعیـت هرگونـه اسـتفاده و انتشـار سـؤاالت آزمون هـای آزمایشـی سـنجش 
دیگـر  بـار  اسـت،  گردیـده  درج  سـؤاالت  ایـن  چاپـی  نسـخة  در  طریـق  هـر  بـه 
آزمایشـی  آزمون هـای  انتشـار سـؤاالت  و  تکثیـر  کـه حـق چـاپ،  یـادآور می شـود 
 سـنجش بـه هـر روش )الکترونیکـی، اسـتفاده در کانال هـای تلگـرام، سـایت ها و ...( 
در هـر مقطـع زمانی، برای تمام اشـخاص حقیقی و حقوقی )حتی بـا ذکر منبع( ممنوع 

اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر، اسـتفاده از سـؤاالت آزمون های آزمایشـی سـنجش، منحصراً 
متعلـق بـه پدیدآورنـده آن، یعنـی شـرکت تعاونـی خدمات آموزشـی کارکنان سـازمان 
سـنجش آموزش کشـور، بوده و اسـتفاده از این سـؤاالت برای سـایر مؤسسـات و ناشران 
آموزشـی بـه کلـی ممنوع اسـت و ایـن موضوع محـدود بـه دورة زمانی خاصی نیسـت. 
بدیهـی اسـت کـه این شـرکت، اقدامات قانونـی الزم را در مـورد متخلفان از ایـن امر به 

عمل خواهـد آورد.

شركت تعاونی خدمات آموزشی
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