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

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

ثبت نام به پایان رسيد.كارشناسي ارشد ناپيوسته
چهارشنبه 1400/5/6
پنجشنبه 1400/5/7 

جمعه 1400/5/8

كاردانی به كارشناسي ناپيوسته
ثبت نام در رشته های با آزمون به پایان رسيد.

ثبت نام مجدد در رشته های پذیرش بدون آزمون:  
سه شنبه 19 تا جمعه 1400/5/22

جمعه 1400/5/22

كاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و 
حرفه ای و مؤسسات غيرانتفاعی(

ثبت نام در رشته های با آزمون به پایان رسيد.
ثبت نام مجدد در رشته های پذیرش بدون آزمون:  

سه شنبه 19 تا جمعه 1400/5/22
جمعه 1400/5/22

عید سعید غدیر ُخم
فرخنده سالروز اعالم 

وصایت و والیت 
حرضت امیراملؤمنین امام علی)ع( 

و اکامل دین و امتام نعمت
بر متام شیفتگان اهل بیت)ع(

 تهنیت باد

6 ، 7 و 8 مرداد ماه :

برگزاری آزمون
 کارشناسی ارشد سال 1400

تا چه اندازه از ماهيت متفاوت 
دانشگاه با مدرسه آگاهی داريد؟

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

ثبت نام مجدد  رشته های
 با  سوابق تحصيلي کارشناسي ناپيوسته 

سال 1400 

مهلت ثبت نام در
جشنواره جوان خوارزمی

 تا پایان مرداد ماه تمدید شد
زمــان ثبت نــام و ارســال مــدارک در بيســت 
ــا  ــی، ت ــوان خوارزم ــنواره ج ــومين جش و س

پایــان مــرداد مــاه تمدیــد شــد. 
ایــن  در  قبــاًل  کــه  شــرکت کنندگان  تمامــی 
تمامــی  بایــد  کرده انــد،  ثبت نــام  جشــنواره 
مســتندات الکترونیکــی، فیزیکــی و هزینــه ثبت نــام 
در جشــنواره را تــا تاریــخ مذکــور از طریــق ســامانه 

ثبت نــام ارســال کننــد.
ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران 
اعــالم کــرد: مســتنداتی کــه امــکان ارســال آنهــا بــه 
صــورت الکترونیکــی وجــود نــدارد، بایــد بــه صــورت 
ــراه  ــران، بزرگ ــه نشــانی: ته ــا حضــوری ب پســتی ی
آزادگان )جنــوب(، بعــد از پــل فتــح، احمدآبــاد 
ــان  ــای خیاب ــا، انته ــدان پارس ــد از می مســتوفی، بع
انقــالب، خیابــان شــهید احســانی راد، ســازمان 
پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران، اداره کل 
امــور بین الملــل و جشــنواره ها ارســال شــده یــا بــه 

ــوند. ــل داده ش ــه تحوی ــؤول دبیرخان مس

به جای اعتماد به مراکز انتخاب رشته:

سرنوشت تحصيلی ات را خودت رقم بزن

انتخاب رشتۀ خوب چگونه است؟
قسمت اول ) چه رشته ای را انتخاب كنم؟( 
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در ادامه بحث چگونگي انتخاب رشته تحصیلي، در این شماره 
با شما از »دانشگاه« و »آموزش عالي« سخن خواهیم گفت.

»دانشگاه« نسبت به »مدرسه« از ماهیت متفاوتي برخوردار 
باید  شود،  وارد  »دانشگاه«  در  مي خواهد  که  کسي  و  است 
با اشراف به این تفاوت ماهوي بین این دو زیرمجموعه نهاد 
آموزشي، اقدام به انتخاب رشته تحصیلي نماید تا با انتخاب 
غلط، که بعضاً مي تواند ناشي از عدم شناخت صحیح »دانشگاه« 
و »آموزش عالي« باشد، دچار عواقب و سرخوردگي حاصل از 

این انتخاب نادرست در آینده نزدیک نشود.
به  ورود  از  خود  هدف  تعیین  به  باید  داوطلب  گام،  این  در 
»دانشگاه« بپردازد؛ به همین  منظور، الزم است که داوطلب، 
عالوه بر شناخت تفاوت هاي موجود بین دو زیرمجموعه نهاد 
تفاوت ها  این  بررسي  به  مدرسه،  و  دانشگاه  یعني  آموزشي، 
بپردازد تا از این منظر، آشنایي قابل توجهي با این دو نظام 

آموزشي  پیدا کند. 
در یک نگرش کلي، مي توان به تفاوت هاي ساختاري موجود 
در دو نظام آموزشي دانشگاه و مدرسه، که در ذیل مي آید، 

اشاره کرد: 
- در »دانشگاه« فرد در »جست و جو«ي دانش است و آموزش 
با »جست و جو« آغاز مي شود، ولي در »مدرسه«، »آموزش« 

حرف اول را مي زند و محور اصلي تمام فعالیت هاست؛ 
- در »دانشگاه«، حوزه عمل استاد و دانشجو براي »آموزش«، 
به مراتب گسترده تر از »مدرسه« است و »آموزش«، تنها در 

چارچوب سرفصل هاي مصوب درسي، خالصه نمي شود؛
- »دانشگاه«، مکاني براي تضارب آراء و اندیشه هاي گوناگون 
اندیشه هاست که  آراء و  این  از برخورد  و گاه متضاد است و 
»دانش« حاصل مي شود؛ اما مدرسه، تنها محلي براي آموزش 
معارف و دانش هاي بنیادیني است که هر کس به منظور کسب 
مهارت هاي الزم براي ورود به اجتماع یا »آموزش عالي«، به 

فراگیري آن »آموزش«ها نیازمند است.
و ....

با عنایت به این  گزاره هاي کلي، که در باال راجع به تفاوت هاي 
بنیادي میان »مدرسه« و »دانشگاه« از آنها یاد کردیم، هم اکنون 
بهترین کار ممکن آن است که داوطلباني که مجاز به انتخاب 
انتخاب  برای  را  الزم  رتبه  گمان خود،  به  یا  مي شوند  رشته 
رشته های مورد نظر خویش به دست می آورند، عالوه بر مراجعه 
به بستگان، دوستان، آشنایان یا سایر افراد دانش آموخته از یکي 
از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور و کسب اطالعات و 
تجربیات آنان راجع به »آموزش عالي« و »دانشگاه« ، در صورت 
امکان، از نزدیک به یکي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
که به آن دسترسي دارند مراجعه کرده و با کمک مسؤوالن 
کارکردهاي  از  اجمالي  شناخت  به  دانشگاه،  آن  در  مربوط 
آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها بپردازند تا با کسب این آشنایي، 
بتوانند هنگام ورود به مرحله مهمي از زندگي علمي شان، که با 
ورود به »دانشگاه« آغاز مي شود، ارتباط مطلوب تري با آن برقرار 
کرده و با اشراف و آمادگي بیشتري به استقبال دروس معّین در 

هر رشته بروند و تحصیل خود را آغاز نمایند.
مشاوران  مشورت هاي  و  تجارب  از  استفاده  زمینه،  این  در 
آموزشي، که خوشبختانه در مدارس متوسطه سراسر کشور 
مشغول به خدمت و راهنمایي دانش آموزان هستند، و همچنین 
از  یافته اند،  تألیف  باره  این  در  کتاب هایي که  مطالعه عمیق 
این  در  مي توانند  داوطلبان  که  است  اقدام هایي  فوري ترین 

فرصت محدود، به آن پرداخته و آگاهي هاي الزم را در باب این 
موضوع کسب نمایند.

نکته مهم دیگر در این گام، بررسي هدف داوطلبان از ورود به 
»دانشگاه« است. در مجموع، افراد هنگام ورود به مراکز آموزش 

عالي، به چند دسته تقسیم مي شوند:
عده اي از داوطلبان، هدف خود را از ورود به دانشگاه، پیدا کردن 
از تحصیل  فراغت  از  و پس  نزدیک  آینده  شغل مطلوبي در 
مي دانند و در جست و جوي رشته اي براي انتخاب به منظور 
تحصیل در آن رشته براي رسیدن به یک شغل مناسب و داراي 
جایگاه اجتماعي هستند. این افراد باید، ضمن شناخت رشته هاي 
جزو  که  رشته اي  هر  کار  بازار  به  »دانشگاه«،  و  دانشگاهي 
انتخاب هاي آنهاست نیز توجه کافي نمایند؛ زیرا بازار کار برخي 
از رشته هاي »پر اسم و رسم« به زعم داوطلبان، مدت هاست 
که اشباع شده است؛ از سوي دیگر، باید توجه کرد که بعضي 
از رشته هاي تحصیلي نیز زمینه شغلي مناسبي ندارند؛ چون 
یا آن چنان که باید، شناخته شده نیستند یا ضرورت وجودي 
آنها در حال حاضر چندان احساس نشده است؛ با این حال چه 
باید کرد؟ مهم ترین توصیه ما به این گونه داوطلبان، آن است 
که همراه با شناخت عالیق و استعدادها و توانایي هاي خود، به 
دانش آموختگان یا دانشجویان این رشته ها مراجعه کرده و از 
آنها بخواهند که ویژگي هاي رشته یا رشته هاي موردنظرشان را 
به طور مشروح و صادقانه براي آنها بیان نمایند. همچنین در 
این زمینه مي توان به افراد شاغلي که داراي تحصیالت مرتبط 
با رشته هاي موردنظر این گونه داوطلبان هستند رجوع کرد و 
به کسب آگاهي هاي الزم در این موارد پرداخت؛ ضمناً مطالعه 
کتاب هایي در زمینه رشته هاي مورد عالقه نیز در این مورد، 

بسیار کارساز است.
دسته دیگري از داوطلبان هستند که بیشتر خواهان آنند که 
موجود  تحصیلي  مقاطع  آخرین  تا  خود،  موردنظر  رشته  در 
ادامه تحصیل دهند که در این صورت، الزم است با شناخت 
بیشتري نسبت به انتخاب رشته یا رشته هاي تحصیلي اقدام 
نمایند؛ چون بسیاري از رشته هاي دانشگاهي در مقاطع عالي تر 
و  داراي زیرمجموعه ها، شاخه ها  )کارشناسي ارشد و دکتري( 
گرایش هاي متعدد و متنوعي هستند؛ بنابراین، چنین داوطلباني 

باید به رصد عالیق خود در این زیرمجموعه ها نیز بپردازند.
دانشگاه،  به  ورود  از  هدفشان  هم،  داوطلبان  از  دیگري  عده  
مقاصد دیگري است که مي خواهند صرفاً به آن مقاصد برسند؛ 
از جمله اهداف این گونه افراد، گرفتن یک مدرک دانشگاهي 
است؛ بدون آنکه به رشته خاصي عالقه داشته باشند یا رشته اي 
مّد نظر آنان باشد. این افراد هنگام انتخاب رشته، اکثراً رشته ها 
یا مقاطع یا دانشگاه هایي را برمي گزینند که احتمال قبولي خود 

را در آنها با توجه به رتبه اکتسابي شان باال مي بینند. 
از یک  براي عبور  افراد آن است که هرگز  این  به  ما  توصیه 
مشکل یا دشواري گذرا، خود را در آغوش یک مشکل دیگر، 
که مي تواند عدم عالقه به تحصیل در رشته قبولي یا اصوالً 
تحصیل در مقاطع آموزش عالي و ... باشد، نیندازند؛ زیرا پس 
از گذشت  از این مرحله و هنگام مواجهه با مشکالت تحصیلي، 
طلبي  انزوا  اضطراب،  افسردگي،  چون:  دیگري  مسائل  دچار 
و ... مي شوند که ثمره آن مي تواند شکست تحصیلی، اخراج 

آموزشي، انصراف از تحصیل، نداشتن انگیزه شغلي و ... باشد.
موفق باشيد

تا چه اندازه از ماهيت متفاوت دانشگاه با مدرسه آگاهی داريد؟

حضرت امام موسی کاظم )ع( فرمودند:
از ما نیست کسی که هر روز نفس خود را محاسبه 
نکند؛ پس اگر کار نیکی کرده است، از خداوند زیاد 
از  است،  کرده  بدی  کار  اگر  و  بخواهد،  را  آن  شدن 
خداوند طلب آمرزش نموده و به سوی او توبه کند. 

من هنگامي که وحي بر او ]رسول اکرم )ص([ فرود 
آمد، آواي شیطان را شنیدم. گفتم: اي فرستادة خدا ! 
این آوا چیست؟ گفت: »این شیطان است که از آنکه 
او را نپرستند نومید و نگران است. همانا تو مي شنوي 
آنچه را من مي شنوم، و مي بیني آنچه را من مي بینم؛ 
خیر  راه  بر  و  وزیري  و  نیستي  پیامبر  تو  اینکه  جز 

مي روي )و مؤمنان را امیري(.« 

حضرت امام هادی )ع( فرمودند:
آن گاه که خداوند عّز و جّل با موسی )ع( سخن گفت، 
را  نمازها  که  کسی  پاداش   ! خدایا  کرد:  عرض  وی 
فرمود:  خداوند  چیست؟  آورد،  جا  به  وقتش  در 

خواسته اش را اجابت و بهشتم را بر او مباح می کنم.
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با آغاز تعطیالت تابستانه:

تمام واحدهای دانشگاه پيام نور تا 1۵ مرداد ماه تعطيل است

تعطيــات تابســتانه دانشــگاه پيام نــور، از 2 مــرداد مــاه آغــاز شــده و تــا 
15 مــرداد مــاه ادامــه خواهــد داشــت، ضمنــاً تمــام واحدهــای دانشــگاه 

ــت. ــل اس ــاه تعطي ــرداد م ــا 15 م ــور ت پيام ن
ــور، از 2 تــا 15 مــرداد مــاه اســت؛ بنابرایــن،  ــازه تعطیــالت تابســتانه دانشــگاه پیام ن ب

ــا 15 مــرداد مــاه تعطیــل اســت. ــور ت تمــام واحدهــای دانشــگاه پیام ن
در ایــن بــازه زمانــی، تمــام مراجعــات حضــوری بــرای امــور اداری تعطیــل خواهــد بــود 

و از مراجعــه بــه ایــن دانشــگاه بایــد خــودداری شــود.
 ضمنــاً دانشــجویان می تواننــد در صــورت هــر گونــه درخواســت، بــه ســامانه:

 http://pishkhan.pnu.ac.ir مراجعه کنند.

تا  22 مرداد ماه ادامه دارد:

ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 
)ویژه استعدادهای درخشان(

ثبت نــام بــدون آزمــون )ویــژه اســتعدادهای درخشــان( مقطــع 
كارشناسی ارشــد رشــته های پزشــکی و غيرپزشــکی ســال 1400 دانشــگاه 
ــن  ــت و ای ــده اس ــاز ش ــاه آغ ــر م ــنبه 27 تي ــامی، از روز یکش آزاد اس

ــت.  ــد داش ــه خواه ــاه ادام ــرداد م ــا روز 22 م ــام، ت ثبت ن
ــان  ــتعدادهای درخش ــژه اس ــون وی ــدون آزم ــام ب ــان ثبت ن ــاس، متقاضی ــن اس ــر ای ب
مقطــع کارشناسی ارشــد ســال 1400 دانشــگاه آزاد اســالمی می تواننــد تــا روز جمعــه 

ــام خــود در ایــن پذیــرش اقــدام کننــد. ــه ثبت ن 22 مــرداد مــاه نســبت ب
ــه  ــاه ادام ــرداد م ــه 22 م ــا روز جمع ــرش، ت ــن پذی ــان ای ــام از متقاضی ــد ثبت ن رون
ــام الکترونیکــی  ــه ســامانه ثبت ن ــا مراجعــه ب خواهــد داشــت و داوطلبــان می تواننــد ب
 www.azmoon.org :مرکــز ســنجش، پذیــرش و فارغ التحصیلــی بــه آدرس 

ــژه اســتعدادهای  ــا و در صــورت داشــتن شــرایط وی ــه دفترچــه راهنم ــس از مطالع پ
ــدام  ــاری اق ــد کارت اعتب ــه خری ــبت ب ــدا نس ــد، ابت ــع کارشناسی ارش ــان مقط درخش
ــته  ــاب رش ــام و انتخ ــه ثبت ن ــبت ب ــامانه، نس ــن س ــه ای ــا ورود ب ــپس ب ــوده و س نم

ــد. ــدام کنن ــود اق ــتی خ ــای درخواس محل ه
الزم بــه یــادآوری اســت کــه داوطلبــان، پــس از انتخــاب رشــته محــل، می بایســت کــد 
رهگیــری و نســخه چاپــی ثبت نامشــان را تهیــه نمــوده و تــا زمــان اعــالم نتایــج، آن را 

نــزد خــود حفــظ کننــد.

تا  22 مرداد ماه ادامه دارد:

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد
واحدهای بين الملل دانشگاه آزاد

ثبت نــام از متقاضيــان آزمــون اختصاصــی واحدهــای ارس، كيــش و 
ــارات در مقطــع كارشناسی ارشــد ســال 1400 دانشــگاه آزاد اســامی، از  ام
ــه  ــا روز جمع ــام، ت ــن ثبت ن ــر آغــاز شــده اســت و ای  روز دوشــنبه 28 تي

22 مرداد ادامه خواهد داشت. 
ثبت نــام از متقاضیــان ایــن آزمــون، صرفــاً از طریــق ســامانه ثبت نــام مرکــز ســنجش، 

پذیــرش و فــارغ  التحصیلــی بــه آدرس: www.azmoon.org انجــام خواهد شــد.
داوطلبــان، بــا مراجعــه بــه ســامانه: www.azmoon.org پــس از مطالعــه دفترچــه 
راهنمــا و در صــورت تمایــل، ابتــدا بایــد نســبت بــه خریــد کارت اعتبــاری اقــدام نموده 
ــا ورود بــه ایــن ســامانه، نســبت بــه ثبت نــام و انتخــاب رشــته محل هــای  و ســپس ب
درخواســتی خــود اقــدام نماینــد. هــر داوطلــب، متناســب بــا مجموعــه امتحانــی مــورد 
نظــر، می توانــد حداکثــر تــا 30 رشــته محــل را انتخــاب و در فــرم ثبت نــام خــود درج 
نمایــد. الزم بــه یــادآوری اســت کــه آزمــون ایــن دوره بــه صــورت مصاحبــه مجــازی 
خواهــد بــود و زمــان و نحــوه برگــزاری آزمــون )مصاحبــه مجــازی( یــاد شــده، اواخــر 

مــرداد مــاه اطالع رســانی خواهــد شــد.
ــی گــروه  ــه نتیجــه ارزیاب ــن دوره، منــوط ب ــی در ای ــرش نهای گفتنــی اســت کــه پذی
ــر احــراز شــرایط علمــی بــه منظــور تحصیــل در رشــته  تخصصــی مربوطــه مبنــی ب
مــورد نظــر خواهــد بــود و نتیجــه نهایــی مبنــی بــر پذیــرش یا عــدم پذیــرش افــراد در 

ایــن آزمــون، در نیمــه دوم شــهریور مــاه اعــالم خواهــد شــد.

15 و 20 ذی حّجه 
خجسته زادروز امامان 

هامم، حرضت امام علی 
النقی الهادی و حرضت 

امام موسی کاظم)ع(
بر متام دوستداران اهل 

بیت)ع( تهنیت باد
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ضمن  آرزوي  موفقیت  براي  متقاضیان شرکت در آزمون  ورودي  مقطع کارشناسي  ارشد 
ناپیوسته  سال 1400 کشور،   توجه  شما را به  موارد زیر جلب مي نماید:

الف - برگزاري آزمون و پرینت کارت شرکت در آزمون
این آزمون در نوبت صبح روزهای چهارشنبه 6 مرداد ماه، پنجشنبه 7 مرداد ماه و 
در  کارت شرکت  روي  مندرج  اطالعات  براساس  و  مرداد  ماه سال 1400  جمعه 8 
از کدرشته هاي  برگزار خواهد شد. متقاضیان هر یک   امتحاني مربوط  آزمون رشته 
امتحاني،  الزم  است که  به نشاني مندرج روي کارت شرکت در آزمون مراجعه نمایند. 
محل برگزاري آزمون متقاضیان، با توجه به شهرستان درج شده در بند 37 تقاضانامه 
ثبت نامي آنان به شرح جدول شماره 1 )مندرج در ذیل این اطالعیه که در سایت 

سازمان سنجش آمده است( می باشد.
الزم به توضیح است که کارت شرکت در این آزمون، حاوي اطالعات ثبت نامي، تاریخ 
و محل برگزاري آزمون متقاضیان، از روز یکشنبه 1400/5/3 روي درگاه اطالع رساني 
سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار گرفته است. 
متقاضیان الزم است که بر اساس مشخصات شناسنامه اي )نام ، نام خانوادگي، شماره 
شناسنامه، سال تولد( و مشخصات ثبت نامي )شماره پرونده و کد رهگیري( نسبت به 
پرینت کارت شرکت در این آزمون اقدام نمایند. براي شرکت در جلسه آزمون، همراه 
داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه 
براي پرینت کارت  عکسدار و ارائه آن، الزامي است؛ لذا متقاضیان می بایست شخصاً 

شرکت در آزمون اقدام نمایند.
تبصره: آن دسته از متقاضیانی که، عالوه بر کدرشته امتحاني اصلي، متقاضي شرکت 
در رشته امتحاني دوم )رشته  شناور( نیز بوده اند، مي بایست کارت شرکت در آزمون 
رشته امتحاني دوم خود را نیز از درگاه این سازمان پرینت بگیرند و به آدرس حوزه 
امتحاني مندرج روي کارت مراجعه نمایند. ضمنًا زمان برگزاری آزمون رشته های 

شناور )رشته انتخابی دوم( صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/5/6 است.
1- آزمون  کدرشته  هاي امتحاني 1128 )آموزش زبان ژاپني(، 1129 )زبان و ادبیات 
اردو(، 1287 )مهندسي طراحي محیط زیست(، 1356 )نمایش عروسکي( و   1360 
)مجموعه موسیقي ( منحصراً در شهرستان تهران  برگزار خواهد شد؛ لذا متقاضیان هر 
یک از کد رشته هاي امتحاني مذکور، ضرورت  دارد که بر اساس  آدرس و تاریخ مندرج 
روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط در شهرستان تهران مراجعه 

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

سنجش صادر نشده است.
ب-کنترل محتوای کارت شرکت در آزمون 

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

1- چنانچه  زبان  خارجي  مندرج  در کارت  شرکت در آزمون، با زبان  خارجي  انتخابی 
داوطلب، که در ثبت نام  اینترنتي انجام شده است )البته با توجه به مفاد مواد امتحاني(، 
مغایرت  دارد، یا در رابطه با معلولیت )نابینا، کم بینا، ناشنوا، کم شنوا و معلول جسمي 
دوشنبه  روز  در  که  است  ضروري  مي نمایند،  مشاهده  اختالفي  داوطلبان  حرکتي( 

1400/5/4 لغایت روز سه شنبه 1400/5/5 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 
18:00 به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند 
)آدرس حوزه هاي رفع نقص در جدول شماره 2 در ذیل این اطالعیه در سایت سازمان 

سنجش آمده است(.
2- در صورتي که  در رابطه  با سایر مندرجات  کارت شرکت در آزمون، از جمله: نام 
مفاد  اساس  بر  )معدل  کارشناسي  و معدل دوره  نام محل تحصیل  رشته تحصیلي، 
بند »ه « مندرج در این اطالعیه( و با توجه  به  ثبت نام انجام شده، اشکالي  مشاهده  
مي شود، الزم است که برای اصالح مورد یا موارد مذکور، حداکثر تا تاریخ 1400/5/8 
منحصراً به قسمت ویرایش اطالعات کارت در درگاه اطالع رسانی این سازمان مراجعه 

و موارد مربوط را اصالح نمایید.
به  مربوط  بند  اعمال  متقاضي  چنانچه  آزمون،  این  در  شرکت کننده  متقاضیان   -3
گزینش در رشته هاي دانشگاه پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعي هستند، الزم است که 
اقدام  این سازمان  اعالم  این خصوص طبق  انتخاب رشته، در  فرم  تکمیل  زمان  در 

نمایند.
ج- سهميه رزمندگان و ایثارگران

از متقاضیانی  1- در کارت شرکت در آزمون، در مقابل سهمیه  ثبت نامي  آن دسته 
که در تقاضانامه ثبت نام و با توجه به ضوابط، متقاضي سهمیه رزمندگان و ایثارگران 
شده اند و سهمیه آنان مورد تأیید ارگان ذي ربط قرارگرفته است، عیناً همان عنوان 

سهمیه انتخابي قید شده است. 
2- آن دسته از متقاضیانی که در این آزمون، با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه 
راهنماي شماره یک )1(، متقاضي سهمیه رزمندگان شده اند و سهمیه آنان از سوي 
ارگان ذي ربط مورد تأیید قرار نگرفته است، در کارت شرکت در آزمون آنان در مقابل 

عنوان سهمیه، رزمنده درج نشده است.
3- متقاضیان استفاده از سهمیه هاي ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران و سهمیه 
رزمندگان ارگان وزارت جهاد کشاورزي، سپاه پاسداران )سازمان بسیج مستضعفین( 
و واحدهاي تابعه ستاد کل نیروهاي مسلح، برای اعالم مغایرت الزم است که حداکثر 
ویرایش  )قسمت  سازمان  این  رسانی  اطالع  درگاه  به  منحصراً   1400/5/8 تاریخ  تا 
اطالعات( مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در این درگاه، نسبت به اصالح و 
ویرایش سهمیه خود اقدام نمایند تا در صورت تأیید سهمیه از سوی ارگان مربوط، 
سهمیه براي آنان اعمال گردد. ضمناً تأکید میگردد متقاضیانی که در زمان ثبت نام 
متقاضي استفاده از سهمیه بوده، ولي سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذي ربط 
مورد تأیید قرار نگرفته است، براي بررسي و روشن شدن وضعیت سهمیه خود )بعد از 
ویرایش( حداکثر تا تاریخ 1400/5/10 علت عدم تأیید سهمیه خود را از ارگان هاي 
ارگان ذي ربط، سهمیه  از سوی  تأیید سهمیه  در صورت  نمایند.  پي گیري  ذي ربط 
درخواستي برای آنان اعمال مي گردد؛ در غیر این صورت، این افراد با سهمیه آزاد 

گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضي در این زمینه، قابل قبول نیست.
د - معدل 

معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون متقاضیان، بر اساس اطالعات ثبت نامی که 
از سوی خود فرد انجام شده، درج گردیده است؛ لذا الزم است که معدل مندرج در 
کارت شرکت در آزمون خود را با توجه به تبصره هاي ذیل بررسي و در صورت مشاهده 
و  مراجعه  این سازمان  اطالع رسانی  درگاه  در  اطالعات  ویرایش  به قسمت  مغایرت، 
هرگونه  مسؤولیت  صورت،  این  غیر  در  نمایید؛  اقدام  خود  معدل  اصالح  به  نسبت 
تبعات بعدي به عهده شخص متقاضی بوده و هیچ گونه عذري در این مورد پذیرفته 
نیست. در ضمن، بر این اساس تأکید می شود که متقاضیان عزیز، نسبت به کنترل 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

  تاریخ ، محل  رفع نقص کارت و برگزاري  آزمون  ورودي 
مقطع کارشناسي  ارشد ناپيوسته  سال  1400 و اعالم نکات 

بهداشتی به منظور شرکت در آزمون
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معدل اعالمی و معدل واقعی خود اقدام الزم را به عمل آورند. الزم به ذکر است که 
در سنوات گذشته، نسبت به لغو قبولي متقاضیان داراي مغایرت معدل )حتی در حد 

صدم نمره( نیز اقدام شده است. 
تبصره  1- فارغ التحصیالن سنوات قبل و همچنین آن دسته از متقاضیانی که تا تاریخ 
99/09/16 )زمان شروع ثبت نام براي شرکت در آزمون( به عنوان دانش آموخته تلقي 
گردیده یا به عبارت دیگر، موفق به اخذ مدرک لیسانس )کارشناسي( شده اند، باید 
معدل  مندرج  در مدرک  لیسانس  )کارشناسي( آنان با معدل مندرج در کارت شرکت 

در آزمون یکسان باشد.
تبصره  2- دانشجویان  شاغل  به  تحصیل  در مقطع کارشناسي، که در زمان شروع به 
ثبت نام براي شرکت در این آزمون )تاریخ 99/09/16( همچنان دانشجو بوده اند، اعم از 
اینکه بعد از پایان مهلت زمان ثبت نام فارغ التحصیل شده  یا حداکثر تا تاریخ 99/11/30 
فارغ التحصیل گردیده اند، الزم است که در قسمت ویرایش اطالعات کارت شرکت در 

آزمون، نسبت به اصالح معدل خود براساس مدرک فارغ التحصیلي اقدام نمایند.
فارغ التحصیل  تاریخ 1400/6/31  تا  آخر، که حداکثر  دانشجویان سال  تبصره 3- 
خواهند شد، الزم است که میانگین واحدهاي گذرانده شده تا تاریخ 99/11/30 را در 
قسمت ویرایش اطالعات کارت شرکت در آزمون درج نموده و با مراجعه به دانشگاه 
محل تحصیل مقطع کارشناسي، فرم مخصوص معدل )مندرج در این اطالعیه که در 
تأیید مؤسسه محل تحصیل خود رسانده  به  را  سایت سازمان سنجش آمده است( 
و آن را نزد خود نگه دارند تا در صورت قبولي، به مؤسسه محل قبولي ارائه نمایند. 

مقطع  معدل  باید  ناپیوسته  کارشناسي  مدرک  داراي  فارغ التحصیالن    -4 تبصره 
كارداني )فوق دیپلم ( و مقطع كارشناسي )لیسانس( آنان با معدل مندرج در کارت 

شرکت در آزمون آنها یکسان باشد.
تبصره 5- دانشجویان  شاغل به تحصیل  در مقطع کارشناسي ناپیوسته، که  پس  از 
اخذ مدرک  کارداني )فوق دیپلم ( در مقطع  کارشناسي  ناپیوسته پذیرفته  شده اند و هم 
اکنون نیز دانشجو بوده و حداکثر تا تاریخ 1400/6/31 فارغ التحصیل خواهند شد، 
باید معدل مقطع کارداني و میانگین  واحدهاي  گذرانیده  شده در مقطع کارشناسي 
با معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون، مطابق مفاد  تاریخ  99/11/30  تا  آنان 

تبصره 2 فوق یکسان باشد.
یادآوری مهم: با توجه به اینکه مغایرت معدل ثبت شده در فرم ثبت نام بعد 
از اعام قبولی نهایی، با معدل واقعی كه به هر دليل اشتباه قيد شده باشد، 
منجر به لغو قبولی شما می شود، ضرورت دارد كه نهایت دقت را درخصوص 

ثبت معدل واقعی خود به عمل آورید.
هـ- یادآوری های مهم: 

1- شروع فرآیند برگزاري آزمون از ساعت 8:00 )هشت( صبح است و دِر حوزه هاي 
امتحاني صبح ها رأس ساعت 7:30 )هفت و سی دقیقه صبح( بسته خواهد شد؛ لذا 
پس از بسته شدن دِر سالن هاي امتحاني، از ورود متقاضیان به حوزه امتحاني، ممانعت 

به عمل خواهد آمد.
2- براي  پاسخگویي  به  سؤاالت  تستي  و درج  آن  در پاسخنامه، منحصراً از مداد سیاه  

نرم پررنگ  استفاده  شود.
3- متقاضیان الزم است که با توجه به رشته امتحاني و موادي که امتحان خواهند داد، 
لوازم مورد نیاز، از قبیل: مداد سیاه نرم پررنگ، مداد پاک کن، مداد تراش، سنجاق و 
ماسک را به همراه داشته باشند و از آوردن  وسایل  اضافي،  مانند: کیف  دستي ، ساک  
دستي ، کتاب، جزوه و ... خودداری نمایند؛ چرا که محلي براي نگهداري وسایل اضافي 
در حوزه هاي امتحاني پیش بیني نشده است؛ بنابراین، از متقاضیان تقاضا مي شود که 
به هیچ وجه این قبیل وسایل اضافي را همراه خود به محل حوزه امتحاني نیاورند؛ 

چرا که حوزه امتحاني، هیچ گونه مسؤولیتي در قبال نگهداري آنها نخواهد داشت.
الکترونیکي  ارتباط  وسایل  قبیل:  از  مجاز،  غیر  وسیله  گونه  هر  داشتن  همراه    -4
ساعت  خاموش(،  صورت  به  )حتي  همراه  تلفن  جمله  از  حافظه دار،  دستگاه هاي  و 
آزمون،  جلسه  در  حساب  ماشین  و  هوشمند  دستبند  هوشمند،  انگشتر  هوشمند، 
طبق قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري، موجب محرومیت 
از شرکت در آزمون مي شود. همچنین اکیداً توصیه مي گردد که حتي از نت برداري 
و یادداشت نمودن جواب پاسخ ها براي اطالع خود جداً پرهیز نمایید. ضمناً از رد و 
... ( و همچنین خارج نمودن  بدل کردن هر گونه وسیله )از قبیل: لوازم التحریر و 
اوراق امتحاني، از قبیل: پاسخنامه، دفترچه آزمون یا کارت شرکت در آزمون از جلسه 
امتحان خودداري  نمایید؛ درغیر این صورت،  به  عنوان  متقلب  و متخلف  تلقي  شده و با 
شما برابر قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمون هاي سراسري  رفتارخواهد شد.

5- نظر به اینکه سؤاالت رشته هاي امتحاني مقطع کارشناسي ارشد به گونه اي طراحي 
ماشین حساب  به  نیاز  ذي ربط،  دروس  سؤاالت  به  پاسخگویي  براي  که  است  شده 
نیست، لذا به متقاضیان تأکید مي گردد که با توجه به مطلب فوق، براي پاسخگویي 
ورود  از  و  نبوده  حساب  ماشین  به  نیاز  امتحاني،  رشته هاي  از  یک  هر  سؤاالت  به 
متقاضیانی که ماشین حساب براي شرکت در جلسه آزمون )از هر نوع آن( به همراه 
داشته باشند، ممانعت به عمل خواهد آمد و با آنان برابر مقررات قانون رسیدگي به 
تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري، که در این اطالعیه نیز آمده است، رفتار 

خواهد شد.
6- متقاضیانی که موفق به مشاهده و پرینت کارت شرکت در آزمون خود نشوند، 
ضرورت دارد براي پي گیري موضوع، در زمان هاي اعالم شده به نماینده این سازمان 
مستقر در باجه رفع نقص )مطابق جدول شماره 2 که در سایت سازمان سنجش آمده 

است( مراجعه نمایند.
در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شوراي  جلسه  یازدهمین  مصوبه  به  توجه  با   -7
در  تشریحي  و  عملي  آزمون  در  شرکت   98/1/24 مورخ  تکمیلي  تحصیالت  دوره 
کدرشته هاي امتحاني 1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360، 1362 
روزانه  دوره  در  اولیه  نتایج  کارنامه  براساس  که  متقاضیانی  براي  منحصراً   1364 و 
مجاز هستند و تمایل به انتخاب رشته محل هاي دوره روزانه در فرم انتخاب رشته 
خود داشته باشند، ضرورت دارد؛ به عبارت دیگر، براي متقاضیانی که در دوره روزانه 
مجاز نشوند یا در فرم انتخاب رشته خود، رشته محل هاي دوره هاي غیرروزانه )نوبت 
دوم »شبانه«، غیرانتفاعي، پردیس خودگردان، پیام نور( را درج کنند یا براي انتخاب 
رشته محل هاي دانشگاه آزاد اسالمي اقدام نمایند، آزمون عملي برگزار نخواهد شد و 
مالک پذیرش در رشته محل هاي دوره هاي غیرروزانه، نمره کل نهایي بدون احتساب 

آزمون هاي عملي و تشریحي حسب مورد در هریک از کدضریب ها خواهد بود.
و - دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری فيزیکی و الزامات بهداشتی 

اطالعات  آخرین  براساس،  شما،  برای  موفقیت  و  تندرستی  سالمتی،  آرزوی  ضمن 
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 
تا پایان برگزاری  ابتدای ورود به حوزه برگزاری آزمون  از  باالی بینی تا زیر چانه(، 

آزمون و خروج از حوزه امتحانی، الزامی است.
6- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس، با فرد متولی همکاری کنید.

7- از تماس دست ها با چشم، دهان و بینی در حین آزمون، جداً خودداری نمایند.
8- هنگام عطسه یا سرفه کردن، از دستمال کاغذی استفاده نمایید و در صورتی 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- به پیام هایی که حاوی نکات اجرایی و بهداشتی است و درجلسه آزمون از بلندگو 

پخش می شود، 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.
ز- تکميل فرم خوداظهاری ویژه متقاضيان مبتال به بيماری کرونا:

ناپیوسته  کارشناسی ارشد  آزمون  متقاضیان  از  دسته  آن  به  ارائه خدمات  منظور  به 
سال 1400، که دچار بیماری کرونا شده اند )اعم از بیمارانی که در بیمارستان بستری 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  هماهنگی  با  سازمان  این  هستند(،  قرنطینه  منزل  در  یا 
آموزش پزشکی، تدابیر ویژه ای اتخاذ نموده است؛ بر این اساس، متقاضیانی که عالئم 
بیماری آنها از تاریخ 1400/4/25 به صورت قطعی تأیید گردیده، الزم است که از روز 
دوشنبه مورخ 1400/4/28 لغایت چهارشنبه مورخ 1400/4/30 با مراجعه به درگاه 
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اطالع رسانی این سازمان )بخش آزمون کارشناسی ارشد( فرم خوداظهاری را تکمیل 
نموده و گواهی مبنی بر داشتن بیماری کرونا )تأییدیه بیمارستان 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 
از بيمارستان های تعيين شده  در یکی  آنها  آزمون  و  سایر متقاضیان جداً شده 
)صرفًا در شهرهای محل آزمون( به همراه سایر متقاضیان مبتال به بیماری کرونا 

برگزار خواهد شد. 
یادآوری مهم: با توجه به اینکه سازمان سنجش، اطالعات متقاضیان آزمون را برای 
بررسی در سامانه ماسک به وزارت بهداشت ارسال می کند، در صورتی که متقاضی 
در بازه زمانی مذکور دچار بیماری کرونا شده باشد و در سامانه خوداظهاری اعالم 
ننماید، اطالعات وی از وزارت بهداشت اخذ خواهد شد؛ بر این اساس، انتظار دارد 
که متقاضیان گرامی، نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری سازمان سنجش اقدام الزم 
را به عمل آورند تا برنامه ریزی های الزم در زمان مناسب برای تعیین حوزه امتحانی 

آنها به عمل آید.
قانون رسيدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري

ماده 5- تخلفات وجرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف- ارتکاب هرگونه عملي که موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد، یا همراه 
داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکي )حتی تلفن همراه 

خاموش( و دستگاه هاي حافظه دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات، که آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار 

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

از  آزمون،  یا دست اندرکاران  امتحاني  از حوزه  افراد خارج  یا  با متقاضیان  تباني   -2
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 داوطلب 
اصلي.

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

د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون به منظور 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 داوطلبان 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 هر نحو.

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- در مورد مشموالن بند )الف( ماده )5(: اخطار کتبي با درج در پرونده داوطلب و 
اعالم به مراجع ذي ربط یا محرومیت از گزینش 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 داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در 

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

قابل تجدید نظر خواهي در هیأت تجدید نظر رسیدگي به تخلفات در آزمون هاست.
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( 
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.
از اعمال موضوع ماده )5(، چنانچه در قالب عضویت در  ماده 8 – ارتکاب هر یک 
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 

یا  اداري  تخلفات  به  رسیدگي  هیأت هاي  در  رسیدگي  یا  جزایي  قوانین  سایر  برابر 
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 استثناء 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 
نمود،  به وي خودداري خواهد  یا مدرک  گواهي  اعطاي هرگونه  و  از صدور  مربوط 
باشد، وزارت علوم، تحقیقات و  اعطاء شده  به وي  فارغ التحصیلي  و چنانچه گواهي 
یا  یا وزارت آموزش و پرورش  یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  فناوري 

دانشگاه آزاد اسالمي، ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده 11- چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بین نمرات و رتبه اکتسابي داوطلبي 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 داوطلب در یک یا 
چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي آید. تعیین وضعیت نهایي 
آزمون این داوطلب، 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 داوطلبان 
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 
یا آموزشگاه فاقد  این قانون و سایر قوانین محکوم مي شوند، و چنانچه مؤسسه  در 

مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده )6( است.
تبصره- در مورد آموزشگاه هایي که فاقد مجوز هستند، 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

با نزدیک شدن به ایام برگزاري آزمون مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته  سال 1400، 
مشاهده مي شود که برخي از افراد و مؤسسات سودجو و کالهبردار، با انجام تبلیغات 
سؤاالت  به  دسترسي  واهي  ادعاي  و با  اجتماعي  هاي  شبکه  و  مجازي  فضاهاي  در 
آزمون، اقدام به اخاذي و کالهبرداري مي نمایند. از متقاضیان درخواست مي شود که 
در نهایت هوشیاري و مراقبت از گرفتار شدن در دام این شیادان، هرگونه خبر مشکوک 
در این زمینه را از طریق شماره تلفن هاي: 36182152-026 و 026-36182151 
و آدرس الکترونیکي: hefazatazmon@sanjesh.org به ستاد خبري اداره کل 

حراست سازمان سنجش آموزش کشور اعالم نمایند. 
کانال هاي  در  فعالیتي  هیچ گونه  سازمان  این  که  میدارد  اعالم  عزیز  متقاضیان  به 
اطالع رساني )تلگرام، اینستاگرام و ...( ندارد و متقاضیان محترم به منظور کسب اطالعات 
الزم و دسترسي به اطالعیه هاي صادره مي توانند از طریق درگاه اطالع رساني سازمان، 
نشریه الکترونیکی پیکسنجش یا کانال هاي اطالع رساني داخلي سروش، آي گپ، گپ، بله 

و ایتا، به آدرس هاي مندرج در درگاه اطالع رساني این سازمان اقدام نمایند. 
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 
میتوانند به سیستم پیشخان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به 
همراه  به  را  خود  درخواست  و  مراجعه   http://darkhast.sanjesh.org آدرس: 
و  نامه  شماره  متقاضی  برای  درخواست،  ثبت  از  پس  نمایند،  ثبت  الزم  مستندات 
کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود و متقاضیان می توانند، پس از دریافت 
شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به 
از آخرین وضعیت درخواست  آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد شده و 

خود مطلع شوند.
ضمناً متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را از تاریخ دوشنبه 
سازمان  اینترنتي  پاسخگویي  بخش  با   1400/5/8 جمعه  روز  لغایت   1400/5/4
با شماره  تلفن:  021-42163  اداری،  و ساعات  روزها  در  یا  آموزش کشور  سنجش 

در میان بگذارند.                   روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور 
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انتخاب رشته مهم است؛ این را همه می دانیم؛ آن قدر مهم 
است که نباید با آن سرسری برخورد کرد؛ اما ما می خواهیم 
مهم  قدر  آن  اینهاست؛  از  بیش  آن  اهمیت  که  بگوییم 
افراد دیگر  انتخاب رشته را به  نباید مسؤولیت  است که 
و مراکز انتخاب رشته سپرد. هر چند که این افراد خود 
این زمینه متخصص معرفی می کنند و می گویند  را در 
و  کرده اند  فعالیت  رشته  انتخاب  امر  در  سال هاست  که 
می توانند عامل پذیرش شما در بهترین رشته و بهترین 
دانشگاه شوند، اما تجربیات داوطلبان سال های گذشته به 
ما می گوید که بسیاری از این افراد مدعی، اطالعات  کافی 
و دقیق ندارند و انتخاب رشته را فرصتی گرانبها برای کسب 

درآمدی هنگفت می دانند.
گرفته اید  تصمیم  که  شما  برای  زیر  تجربیات  مطالعة   
سرنوشت تحصیلی خود را به دست افرادی که نمی شناسید، 

بسپارید، خالی از فایده نخواهد بود.
مهندسی مکانيک دانشگاه تهران با رتبة 4000 !

سال گذشته یک میلیون و نیم می گرفت تا برای داوطلبان 
جدیّت  با  تبلیغاتی اش  فیلم های  در  کند.  رشته  انتخاب 
می گوید که انتخاب رشته، یک پروسة بسیار دشوار است و 
نیاز به تخصصی ویژه دارد و اگر به متخصص مراجعه نکنی، 
حتی با رتبة دو رقمی نیز امکان دارد که در دانشگاه قبول 
نشوی؛ اما اگر به متخصص مراجعه کنی )یعنی به این آقای 
محترم مراجعه کنی(، با رتبة 4684، در رشته مهندسی 

مکانیک دانشگاه تهران قبول خواهی شد! 
این آقا که طی ده روز انتخاب رشته، مسؤولیت انتخاب 
رشتة چند هزار نفر را برعهده می گیرد، در فیلم انتخاباتی 
خودشان اعالم نمی کند که مهندسی مکانیک مورد نظر 
ایشان وابسته به دانشگاه تهران است و در دانشکدة فنی 

کاسپین واقع در رضوان شهر استان گیالن قرار دارد!  
شهرت بسيار  و اشتباهات  بی شمار

- چطور میشه از انتخاب رشتة  سازمان سنجش شکایت 
کرد؟ 

- چی شده؟ 
- تو انتخاب رشتة خواهرم اشتباه کردند. خواهرم رشته ای 

قبول شده که اصالً انتخاب نکرده بود!
- مطمئنی؟! 

- بله. خواهرم اصاًل شهرستان ها رو انتخاب نکرده بود؛ تازه 
این رشته رو هم دوست نداره. االن رشته ای که دوست 
نداره تو شهرستان قبول شده. اگه می خواست، می تونست 

همین رشته رو تو تهران قبول بشه.
- کپی فرم انتخاب رشته تون رو دارید؟

- نه نداریم . آخه کاغذ اون مرکز انتخاب رشته )وابسته به 
یک مؤسسه کنکور بسیار معروف( تموم شده بود؛ بنابراین، 

نتونستن برامون پرینت بگیرن.
چند روزی می گذرد و دوباره زنگ می زند. 

- می گم اگر کسی تو انتخاب رشته، اشتباه کرده باشه، چی 
کار باید بکنه؟

- برای خواهرت می پرسی؟ 
- بله. معلوم شد که مسؤول پر کردن فرم انتخاب رشته، کد 

رو اشتباهی وارد کرده بود. 
- خب؟

- هیچی. از ما عذرخواهی کردن، اما خواهر من این رشته 
رو دوست نداره. 

بی توجهی به شرایط اقتصادی، اجتماعی  و عایق 
داوطلب

 آیا می دانید که درصد قابل توجهی از دانشجویان در ترم 
اول دانشگاه مشروط می شوند؟ متخصصان امر، دلیل این 
ضعف علمی را  بی عالقگی به رشتة تحصیلی یا  تحصیل 
در یک شهر دیگر و دوری از خانه و خانواده و مواجهه با 
مشکالت  عاطفی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از این دوری 

می دانند. 
متأسفانه برخی از داوطلبان تصور می کنند که چون امکان 
150 انتخاب در فرم انتخاب رشته را دارند، باید تمام این 
150 انتخاب را پر کنند، و هنگام پر کردن این فرم، به شرایط 
رشته  ها و دانشگاه های انتخاب شده و همچنین موقعیت 
خانوادگی، عاطفی، اقتصادی و ... خودشان توجهی ندارند  
و بعد از پذیرش در رشته و دانشگاهی دور از انتظارشان، 
تازه به فکر می افتند و نگران شرایط پیش آمده می شوند. 
در این میان، نقش مؤسسات انتخاب رشته را هم نباید 
از نظر دور داشت. بسیاری از این مؤسسات، بدون توجه 
به شرایط داوطلبان، فقط برای باالرفتن آمار قبولی های 
مراجعه کنندگان به مؤسسه شان، برای آنها انتخاب رشته 
می کنند، و حتی اگر مراجعه کننده ای اعتراض کند، به 
آنها قول می دهند که در رشته و دانشگاه مورد عالقة شان 
پذیرفته می شوند و  انتخاب رشته های بعدی فقط برای 

خالی نبودن عریضه است! 
بارها از داوطلبان معترض به نتایج انتخاب رشته شنیده ایم 
که من به اعتماد آقا یا خانم ... انتخاب رشته کرده بودم 
و او به من گفته بود  که حتماً تا انتخاب سی ام یا چهلم 
فرم انتخاب رشته قبول خواهم شد؛ برای همین هم روی  

انتخاب های بعدی خودم هیچ حساسیتی نداشتم! 
مراجعه کنندگانی که حتی حاضرند انصراف بدهند و برای 
سال بعد در آزمون سراسری شرکت کنند، و البته چنین 
امکانی نیز برای رشته های روزانه وجود ندارد، و انصراف 
داوطلب، مساوی با یک سال محروم شدن از شرکت در 

آزمون سراسری است.  

شاید باورتان نشود، اما هر سال پس از اعالم نتایج نهایی 
آزمون سراسری، تعدادی از دانش آموزانم به دلیل پذیرش 
در رشته ای که عالقه ای به آن ندارند یا عدم پذیرش در 
هیچ رشته محلی، از من راهکار می خواهند؛  داوطلبانی که 
مسؤولیت انتخاب رشته را بر عهدة مؤسسات گاه پر آوازه 
نیز گذاشته اند و در نهایت از نتیجة کار آنها سرخورده و 

پشیمان هستند.
بسیار شنیده ایم داوطلبی به مؤسسه ای که برای یک ربع 
ساعت مشاوره حضوری از سوی آقا یا خانم .... چند صد 
هزار تومان یا حتی میلیون ها تومان می گیرد، مراجعه کرده 
و مؤسسه تعهد داده است که داوطلب در فالن یا بهمان 
رشته قبول گردد؛ اما در نهایت، داوطلب در هیچ رشته ای 
پذیرفته نشده یا در رشته های بدون آزمون قبول شده است! 
پیشنهاد ما این است که مسؤولیت این امر مهم و حیاتی 
را خودتان بر عهده بگیرید و مطمئن باشید، برخالف آنچه 
مؤسسات انتخاب رشته می گویند، مطالعة دفترچة راهنمای 
انتخاب رشته و انجام یک انتخاب رشتة خوب، کار دشواری 

نیست و شما از پس آن برخواهید آمد. 
وقتی شما از پس آزمون سراسری، که یک رقابت علمی 
مطالعة  توانایی  حتماً  برآمدید،  است،  فشرده  و  سنگین 
انتخاب  فرم  پرکردن  و  رشته  انتخاب  راهنمای  دفترچة 
رشته را هم دارید؛ پس اجازه ندهید که مشاوران دروغین 
انتخاب رشته، شما را ناتوان قلمداد کنند و خود را قّیم شما 
در این امر مهم بپندارند؛ البته مشورت کردن با والدین، 
دانشجویان رشته های مختلف، دبیران مدرسه و همین طور 
افراد مجرب و آشنا با امر انتخاب رشته و همچنین رشته ها 
سرنوشتی  اما  است،  الزم  امری  مختلف،  دانشگاه های  و 

تحصیلی خود را خودتان رقم بزنید.  

به جای اعتماد به مراکز انتخاب رشته:

رسنوشت تحصیلی ات را خودت رقم بزن
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رشتۀ خوب و بد نداریم 
ـــای  ـــد ....«، »دکتره ـــوید بای ـــول ش ـــریف قب ـــرق ش ـــی ب ـــد مهندس ـــر می خواهی »اگ
آینـــده! بـــه کالس دوازدهـــم خـــوش آمدیـــد«، »دانش آمـــوزی کـــه می خواهـــد 
ـــا روان شناســـی  پزشـــکی قبـــول بشـــود، بایـــد .....«، »قبـــول شـــدن در رشـــتة حقـــوق ی

ـــد ....«  ـــت؛ بای ـــوخی نیس ش
ـــن  ـــا چنی ـــا ب ـــتان باره ـــال های دبیرس ـــی س ـــاً در ط ـــتید، حتم ـــوری هس ـــر کنک اگ
ـــمت  ـــه س ـــوزان را ب ـــوی دانش آم ـــه نح ـــه ب ـــی ک ـــده اید؛ جمالت ـــرو ش ـــی روب جمالت
رشـــته هایی خـــاص ســـوق می دهـــد و ایـــن ذهنیـــت را در آنهـــا ایجـــاد می کنـــد 
ـــم  ـــّم و غ ـــام ه ـــد و تم ـــت دارن ـــته ها اولوی ـــایر رش ـــر س ـــته ها ب ـــی از رش ـــه بعض ک

ـــود.  ـــه ش ـــر پذیرفت ـــورد نظ ـــتة م ـــه در رش ـــد ک ـــن باش ـــد ای ـــوز بای ـــک دانش آم ی
ـــد؛  ـــه ب ـــه خـــوب اســـت و ن ـــي ن ـــه تنهای ـــک رشـــتة خـــاص، ب ـــد کـــه ی ـــد بدانی ـــا بای ام
ـــای  ـــد، توانمندی ه ـــد باش ـــروف عالقه من ـــته ای غیرمع ـــه رش ـــي ب ـــر کس ـــه اگ ـــرا ک چ
ـــة  ـــه مطالع ـــان ب ـــا دل و ج ـــد و ب ـــته باش ـــته داش ـــل در آن رش ـــرای تحصی الزم را ب
ـــه  ـــر ب ـــد، و اگ ـــد ش ـــد خواه ـــروی کارآم ـــک نی ـــر، ی ـــتة موردنظ ـــردازد، در رش آن بپ
ـــه وارد آن  ـــگاه جامع ـــر ن ـــه خاط ـــط ب ـــد و فق ـــد نباش ـــر مخاطـــب عالقه من ـــته ای پ رش
ـــود،  ـــل ش ـــود فارغ التحصی ـــر خ ـــتة موردنظ ـــد در رش ـــی نتوان ـــاید حت ـــود، ش ـــته ش رش
ــد، در  ــم فارغ التحصیـــل شـ ــر هـ و اگـ
ـــود و  ـــد ب ـــق نخواه ـــازار کار موف ب
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــل ای حداق
 رضایـــت خاطـــر

 الزم را از رشتة تحصیلی و همچنین شغل خود نخواهد داشت.
ـــه همیـــن دلیـــل، در انتخـــاب رشـــتة تحصیلـــی، بایـــد بســـیار دقـــت و تأّمـــل کنیـــد   ب
و حتـــی پیـــش از اطـــالع از رتبـــة خـــود در آزمـــون سراســـری، در ایـــن زمینـــه 

ــد. تصمیم گیـــری کنیـ
ـــن  ـــد تأمی ـــدف را بای ـــی، دو ه ـــتة تحصیل ـــاب رش ـــه در انتخ ـــید ک ـــته باش ـــه داش توج

ـــد: کنی
 الف( هدف فردی، که شامل امیال و آرزوهای فرداي شماست.

ـــه  ـــکوفایی جامع ـــد و ش ـــدة رش ـــه در برگیرن ـــه،  ک ـــی و آرمان گرایان ـــدف اجتماع ب( ه
ـــه ای  ـــه گون ـــد ب ـــه بتوان ـــت ک ـــی اس ـــق کس ـــرد موف ـــت. ف ـــردم اس ـــه م ـــت ب و خدم
ـــت  ـــا در نهای ـــد ت ـــام کن ـــر ادغ ـــا یکدیگ ـــی( را ب ـــردی ـ اجتماع ـــدف )ف ـــن دو ه ای
ـــت بحـــث مشـــاوره  ـــه اهمّی ـــد. اینجاســـت ک ـــه دســـت آی ـــت بخـــش ب نتیجـــه ای رضای
ـــر  ـــتغال ه ـــه اش ـــالت، اســـاس و پای ـــه تحصی ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــغلی )ب ـــی ـ ش تحصیل

ـــد. ـــان می ده ـــود را نش ـــت( خ ـــده اوس ـــرد در آین ف
در واقــع، عقیــده مــا بــر ایــن اســت کــه اگــر فــرد امــکان ایــن را نداشــته باشــد کــه 
بــا اطالعــات صحیــح و دقیــق، دســت بــه انتخــاب رشــته بزنــد، بدیــن معناســت کــه 
نمی توانــد در آینــده، شــغل مناســبی داشــته باشــد؛ بنابرایــن، هــر فــردی بایــد بــرای 
اجتنــاب از آســیب های روانــی و مــاّدی ناشــی از انتخــاب نادرســت رشــته تحصیلــی و 
بــه دنبــال آن آینــده شــغلی خــود، بــا رعایــت مجموعــه اي از موازیــن و اطالعات، دســت 
بــه انتخــاب رشــته بزنــد؛ زیــرا در مراکــز مشــاوره بــه صــورت تجربــی دیــده می شــود 
ــی  ــس از بررس ــد و پ ــه کرده ان ــردگی مراجع ــکایت از افس ــا ش ــددی ب ــراد متع ــه اف ک
ریشــه ها و علــل افســردگی آنهــا مشــخص شــده اســت کــه ایــن اشــخاص، بــا داشــتن 
تحصیــالت عالــی و شــغل بــه ظاهــر مناســب، دچــار نوعــی رکود و ســردرگمی هســتند 
و همیــن امــر در دراز مــدت، باعــث افســردگی آنهــا شــده اســت؛ زیــرا بــه آن رشــته و 

ــه نداشــته اند. ــه آن شــغل، عالق ب
ـــدود  ـــی از ح ـــت و حت ـــده اس ـــالم نش ـــما اع ـــة ش ـــی رتب ـــید وقت ـــاً می پرس حتم
ـــاب  ـــود را انتخ ـــی خ ـــتة تحصیل ـــد رش ـــه می توانی ـــد، چگون ـــالع نداری آن اط

ـــد؟  کنی
ـــم و اساســـی در انتخـــاب  ـــش مه ـــه، نق ـــه رتب ـــم ک ـــول داری ـــز قب ـــا نی م
ـــة  ـــه از رتب ـــی ک ـــا زمان ـــد ت ـــما می توانی ـــا ش ـــل دارد، ام ـــته مح رش
ــف،  ــته های مختلـ ــارة رشـ ــوید، دربـ ــع می شـ ــان مطلـ کنکورتـ
اطالعـــات کســـب کنیـــد و، ضمـــن گفـــت و گـــو بـــا والدیـــن، 
ــتعدادهای  ــا و اسـ ــّرب، توانمندی هـ ــاوران مجـ ــران و مشـ دبیـ
خـــود را بهتـــر بشناســـید تـــا بتوانیـــد در مهلـــت محـــدود 
ـــد. ـــل کنی ـــگاهی، دقیق ترعم ـــتة دانش ـــاب رش انتخ

انتخاب رشتۀ خوب چگونه است؟
قسمت اول ) چه رشته ای را انتخاب كنم؟( 
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اینترنت، راهکاری مناسب برای کسب اطالعات الزم 
ـــایت  ـــگاهی، س ـــته های دانش ـــارة رش ـــات درب ـــب اطالع ـــع کس ـــن مناب ـــی از بهتری یک
ـــت،  ـــی وزارت بهداش ـــت آموزش ـــایت معاون ـــی و س ـــوزش عال ـــزی آم ـــر برنامه ری دفت
ـــة  ـــرفصل هاي کلی ـــایت، س ـــر دو س ـــه در ه ـــت ک ـــکی  اس ـــوزش پزش ـــان و آم درم
رشـــته های دانشـــگاهی در اختیـــار همـــگان قـــرار داده شـــده اســـت. همچنیـــن 
بعضـــی از دانشـــگاه ها در ســـایت خـــود رشـــته های دانشـــگاهی مرتبـــط بـــا آن 
ـــم  ـــوي اس ـــت و ج ـــا جس ـــز ب ـــات نی ـــیاری از اوق ـــد. بس ـــی کرده ان ـــگاه را معرف دانش
ـــی  ـــات متنوع ـــد اطالع ـــو، می توانی ـــای جســـت و ج ـــان در موتوره ـــورد نظرت ـــته م رش

ـــارة آن رشـــته کســـب کنیـــد.   درب
 

والدین، گزینه ای مناسب برای مشورت در انتخاب رشته 
بعـــد از خـــود داوطلـــب )و گاه حتـــی قبـــل از او( بهتریـــن افـــرادی کـــه یـــک داوطلـــب 
را می شناســـند و می تواننـــد دربـــارة توانایی هـــا و عالیـــق وی نظـــر بدهنـــد، 
ـــات  ـــا روحی ـــوده و ب ـــار او ب ـــن او هســـتند؛ والدینـــی کـــه از دوران کودکـــی در کن والدی
و خصایـــص وی آشـــنا هســـتند؛ در ضمـــن، والدیـــن  از شـــرایط و موقعیـــت جتماعـــی 
ـــراد  ـــن اف ـــه، بهتری ـــوده و در نتیج ـــر ب ـــی باخب ـــه خوب ـــب ب ـــک داوطل ـــی ی و خانوادگ
ـــن  ـــه والدی ـــق و مناســـب هســـتند؛ البت ـــتة دقی ـــک انتخـــاب رش ـــرای مشـــورت در ی ب
نیـــز بایـــد آزادی عمـــل الزم را بـــه فرزندشـــان بدهنـــد و بپذیرنـــد کـــه تصمیـــم 
ـــاره  ـــا درب ـــد ت ـــازه بدهن ـــه او اج ـــد ب ـــا بای ـــرد. آنه ـــب بگی ـــود داوطل ـــد خ ـــی را بای نهای
ـــد و  ـــب کن ـــی را کس ـــود، اطالعات ـــر خ ـــل مّدنظ ـــل تحصی ـــی و مح ـــته تحصیل رش
ـــد  ـــن، فرزن ـــی والدی ـــد. گاه ـــاب بزن ـــه انتخ ـــت ب ـــات، دس ـــن اطالع ـــه ای ـــه ب ـــا توج ب
ـــن  ـــد. ای ـــاب کن ـــی را انتخ ـــی خاص ـــته تحصیل ـــا رش ـــد ت ـــور می کنن ـــود را مجب خ
ـــه  ـــد ک ـــر می کنن ـــتند و فک ـــود هس ـــای خ ـــق آرزوه ـــال تحق ـــه دنب ـــاید ب ـــن ش والدی
ـــم  ـــر می گویی ـــار دیگ ـــد. ب ـــرآورده کن ـــا را ب ـــا آرزوی آنه ـــؤولیت دارد ت ـــان مس فرزندش
ـــبی  ـــیار مناس ـــه بس ـــی، گزین ـــری نهای ـــه تصمیم گی ـــرای مشـــورت، و ن ـــن ب ـــه والدی ک

هســـتند.

دبيران، کارشناسانی آشنا با توانمندی های دانش آموزان
ــطه،  ــران دوران دوم متوسـ ــژه دبیـ ــه ویـ ــب، بـ ــل داوطلـ ــران دوران تحصیـ دبیـ
ــرار  ــارة توانمندی هـــای وی در اختیـــارش قـ می تواننـــد اطالعـــات خوبـــی را دربـ
ــا و حتـــی مطلوبیت هـــای  دهنـــد. گاه یـــک دانش آمـــوز، آن چنـــان در ایده آل هـ
ـــک  ـــا ی ـــد، ام ـــل می مان ـــود غاف ـــای خ ـــه از توانمندی ه ـــود ک ـــرق می ش ـــه غ جامع

ـــوده و ـــا او ب ـــی ب ـــال تحصیل ـــک س ـــدت ی ـــه م ـــه ب ـــر، ک دبی

ـــرای  ـــادی ب ـــل اعتم ـــاور و قاب ـــد ی ـــی وی آشناســـت، می توان ـــد پیشـــرفت علم ـــا رون  ب
داوطلب باشـــد.  

مشاوران متخصص، یاوری توانمند در مسير انتخاب رشته 
ـــاد  ـــد و زی ـــد می کنن ـــارچ رش ـــل ق ـــته، مث ـــاب رش ـــاوره انتخ ـــز مش ـــا مراک ـــن روزه ای
می شـــوند و افـــرادی در آن بـــه ارائـــه مشـــاوره می پردازنـــد کـــه حتـــی در ایـــن 
ـــه ای  ـــا رتب ـــد ب ـــما می گوین ـــه ش ـــه ب ـــرادی ک ـــتند؛ اف ـــم نیس ـــص ه ـــه متخص زمین
کـــه کســـب کرده ایـــد، در کـــدام رشـــته یـــا دانشـــگاه پذیرفتـــه می شـــوید؛ کاری 
ـــاال  ـــد و ب ـــاب داری ـــما 150 انتخ ـــرا ش ـــت؛ زی ـــما نیس ـــرای ش ـــدی ب ـــک مفی ـــه کم ک
ـــه  ـــی، ب ـــدارد؛ یعن ـــما ن ـــت ش ـــری در موفقی ـــز تأثی ـــته نی ـــک کدرش ـــن زدن ی و پایی
ـــما  ـــتم ش ـــد و بیس ـــاب ص ـــد و انتخ ـــده باش ـــما 5000 ش ـــة ش ـــر رتب ـــال، اگ ـــور مث ط
رشـــتة زیست شناســـی دانشـــگاه ســـمنان باشـــد، امـــا فـــردی دیگـــری رتبـــه اش 
ـــت  ـــما در اولوی ـــد، ش ـــمنان باش ـــی س ـــش زیست شناس ـــاب اول ـــد و انتخ 5001 باش
ـــاب صـــد  ـــل از انتخ ـــود )قب ـــی خ ـــای قبل ـــه در انتخاب ه ـــر اینک ـــتید؛ مگ ـــی هس قبول

ـــید. ـــده باش ـــه ش ـــتم( پذیرفت و بیس
آن چـــه شـــما از یـــک مشـــاور متخصـــص بایـــد بخواهیـــد، اطـــالع از رشـــته های 
دانشـــگاهی و دانشـــگاه های کشـــور و همچنیـــن انجـــام تســـت های روان شناســـی 
ـــا،  ـــا توانمندی ه ـــتر ب ـــه بیش ـــر چ ـــه ه ـــرای اینک ـــت، ب ـــده اس ـــد ش ـــی و تأیی علم
ـــان  ـــوید؛ کاری زم ـــنا ش ـــود آش ـــخصیتی خ ـــای ش ـــن ویژگی ه ـــتعدادها و همچنی اس
بـــر کـــه تنهـــا از عهـــدة متخصصـــان روان شناســـی و مشـــاوره بـــر می آیـــد؛ نـــه 
ـــر از  ـــی کمت ـــه، و حت ـــی دقیق ـــدت س ـــد در م ـــص بخواه ـــر متخص ـــردی غی ـــه ف اینک

ـــد.  ـــته کن ـــاب رش ـــب انتخ ـــرای داوطل آن، ب

آن چه شما از یک مشاور متخصص باید بخواهيد، اطالع از رشته های دانشگاهی 
و دانشگاه های کشور و همچنين انجام تست های روان شناسی علمی و تأیيد شده 
است، برای اینکه هر چه بيشتر با توانمندی ها، استعدادها و همچنين ویژگی های 

شخصيتی خود آشنا شوید؛ کاری زمان بر که تنها از عهدۀ متخصصان روان شناسی 
و مشاوره بر می آید؛ نه اینکه فردی غير متخصص بخواهد در مدت سی دقيقه، و 

حتی کمتر از آن، برای داوطلب انتخاب رشته کند
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5 مرداد ماه، سالروز 
عملیات افتخار آفرین مرصاد 
و شکست منافقان ڪوردل، 
گرامے باد

ـــرح  ـــب مط ـــز و مطال ـــان عزی ـــاد داوطلب ـــیار زی ـــا و مکاتبات بس ـــه تماس ه ـــه ب ـــا توج ب
شـــده در شـــبکه های اجتماعـــی و مصاحبه هـــای متعـــدد در خصـــوص موضوعـــات 
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 
همه گیـــری ویـــروس کرونـــا، اقـــدام بـــه راه انـــدازی کانال هـــای تلگرامـــی و 
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

همراهـــی کرده انـــد. 
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
ـــه  ـــران ب ـــالمی ای ـــوری اس ـــیمای جمه ـــدا و س ـــنجش و ص ـــه پیک س ـــایت هفته نام س
ـــت و اطـــالع رســـانی  ـــه فعالی ـــچ گون ـــن ســـازمان هی ـــاند و ای ـــان می رس اطـــالع داوطلب
در فضـــای مجـــازی } تلگـــرام، اینســـتاگرام و...{ بـــه غیـــر از کانال هـــای اطـــالع 

ـــدارد: ـــر ن ـــانی زی ـــه نش ـــی ب ـــانی داخل رس
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 ـــه مقاطـــع تحصیل ـــرش دانشـــجو در کلی 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

ــد. پی گیـــری نماینـ
در خاتمـــه، از عمـــوم داوطلبـــان آزمون هـــاي سراســـري خواهشـــمند اســـت 
کـــه در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه اقدامـــات خـــالف قوانیـــن و مقـــررات 
یـــا ســـوء اســـتفاده احتمالـــي از نـــام و عنـــوان ایـــن ســـازمان، مراتـــب را 
 026-36182151 و   026-  36182152 تلفن هـــاي:  شـــماره  طریـــق   از 
 و آدرس الکترونیکـــي: hefazatazmon@sanjesh.org  یـــا نشـــاني اینترنتـــي:

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

توضيحات 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 ، سهميه ها و ارتباط کانال هاي 

تلگرامي و اینستاگرامي با این سازمان
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پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز واقع در منطقه آزاد ارس )جلفا( به پشتوانه بیش از 70 سال پیشینه مؤثر دانشگاه تبریز در زمینه آموزش و پژوهش و بر اساس مجوز شماره2/260784مورخه 
1397/10/17وزارت علوم، تحقیقات وفناوری از بین داوطلبان خارجی و داخلی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته از طریق بررسی پرونده سوابق آموزشی،پژوهشی در رشته های زیر برای نیمسال 

دانشجو  تحصیلی 1400-1401،  سال  اول 
مي پذیرد.

ویژگی هاي دوره 
پردیس  برنامه های  آموزشی  محتوای   -
بین المللی ارس)جلفا( دانشگاه تبریز مطابق 
دانشگاه  آموزشی  نظام  و  برنامه  با محتوای 

تبریز خواهد بود. 
از  فراغت  برای  نیاز  مورد  واحد  تعداد   -
تحصیل و اخذ مدرک طبق ضوابط وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود. 
- طول مدت تحصیل در دورة مذکور حداقل 
2 سال تحصیلی)4 نیمسال( وحداکثر 3 سال 

تحصیلی )6 نیمسال( می باشد. 
رسمی  مدرک  التحصیلی،  فارغ  مدرک   -

دانشگاه تبریز می باشد.
- برگزاری کالس ها و ادامه تحصیل در هر 
یک از رشته های مورد پذیرش، منوط به حد 
نصاب رسیدن تعداد دانشجویان در آن رشته 

برابر مصوبات دانشگاه است.
- انتقال یا مهمان شدن پذیرفته شدگان این 
پردیس به سایر دانشکده ها/ پردیس ها و 

دانشگاه ها ممنوع می باشد.
- پردیس بین المللی ارس در تامین خوابگاه، 
درمانی  و  بهداشتی  رفاهی،  تسهیالت 
همکاری  و  هماهنگی  اما  ندارد  مسئولیتی 
های الزم را به عمل خواهد آورد. هزینه های 

اقامتی به عهده دانشجو است.
- محل تشکیل کالس ها در سایت پردیس بین المللی ارس)جلفا( دانشگاه تبریز  واقع در منطقه آزاد ارس ) جلفا ( خواهد بود. 

شهریة دوره)مبالغ به ریال می باشد( 

شهریه هر واحد پایان نامه  شهریه متغير بازای هر واحد
عملی

 شهریه متغير بازای هر واحد
نظری شهریه ثابت هر نيمسال مجموعه آموزشی

11/203/250 5/400/000 4/350/000 34/155/000  علوم انسانی

13/206/800 5/550/000 4/500/000 34/155/000 سایر رشته ها

-  مبالغ تعیین شده مربوط به شهریه برگزاری کالس های آن الین )برخط( می باشد، در صورت تشکیل کالس ها به صورت حضوری 10 درصد به شهریه های مصوب افزوده خواهد شد.
- مبالغ پرداختی از بابت شهریه شامل هزینه های دوره زبان انگلیسي، اسکان، ایاب وذهاب، تغذیه، کتاب و سایر هزینه ها نخواهد بود. 

- در صورت انصراف، حذف ترم و یا اخراج دانشجو مبلغ دریافتی از بابت شهریة تحصیل مسترد نخواهد شد.
- پرداخت شهریه ثابت در تمامی نیمسال های تحصیلی الزامی می باشد حتی اگر دانشجو از مرخصی تحصیلی استفاده نماید. 

- پس از انتخاب پایاننامه و تا پایان مراحل دفاع، دانشجو در نیمسال هاي بعدی نیز بایستی تمدید انتخاب واحد پایان نامه نموده و شهریة ثابت را پرداخت نماید.

جدول زمانبندي آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال  1400پردیس بین المللی ارس- جلفا در نیمسال اول سالتحصیلی1400-1401
از تاریخ 1400/04/21    تا تاریخ   1400/05/21زمان ثبت نام 

http://arasp.tabrizu.ac.ir از طریق پایگاه اینترنتی پردیس های  دانشگاه تبریز
1400/06/14- 1400/06/17دعوت به مصاحبه و بررسی پرونده

1400/06/23اعالم نتایج نهایی
http://arasp.tabrizu.ac.ir از طریق پایگاه اینترنتی پردیس های  دانشگاه تبریز

داوطلبان گرامی در صورت نياز به كسب اطاعات بيشتر از طریق سایت اینترنتي http://arasp.tabrizu.ac.ir  و یا با شماره تلفن 33392431-041   تماس  حاصل نمایند . 

آگهي پذیرش دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد برای 

نيمسال اول سال تحصيلی 1400-1401 پردیس بين المللی ارس)جلفا(
پردیس بين المللی ارس 
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پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز واقع در منطقه آزاد ارس )جلفا( به پشتوانه بیش از 70 سال پیشینه مؤثر دانشگاه تبریز در زمینه آموزش و پژوهش و بر اساس مجوز  شماره 2/260784 مورخ 
1397/10/17وزارت علوم، تحقیقات وفناوری از بین داوطلبان خارجی و داخلی در مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته از طریق آزمون اختصاصی و بررسی سوابق آموزشی،پژوهشی و مصاحبه علمی برای 

رشته های زیر در نیمسال اول  سال تحصیلی1401-1400، دانشجو مي پذیرد. 

- محتوای آموزشی برنامه های پردیس بین المللی ارس)جلفا( دانشگاه تبریز مطابق با محتوای برنامه و نظام آموزشی دانشگاه تبریز خواهد بود. 
- تعداد واحد مورد نیاز برای فراغت از تحصیل و اخذ مدرک طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهدبود. 

- طول مدت تحصیل در دورة مذکور حداقل 3 سال تحصیلی)6 نیمسال( وحداکثر 4 سال تحصیلی )8 نیمسال( می باشد. 
- برگزاری کالس ها و ادامه تحصیل در هر یک از رشته های مورد پذیرش، منوط به حد نصاب رسیدن تعداد دانشجویان در آن رشته برابر مصوبات دانشگاه است.

- انتقال یا مهمان شدن پذیرفته شدگان این پردیس به سایر دانشکده ها/ پردیس ها و دانشگاه ها ممنوع می باشد.
- مدرک فارغ التحصیلی، مدرک رسمی دانشگاه تبریز می باشد.

- پردیس بین المللی ارس در تامین خوابگاه، تسهیالت رفاهی، بهداشتی و درمانی مسئولیتی ندارد اما هماهنگی و همکاری های الزم را به عمل خواهد آورد. هزینه های اقامتی به عهده دانشجو است.
- محل تشکیل کالس ها در سایت پردیس بین المللی ارس)جلفا( دانشگاه تبریز  واقع در منطقه آزاد ارس ) جلفا ( خواهد بود.

شهریه دكتری ورودی های  نيمسال اول سالتحصيلی 1400-1401

شهریه کل دوره )قيمت به ریال( مجموعه آموزشی ) پردیس بين المللی دانشگاه  تبریز(

علوم انسانی   1.020.000.000 ریال

1.170.000.000 ریال   سایر رشته ها

- مبالغ تعیین شده مربوط به شهریه برگزاری کالس های آن الین )برخط( می باشد، در صورت تشکیل کالس ها به صورت حضوری 10 درصد به شهریه های مصوب افزوده خواهد شد. 
- مبالغ پرداختی از بابت شهریه شامل هزینه های دوره زبان انگلیسي، اسکان، ایاب وذهاب، تغذیه، کتاب و سایر هزینه ها نخواهد بود. 

- در صورت انصراف ، حذف ترم و یا اخراج دانشجو مبلغ دریافتی از بابت شهریة تحصیل مسترد نخواهد شد.
- پرداخت شهریه ثابت در تمامی نیمسال های تحصیلی الزامی می باشد حتی اگر دانشجو از مرخصی تحصیلی استفاده نماید. 

- پس از انتخاب رساله و تا پایان مراحل دفاع، دانشجو در نیمسال هاي بعدی نیز بایستی انتخاب واحد رساله نموده و شهریة ثابت را پرداخت نماید.

جدول زمانبندي آزمون اختصاصی دكتری تخصصی سال  1400پردیس بين المللی ارس- جلفا در نيمسال اول سالتحصيلی1400-1401

از تاریخ 1400/04/21    تا تاریخ   1400/05/21زمان ثبت نام 
http://arasp.tabrizu.ac.ir  از طریق پایگاه اینترنتی پردیس های  دانشگاه تبریز

1400/06/05آزمون اختصاصی )کتبی (
1400/06/14- 1400/06/17دعوت به مصاحبه و بررسی پرونده

1400/06/23اعالم نتایج نهایی
http://arasp.tabrizu.ac.ir از طریق پایگاه اینترنتی پردیس های  دانشگاه تبریز

داوطلبان گرامی در صورت نياز به كسب اطاعات بيشتر از طریق سایت اینترنتي http://arasp.tabrizu.ac.ir  و یا با شماره تلفن 33392431-041   تماس  حاصل نمایند .

آگهي پذیرش دانشجوی مقطع دکتری تخصصی برای نيمسال اول سال تحصيلی

 1401-1400 پردیس بين المللی ارس)جلفا(

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  پردیس بین المللی ارس(جلفا) 1400-1401ي مقطع دکتري تخصصی براي نیمسال اول سالتحصیلی آگهی پذیرش دانشجو

شینه مؤثر دانشگاه تبریز در زمینه آموزش سال پی 70به پشتوانه بیش از  واقع در منطقه آزاد ارس (جلفا) دانشگاه تبریزبین المللی ارس  پردیس
وزارت علوم، تحقیقات وفناوري از بین داوطلبان خارجی و داخلی در مقطع 17/10/1397مورخ  260784/2شماره   بر اساس مجوزو پژوهش و 

 در نیمسال اول  ي زیربراي رشته هااز طریق آزمون اختصاصی و بررسی سوابق آموزشی،پژوهشی و مصاحبه علمی  ناپیوسته دکتري تخصصی
 ، دانشجو می پذیرد. 1400-1401سال تحصیلی

  مقطع دکتريرشته هاي 
 ظرفیت  نام رشته  زیرمجموعه  کد رشته  ردیف  ظرفیت  نام رشته  زیرمجموعه  کد رشته  ردیف

1  18245  

انی
نس

م ا
علو

  

نفر 7  مدیریت محیطی  -ژئومورفولوژي   20 18661  
ی 

دس
مهن

ی 
فن

و 
ایه

م پ
علو

  
 

نفر 7  ولیژنتیک مولک  

نفر 7  برنامه ریزي درسی  18712  2 نفر 7  مهندسی شیمی  18424 21   

نفر 7  روانشناسی تربیتی  18703  3 نفر 7  مدیریت منابع آب مهندسی و  –عمران مهندسی  18410 22   

نفر 7  روانشناسی  18706  4 نفر 7  بیوالکتریک -مهندسی پزشکی   18490 23   

نفر 7  روانشناسی بالینی 18720  5 نفر 7  تبدیل انرژي –مکانیک مهندسی   18421 24   

 - علوم اعصاب شناختی - علوم شناختی  18707  6
  مغزشناخت

نفر 7 (مکانیک طراحی کاربردي –مکانیک مهندسی   18422 25 
  جامدات)

نفر 7  

نفر 7  تاریخ گرایش ایران بعد از اسالم  18216  7 نفر 7  ساخت تو لید -مهندسی مکانیک   18423 26   

نفر 7  مدیریت ورزشی -تربیت بدنی و علوم ورزشی   18722  8  دینامیک زمینه کاربردي طراحی -مکانیک مهندسی  18426 27 
  ارتعاشات و کنترل

نفر 7  

نفر 7 رفتار حرکتی  -زشی رو تربیت بدنی و علوم  18991  9 نفر 7  هوش مصنوعی –کامپیوتر مهندسی   18421 28   

نفر 7 سی اقتصادي و توسعهجامعه شنا  18211  10 نفر 7  و الگوریتم نرم افزار –کامپیوتر مهندسی   18450 29   

نفر 7  جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران  18890  11  30 18585  

ی 
دس

مهن
زي

اور
کش

  

نفر 7  کشاورزي سیاست و توسعه -  اقتصاد کشاورزي  

نفر 7  اقتصاد بخش عمومی -علوم اقتصادي   18268  12 نفر 7  تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانیفیزیولوژي -باغبانی  18527 31   

نفر 7  اقتصاد مالی –علوم اقتصادي   18261  13 نفر 7  بیوتکنولوژي و اصالح گیاهان باغبانی –باغبانی   18156 32   

نفر 7  جغرافیا و برنامه ریزي شهري  18233  14 فرن 7  صنایع غذایی - علوم و صنایع غذایی  18557 33   

نفر 7  حقوق عمومی  18221  15 نفر 7  شیمی مواد غذایی  –علوم وصنایع غذایی   18552 34   

نفر 7  حقوق خصوصی   16 نفر 7  فناوري مواد غذایی  –علوم وصنایع غذایی   18556 35   

17 18673  
  علوم پایه

 

نفر 7  بیوشیمی نفر 7  آبیاري زهکشی –علوم  و مهندسی آب   18516 36   

نفر 7  زمین شناسی اقتصادي  18655 18 نفر 7  منا�ع�آب�–علوم  و مهندسی آب   18514 37   

نفر 7  زیرزمینی آبهاي شناسی زمین  18651 19 نفر 7  توسعه کشاورزي  18588 38   

  
  خواهد بود.  دانشگاه تبریزآموزشی  محتواي آموزشی برنامه هاي پردیس بین المللی ارس(جلفا) دانشگاه تبریز مطابق با محتواي برنامه و نظام -
  ذ مدرك طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري خواهدبود. اخ تعداد واحد مورد نیاز براي فراغت از تحصیل و -
  نیمسال) می باشد.  8سال تحصیلی ( 4نیمسال) وحداکثر  6سال تحصیلی( 3طول مدت تحصیل در دورة مذکور حداقل  -
تحصیل در هر یک از رشته هاي مورد پذیرش، منوط به حد نصاب رسیدن تعداد دانشجویان در آن رشته برابر  برگزاري کالس ها و ادامه -

  مصوبات دانشگاه است.
  انتقال یا مهمان شدن پذیرفته شدگان این پردیس به سایر دانشکده ها/ پردیس ها و دانشگاه ها ممنوع می باشد. -
  .میباشد تبریز هدانشگا رسمی مدرك فارغ التحصیلی، مدرك -
پردیس بین المللی ارس در تامین خوابگاه، تسهیالت رفاهی، بهداشتی و درمانی مسئولیتی ندارد اما هماهنگی و همکاري هاي الزم را بعمل  -

  خواهد آورد. هزینه هاي اقامتی بعهده دانشجو است.
  ز  واقع در منطقه آزاد ارس ( جلفا ) خواهد بود.دانشگاه تبری (جلفا)ها در سایت پردیس بین المللی ارس محل تشکیل کالس -

  

پردیس بين المللی ارس 
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طی سال های اخیر و بر اساس مصوبات مراجع قانونی مربوطه، سوابق تحصیلی، نقش تعیین کننده ای 
در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایفا نموده است؛ لذا 
شرکت تعاونی خدمات آموزشی، با استفاده از بیش از دو دهه تجربه در طراحی و برگزاری آزمون های 
آزمایشی به منظور آمادگی دانش آموزان دوره متوسطه، برای سال تحصیلی 1400- 1401 اقدام به 
طراحی آزمون های تابستانه، مرحله ای و جامع برای دانش آموزان پایه یازدهم )دوره متوسطه( نموده 
است. این آزمون ها، با ماهیتی جدید ازنظر محتوا، بودجه بندی و اجرا، گامی مهم در جهت پاسخگویی 
به نیاز موجود در این زمینه است که امید است مورد توجه دانش آموزان عزیز سال یازدهم متوسطه و 

همچنین مشاوران و دست اندرکاران دبیرستان های دوره دوم متوسطه قرار گیرد.
آزمون های آزمایشی سنجشِ  یازدهم دارای ویژگی های زیر است:

P ارائه سؤاالت مفهومی تستی که، ضمن آماده نمودن دانش آموزان برای شرکت در امتحانات نوبت 
اول و پایانی نوبت دوم پایه یازدهم، زمینه آشنایی و مهارت این عزیزان را برای پاسخگویی به سؤاالت 

آزمون سراسری سال بعد، برای دانش آموز فراهم می نماید؛
P بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبیرستان ها؛

P ارائه کارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقایسه با آزمون های قبل؛
دانش آموزان  که  دبیرستان هایی  برای  مدیریتی  و  مقایسه ای  تحلیلی،  گزارش های  P ارائه 

پایه یازدهم خود را به صورت گروهی در این آزمون ها شرکت می دهند؛
P ارائه نتیجه نمرات آزمون به شرکت کنندگان، بالفاصله پس از پایان هر آزمون.  

   نحوه زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است. ضمنًا زمان شروع ثبت نام از روز شنبه مورخ  
1400/04/26 است:

گروه های آزمایشیتاریخ برگزاری آزمونمهلت ثبت نام اینترنتیآزمون های آزمایشی

انه
ست

علوم ریاضی و فنی،1400/05/051400/05/15اول تابستانهتاب
علوم تجربی 
و علوم انسانی 1400/05/261400/06/12دوم تابستانه

ی
ه ا

ــ
لـ

رح
م

1400/07/061400/07/23مرحله 1

علوم ریاضی و فنی،
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 هنر 
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)انگلیسی(

1400/07/271400/08/14مرحله 2

1400/08/181400/09/05مرحله 3

1400/09/091400/09/26مرحله 4
مرحله ۵ 

)جمع بندی نوبت اول(
1400/10/071400/10/24

1400/10/281400/11/15مرحله 6

1400/11/191400/12/06مرحله 7

1400/11/271400/12/20مرحله 8

مع
1400/12/211401/01/26جامع نوبت اولجا

1401/01/301401/02/16جامع نوبت دوم

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش یازدهم:
این آزمون ها در 3 فاز کلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در 12 نوبت برگزار می شوند.

فاز اول، آزمون های تابستانه است که در دو نوبت و در ماه  های مرداد و شهریور 1400 برگزار خواهند 
شد. هدف اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور کلی مطالب کتاب های درسی پایة دهم خواهد بود.

توجه: آزمون های تابستانه، فقط برای سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم 
انسانی برگزار خواهد شد.

اسفند  پایان  تا  ابتدای سال تحصیلی  از  است که در هشت نوبت  فاز دوم، آزمون های مرحله ای 
1400 برگزار خواهند شد. آزمون های مرحله ای، بر اساس تقسیم بندی منابع درسی برگزار می شود؛ 
به طوری که در هر مرحله از آزمون، طبق تقسیم بندي هاي انجام شده، از داوطلبان امتحان به عمل 
می آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از قسمت یا قسمت های مربوط به مراحل قبل نیز امتحان 
گرفته می شود؛ لیکن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني، با تأکید بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي 
می شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون، قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده 

است؛ با این تأکید که بیشتر سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب کتاب های درسی پایة یازدهم و ارزیابی 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است؛ در این میان، آزمون ویژه ای )آزمون 
مرحلة 5( نیز در نظر گرفته  شده است که در پایان امتحانات نوبت اول، در تاریخ 1400/10/24 
برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب نوبت اول است که پس از امتحانات تشریحی نوبت 
اول برگزار خواهد شد و طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر اساس پرسش های چهارگزینه ای استاندارد 

مرتبط با مطالب این نوبت تحصیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
فاز سوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت در ماه  های فروردین و اردیبهشت برگزار خواهد 
شد. هدف این آزمون ها، آشنایی کامل دانش آموزان با پرسش های چهارگزینه ای همسو و مرتبط با 

سؤاالت امتحانات خرداد 1401 است.
پس از برگزاری هریک از آزمون های مرحله ای و همچنین آزمون جامع، کارنامه ای با اطالعات بسیار 
مفید و ارزنده شامل نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات برتر، رتبه در هر درس و رتبه کل در 
مقایسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمره کل عمومی و اختصاصی در زیرگروه های آزمایشی در 
اختیار داوطلبان قرار می گیرد تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج در این کارنامه ها از میزان آمادگی 
خود در هر مرحله از آزمون آگاهی یافته و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا برگزاری آزمون مرحله 
بعد اقدام نمایند، و در نهایت نیز با شرکت در آزمون ها آمادگی الزم را برای شرکت در امتحانات پایانی 

نوبت دوم )سال 1401( کسب  نمایند.
)در  به جلسه و کارنامه آزمون هاي آزمایشی سنجش:  اینترنتی کارت ورود  توزیع  زمان و نحوه 

صورت مهيا شدن شرایط برگزاری آزمون به صورت حضوری(.
کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سنجش برای کلیه داوطلبان سراسر کشور، از روز سه شنبه 
قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: 
www.sanjeshserv.ir توزیع می گردد و داوطلبان با مراجعه به سایت اینترنتی فوق الذکر، نسبت 
به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام می نمایند )در صورت مهيا شدن شرایط برگزاری 

آزمون به صورت حضوری(.
کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم، در بعدازظهر همان روز برگزاری هر 
 www.sanjeshserv.ir :آزمون، از طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی 

منتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند که محاسبه نمره کل آزمون های آزمایشی، 
بر اساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد. همچنین نمره 
آزمون دروس عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و بر اساس نمره آزمون عمومی )با توجه 
به ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم  بر مجموع کل ضرایب 
محاسبه می شود، که این امر می تواند تجربه مناسبی برای دانش آموز در ارتباط با شرکت در آزمون 

سراسری سال بعد باشد.
شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

مبلغ هرآزمون جامعمبلغ هر آزمون تابستانه یا مرحله ای
850.0000 ریال60.0000 ریال

شركت تعاونی خدمات آموزشی سازمان سنجش، به متقاضيانی كه كليه مراحل آزمون های 
نمایند،  ثبت نام  یکجا  به صورت  را  نوبت(   2( و جامع  )10 مرحله(  و مرحله ای  تابستانه 

تخفيف20درصدی می دهد. 
با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم گردیده است تا 
دانش آموزان عزیز، در صورت تمایل، بتوانند آزمون های سنجِش یازدهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، 
انتخاب و در هر یک از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ به  عنوان مثال، دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت 

آزمون مرحله ای و یک نوبت آزمون جامع باشد.
البته، با توجه به اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی است كه هر یک مکمل 
دیگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را گام به گام آماده تر می نماید، لذا توصيه می شود كه 

دانش آموزان عزیز، در كلية آزمون های مرحله ای و جامع،  به طور یکجا ثبت نام نمایند.
الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزینه های ثبت نام، برای دانش آموزانی که مایل به 
انتخاب آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم به صورت تلفیقی هستند، در سایت اینترنتی ثبت نام 

آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
 شایان ذکر است که دانش آموزان برای استفاده از تخفیف، بهتر است که کلیه مراحل آزمون )10 مرحله 
و 2 نوبت جامع( را خریداری نمایند تا، ضمن برخورداری از تعداد آزمون های آزمایشی سنجِش 

یازدهم، از تخفیف 20 درصدی نیز بهره مند شوند. 
توجه شود که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی دانش آموز، برنامه ثبت نام 

اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را محاسبه و ارائه می نماید.
نحوه ثبت نام:

پرداخت اینترنتی: دانش آموزان عالقه مند به شرکت در آزمون هاي آزمایشی سنجش در سراسر کشور 
مي توانند با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی 

اطالعيه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهــم
 ویژه دانش آموزان پایه یازدهم )دوره دوم متوسطه(
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به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کدرهگیري دریافت نمایند.
نکته مهم: الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام نهایی دانش آموز 
نبوده و الزم است که متقاضيان، بعد از خرید کارت اعتباری )دریافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لينک 

ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد پی گيری 16 رقمی را دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن هرگونه سؤال 
در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه 42966-021 )صدای داوطلب( تماس 

حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00.
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت ثبت نام به صورت 
گروهی از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه دقیق دستورالعمل ثبت نام 
دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، مي توانند، در صورت داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 
8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 با شماره تلفن های 88844791 الی 88844793 

تماس حاصل نمایند.
نکات مهم:

1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون جامع نیز، در این مرحله انجام می شود.
2- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی مراحل اداری 

مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان باید در هنگام ثبت نام اینترنتی و انتخاب تعداد آزمون ها دقت 
الزم را به عمل آورند.

ثبت نام تلفنی:
با توجه به وضعیت ایجاد شده به دلیل بحران ویروس کرونا، امکانی فراهم گردیده است تا ثبت نام برای 
کلیه داوطلبان سراسر کشور )تهران و شهرستان ( و همچنین مراکز آموزشی و دبیرستان های متقاضی 
آزمون های آزمایشی سنجش، در صورت تمایل، به صورت تلفنی با شماره 88321455-021 نیز 
انجام شود و داوطلبان بتوانند با استفاده از این روش هم نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام نمایند. 

راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجش
مراحل ثبت نام:

گام اول: پرداخت مبلغ ثبت نام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از طریق کارت هاي بانکي 
عضو شبکه شتاب و به صورت اینترنتی است(.

گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سایت ارائه شده است: لینک ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش/ 
ثبت نام جدید(.

گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.
شرکت تعاوني خدمات آموزشي

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 کشورراهنمای ثبت نام( مطابق سال قبل به شرح جدول زیر اصالح می شود.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

اصالح کد ضریب و ضرایب دروس امتحاني 
رشته گرایش »دکتری پيوسته ریاضی گرایش ریاضی کاربردی«  از  مجموعه 

امتحانی »1208- ریاضي« در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال1400

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

 اعالم تاریخ ثبت نام مجدد در رشته هاي پذیرش بر اساس سوابق تحصيلي »معدل کل دیپلم« دوره هاي مقطع 

کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سال 1400 
به اطالع متقاضیان ثبت نام در رشته هایي که پذیرش آنها در دوره هاي  مقطع  کارداني 
نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي- غیرانتفاعي 
سال 1400 صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي »معدل کل مقطع کارداني« صورت مي گیرد، 
مي رساند در صورتي که در زمان مقرر )از تاریخ 1400/03/30 لغایت 1400/04/11 ( 
موفق به ثبت نام در این پذیرش نشده اند، مي توانند برای پذیرش در این رشته ها، از روز 

سه شنبه مورخ 1400/05/19 تا روز جمعه مورخ 1400/05/22 به درگاه اطالع رساني این 
سازمان مراجعه و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اصالحات مربوط به آن )موضوع 
اطالعیه مورخ 1400/04/06 که از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان در دسترس 

است(، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش این رشته ها اقدام نمایند. 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

به اطالع متقاضیان ثبت نام در رشته هایي که پذیرش آنها در دوره هاي  کارداني به کارشناسي 
ناپیوسته سال 1400 صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي »معدل کل دوره کارداني« صورت 
مي گیرد، مي رساند در صورتي که در زمان مقرر )از تاریخ 1400/03/23 لغایت 1400/04/04 
( موفق به ثبت نام نشده اند، مي توانند برای پذیرش در این رشته ها، از روز سه شنبه مورخ 
1400/05/19 تا روز جمعه مورخ 1400/05/22 به درگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه 

و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اصالحات مربوط به آن )موضوع اطالعیه هاي مورخ 
1400/03/30 و 1400/04/02 که از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان در دسترس 

است(، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش این رشته ها اقدام نمایند. 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

اعالم تاریخ ثبت نام مجدد در رشته های پذیرش بر اساس سوابق تحصيلي »معدل کل دوره 
کارداني« دوره هاي  کارداني به کارشناسي  ناپيوسته سال 1400 
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