
تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

جمعه 1401/6/4ثبت نام به پایان رسيدكاردانی به كارشناسي ناپيوسته

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

سه شنبه 14 تا 
سه شنبه 1401/4/21

جمعه 1401/6/4

https://peyk.sanjesh.org

صفحه 16هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور  دوشنبه 20 تیر 1401  استثنائاً 20 صفحه  شماره پیاپی 1283             

اسامی معرفی شدگان رشته های
شرایط خاص آزمون كارشناسی ارشد 1401

از سوی سازمان سنجش اعالم شد

صفحه 12

 تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمون های ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در  سال 1401 

در مراسمی با حضور رئیس جمهوری

اعضاء هیأت علمی و
دانشجویان نمونه کشوری معرفی و تجلیل شدند

ثبت نام  و انتخاب رشته
آزمون كارداني فني و حرفه اي 

مؤسسات غيردولتي - غيرانتفاعي 
سال 1401

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

آییـن  دوره  نهمیـن  و  بیسـت 
اعضـاء  از  تجلیـل  و  معرفـی 
دانشـجویان  و  علمـی  هیـأت 
حضـور  بـا  کشـوری،  نمونـه 
شـد.  برگـزار  رئیس جمهـوری 

بیسـت و نهمیـن دوره آییـن معرفـی 
اعضـاء هیـأت علمـی و  از  و تجلیـل 
دانشجویان نمونه کشوری، در مراسمی 
بـا حضور حجت االسـالم و المسـلمین 
دکتـر سـید ابراهیـم رئیسـی، رئیـس  

جمهـوری، صبـح روز 1۳ تیـر مـاه در 
محـل سـالن همایش هـای بین المللی 
دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران برگـزار 

. شد
ادامه در صفحه آخر

صفحه 9

از عالیق تحصيلي خود
چقدر اطالع دارید؟

یادداشت هفته

صفحه2

در این شماره...

از نو شروع كنيد
صفحه 18

 تغيير زمان برگزاري
آزمون  عملي یا پروژه تشریحي

كد رشته  امتحانی 1352
آزمون كارشناسي ارشد 1401

صفحه 15

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 پرینت كارت آزمون دوره هاي 
فراگير كارشناسي ارشد 1401  
دانشگاه های پيام نور و آزاد اسالمي
صفحه 10

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

مناسبت هفته
پانزدهم ذی الحّجه 

خجسته زادروز حرضت علی النقی )ع(
بر متام مسلامنان تهنیت باد

ثبت نام  پذیرش دوره های
كاردانی فنی و حرفه ای علمی - كاربردی مهرماه سال 1401 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:



پیامبر اکرم )ص(: بهترین یاران کسی است که ناسازگاری اش اندک باشد و سازگاری اش بسیار.شماره 128۳  دوشنبه 20 تیر 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 2

قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش

به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور از طریق پست 
الکترونیکــی )ایمیــل( ذیل آماده دریافت هرگونــه اطالعات و اخبار در موارد مرتبــط با حفاظت آزمون ها 

می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

   هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
   سال بیست و هفتم ، شماره 15،  شماره پیاپی 128۳ 

  بیستم تیر ماه سال  1401
   صاحب امتیاز : سازمان سنجش آموزش کشور

   مدیر اجرایی: محمدرضا حاجی نصیری
   حروفچینی : پیک سنجش

   طراحی گرافیک و صفحه  آرایی: محمد محمدزاده
2916-17۳5 :ISSN    17۳5 -2916 :شاپا   

   نقل و برداشت مطالب نشریه پیک سنجش با ذکر کامل منبع بالمانع است.

   استفاده از طرح ها و عکس های اختصاصی پیک سنجش منوط به اجازه کتبی است
   نشانی: تهران، ابتدای پل کریمخان زند، بین خیابان های نجات اللهی و قرنی،

       پالک 204، صندوق پستی 5557- 14155
   peyk.sanjesh.org :نشانی سایت   

email:peyk@sanjesh.org :صندوق الکترونیکی   

نکته

از عالیق تحصيلي خود چقدر اطالع دارید؟
یادداشت هفته

حدود ده روز بیشتر از برگزاري آزمون سراسري سال 1401 
نمي گذرد و اکثر داوطلبان شرکت کننده در این آزمون، در 
انتظار اعالم نتایج اولیه آن، که در اواسط مرداد ماه اعالم 
مي شود، به سر مي برند. با توجه به شرایط زماني و فرصت هاي 
باقي مانده تا اعالم نتایج اولیه آزمون سراسري سال 1401 و 
مهلتي که پس از آن از سوي سازمان سنجش به داوطلبان 
واجد شرایط براي انتخاب رشته هاي تحصیلي در گروه هاي 
آزمایشي پنجگانه این آزمون داده مي شود، بر آن شدیم که 
ستون »یادداشت هفته« شماره هاي پیِش رو را تا زمان اعالم 
نتایج اولیه و مهلت انتخاب رشته، به موضوعاتي در ارتباط 
با آشنایي با عالیق تحصیلي خود، آشنایي با استعدادها و 
توانایي هاي خود، آشنایي با »دانشگاه« و »آموزش عالي« و 
هدف از ورود در آن، و آشنایي با رشته هاي تحصیلي اختصاص 
داده و در فرصت هاي بعدي که مقارن با مهلت انتخاب رشته 
خواهد بود، راجع به تکمیل فرم انتخاب رشته هاي تحصیلي که 
به صورت اینترنتي است، با شما در این ستون سخن بگوییم.

شناخت عالیق تحصیلي 
اجازه بدهید که در همین ابتداي بحث و طرح موضوع، 
گفتارمان را با حدیثي مشهور از یکي از معصومان )ع(، که 
چندان بي ارتباط با عنوان »یادداشت« ما در این شماره 
نشریه نیست، آغاز کنیم و سخنمان را بدان متبرک نماییم. 
از معصوم )ع( روایت شده است: »من عرف نفسه فقد عرف 
خداي خویش  تحقیقاً  را شناخت،  )هر کس خود  ربّه« 
بلکه صدها  این حدیث و ده ها و  نیز شناخته است(.  را 
حدیث شریف از این دست، که در اهمیت شناخت از خود 
و خودشناسي آمده است، تنها به کار سامان دادن آخرت 
انسان ها نمي آید، و از آنجایي که خداوند عالمیان، حکیم 
است و هیچ عمل او نمي تواند بدون حکمت باشد، انسان 
را نیز بنا بر حکمت بالغه خویش، که در آفرینش تمام 
موجودات، اعم از جمادات و نباتات و جانداران از جمله 
انسان، جاري است، در بردارنده مجموعه اي از استعدادهاي 
بي کران خود، که از یک انسان به انسان دیگر متفاوت است، 
آفریده است که مي تواند در چگونگي مواجه شدن آدمیان 
با امور دنیوي شان و حل مسائل آنها، بسیار اثربخش باشد. 
با این مقدمه کوتاه، مي خواهیم عنوان کنیم که نخستین 
گام در انتخاب رشته تحصیلي براي هر فرد، شناخت و 
آگاهي فرد از خود و عالیق تحصیلي واقعي خویش است؛ 
البته در همین جا باید متذکر شویم که این شناخت و 
آگاهي فرد از خود، تنها به عالیق تحصیلي او برنمي گردد؛ 

و  حّسي  ادراکات  به  توجه  با  آدمي  که  آنجایي  از  بلکه 
عقلي خود در مواجهه با هر چیز که براي ادامه زندگي اش 
الزم مي آید، دست به انتخاب مي زند، ناگزیر از درک این 
امور  تمام  در  با عالیق خود  آشنایي  و  آگاهي  شناخت، 
مربوط به زندگي فردي اش مي باشد؛ منتها در انجام برخي 
همسر  انتخاب  تحصیلي،  رشته  انتخاب  مانند:  امور  از 
و شریک زندگي، انتخاب دوستان مناسب و ... نوعاً این 
»شناخت«ها و »آگاهي«ها رنگ و بویي دیگر مي یابند و 
در مقایسه با آگاهي و شناختي که انسان از عالیقش راجع 
به غذاها، میوه ها، تفریحات و ... دارد، از اهمیت به مراتب 
بیشتري برخوردار مي شوند؛ زیرا در آگاهي و شناختي که 
او مي خواهد راجع به انتخاب رشته تحصیلي یا دوستان یا 
همسر و شریک مناسب براي زندگي مشترک پیدا کند، هر 
چه درجه این آشنایي، شناخت و آگاهي راجع به گزینش 
بهترین گزینه ها در موارد پیشگفته، بیشتر و عمیق تر باشد، 
آدمي از موفقیت مطلوب تري در زندگي آینده اش برخوردار 
شکست هاي  دچار  کمتر  مواردي،  چنین  در  و  می شود 

احتمالي خواهد شد.
آزمون  داوطلب  هر  که  است  آن  بهتر  خاطر،  همین  به 
سراسري، در این روزهاي باقي مانده تا زمان اعالم نتایج 
با  امسال،  آزمون سراسري  رشته  انتخاب  مهلت  و  اولیه 
الزمه سنین جواني  نوعاً  از هر گونه هیجان )که  دوري 
است( و همین طور مشورت با افراد مطلع و کارآزموده، در 
خلوتي که براي خود فراهم مي سازد، به درون خود رجوع 
کند و با آگاهي و شناختي که از عالیق قلبي خویش دارد 
و همچنین شناخت استعدادهاي دروني اش که در وجود 
او چون گنجي پنهان نهفته است، به جست و جوي عالیق 
دروني خود نسبت به مجموعه اي از رشته هاي دانشگاهي، 
که مطلوب نظر اوست، بپردازد. مطمئناً پیش از آشنایي 
داوطلب با رشته هاي مختلف تحصیلي و پرداختن وي به 
او را به  از این رشته ها زودتر  این موضوع که کدام یک 
جریان یک زندگي هدفمند متصل مي سازند، و همین طور 
پیش از آشنایي وي با استعدادها و توانایي هاي خود، که 
بحث ما در ستون »یادداشت هفته« شماره بعد خواهد 
بود، پرداختن عمیق به عالیق تحصیلي از سوي داوطلب، 

مي تواند او را در آشنایي با مراحل بعد یاري نماید.
در شماره آینده، ادامه مطلب را با همدیگر پي خواهیم 

گرفت.
موفق باشید 

امکان ارائه وام شهریه به 
تمام متقاضیان دانشگاه 
جامع علمی - کاربردی 

فراهم شد 

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جامع علمی - 
بدون محدودیت  اعطای  امکان  کرد:  اعالم  کاربردی، 
وام شهریه به تمام دانشجویان متقاضی دانشگاه جامع 

علمی - کاربردی فراهم شد.
با  افزود:  خبر،  این  اعالم  با  عباسی،  سلیمان  دکتر 
هماهنگی های انجام شده با صندوق رفاه دانشجویان 
برای  امکان  این  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
فراهم  کاربردی   - علمی  جامع  دانشگاه  دانشجویان 

شده است.
علمی  جامع  دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی  معاون 
علمی  جامع  دانشگاه  دانشجویان  افزود:  کاربردی،   -
بدون  شهریه،  وام  دریافت  متقاضی  کاربردی   -
ثبت  ضمن  مقرر،  مهلت  در  می توانند  محدودیت 
دانشجویان  رفاه  صندوق  سامانه  در  خود  درخواست 
به نشانی: swf.ir، در بازه اعالمی برای هر نیمسال 
اعطایی  تسهیالت  مزایای  از  و  کنند  اقدام  تحصیلی، 

این صندوق بهره مند شوند.
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اخبار هفته

برگزیدگان سيزدهمين جشنواره
بين المللی فارابی معرفی و تقدیر شدند

با حضور رئيس جمهور

تأیید قطعی سالمت آزمون سراسری 1۴01
در تمام رشته ها و گروه های آزمایشی

هيأت منتخب رئيس جمهور اعالم کرد 

تقدیر و تشکر
توفیق  بار،  را شاکریم که دگر  بزرگ  خداوند 
خدمتگزاری در مهم ترین رخداد ملی و علمی 
کشور را نصیب ما کرد و آزمون سراسری سال 
مطلوب  عملکرد  و  برنامه ریزی  با  نیز   1401
آزمون  در  گردید.  اجرا  برگزاری،  ملی  شبکه 
سراسری سال جاری، بیش از 70 هزار عامل 
آزمون  حفاظت  نیروی  هزار   54 و  اجرایی 
)جمعاً 124 هزار نفر( فعال بودند و تمهیدات 
آزمون  این  امنیت  و  حفاظت  برای  زیادی 

صورت گرفت.
باور  این  بر  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان 
است که برگزاری آزمون سراسری، به عنوان 
بزرگترین آزمون و رویداد علمی و ملی کشور، 
در سایه هم افزایی، تعامالت و توسعه مشارکت 
لذا الزم می داند که،  است؛  یافته  تحقق  ملی 
ضمن تشکر از همراهی و همکاری داوطلبان 
زحمات  از  آنان،  گرامی  خانواده های  و  عزیز 
وزارت  محترم  کارکنان  و  مسؤوالن  صادقانه 
بهداشت،  وزارت  فناوري،  و  تحقیقات  علوم، 
و  آموزش  وزارت  پزشکی،  آموزش  و  درمان 
وزارت  کشور،  وزارت  نیرو،  وزارت  پرورش،  
اطالعات، وزارت راه و شهرسازي، استانداران و 
فرمانداران، شورای تأمین استانداری ها، ستاد 
بیمارستان ها،  کرونا،  با  مبارزه  مدیریت  ملی 
و  دانشگاه ها  پزشکی،  علوم  دانشگاه های 
مجري  مدارس  و  عالي  آموزش  مؤسسات 
استثنایي،  پرورش  و  آموزش  سازمان  آزمون، 
پاسداران  ایثارگران، سپاه  امور  و  بنیاد شهید 
نظامي،  و  انتظامي  نیروهاي  اسالمي،  انقالب 
صدا  سازمان  قضائی،  ضابطان  و  دادگستری 
سازمان  ایران،  اسالمي  جمهوري  سیماي  و 
بهزیستي کشور، سازمان هواپیمایي جمهوري 
جمهوري  راه آهن  اورژانس،  ایران،  اسالمي 
جمعی،  رسانه های  اصحاب  ایران،  اسالمي  
شرکت پست جمهوري اسالمي ایران، شرکت 
واحد اتوبوسراني، پلیس راهنمایي و رانندگي، 
بانک هاي عضو شبکه شتاب، و همچنین کلیه 
به  که  ارگان هایي  و  سازمان ها  وزارتخانه ها، 
آزمون  برگزاري  و  ثبت نام  در  انحاء  از  نحوي 
سراسری سال 1401 با این سازمان همکاري 
امید  می نماید.  قدرداني  صمیمانه  نموده اند، 
روزی،  شبانه  تالش  این  نتیجه  که  است 
توان  با  متناسب  متقاضیان،  علمی  سنجش 
به  پاسخگویی  راستای  در  آنها  استعداد  و 
نیازهای جامعه به نیروی انسانی متخصص، بر 

مبنای اصل عدالت و سنجش باشد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

برگزیـدگان سـیزدهمین جشـنواره 
بین المللـی فارابـی، با حضـور رئیس 

جمهـور، معرفـی و تقدیر شـدند.
مراسـم اختتامیه سـیزدهمین جشـنواره 
و  شـد  برگـزار  فارابـی  بین المللـی 
برگزیـدگان آن، با حضـور رئیس جمهور 
فنـاوری،  و  تحقیقـات  علـوم،  وزیـر  و 

شـدند. تقدیـر  و  معرفـی 
برگزیـدگان ایـن جشـنواره در بخش هـای 
گروه هـای علمی، شـخصیت های پیشـگام 
و پیشتاز علوم انسـانی و اسالمی، محققان 
برتـر بخـش بین الملل و برگزیدگان سـایر 

بخش هـا معرفی شـدند.

برای  جمهور  رئیس  منتخب  هیأت 
از  برخی  ابعاد  بررسی  و  تحقیق 
آزمون  در  شده  مطرح  شبهات 
کرد:  اعالم   1۴۰1 سال  سراسری 
سالمت آزمون سراسری سال 1۴۰1 
مورد  گروه ها  و  رشته ها  تمام  در 

تأیید قطعی است.

آمده  منتخب  هیأت  این  گزارش  در 
تمامی  دقیق  بررسی  از  پس  است: 
از  شده  ارائه  مستندات  و  گزارش ها 
صحت  مذکور،  دستگاه های  سوی 
بخش های  در  آزمون  این  برگزاری 
مختلف، شامل: طراحی سؤاالت، چاپ، 
قرنطینه، توزیع و دیگر مراحل فرایند 
کمبودی  و  شائبه  گونه  هیچ  اجرایی، 
اقدامات سازمان  به  با توجه  نداشته و 
همکاری  و  کشور  آموزش  سنجش 

در  دست اندرکار  دستگاه های  تمامی 
امر برگزاری این آزمون، سالمت آزمون 
سراسری سال 1401 در تمام رشته ها 

و گروه ها مورد تأیید قطعی است.
در بخش دیگری از این گزارش تصریح 
پیش بینی های  به  توجه  با  است:  شده 
اشراف  و  امنیتی  و  کنترلی  الیه  چند 

کامل دستگاه های نظارتی و شناسایی 
تجهیزات الکترونیکی که به کارگیری 
تقلب  و  تخلف  ارتکاب  جهت  در  آنها 
متصور بوده و نیز برخورد قاطع با این 
هنگام  به  داوطلبان  از  محدود  گروه 
ورود به حوزه ها و همچنین در ساعات 
بعدی برگزاری آزمون، با اطمینان ابراز 
هیچ  از  حقی  هیچ گونه  که  می دارد 
است  نشده  تضییع  داوطلبان  از  یک 
و  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  و 

در  سراسری،  آزمون  کنندگان  برگزار 
جهت حفظ حقوق داوطلبان و رعایت 
عدالت آموزشی، تمامی تالش خود را 

به کار گرفته اند.
از تالش های  است  راستا الزم  این  در 
طی  که  دانش بنیان،  شرکت های 
کارگیری  به  با  گذشته  ماه های 
فناوری های نوین و دستیابی به آخرین 
در  آزمون،  امنیت  تکنولوژی های 
ایفا  را  بسزایی  نقش  مهم  این  اجرای 

کرده اند، تشکر و قدردانی نماییم.
از  است  الزم  گزارش،  این  پایان  در 
تالش های تمام دستگاه های نظارتی و 
وزارت  کشور،  وزارت  ویژه  به  اجرایی، 
اطالعات، نیروی انتظامی، وزارت نیرو، 
در  که  قضایی،  و ضابطان  قضائیه  قوه 
سراسری  آزمون  برگزاری  سالمتی 
کمال  داشته اند،  مجدانه ای  تالش 

تشکر را ابراز دارد.
گفتنی است که رئیس جمهور، گروهی را 
به ریاست معاون اول رئیس جمهور، مأمور 
تحقیق و بررسی دقیق ابعاد و برخی از 
شبهات مطرح شده درباره آزمون سراسری 
بررسی های  بود که در پی  1401 کرده 
صورت گرفته، گزارش بررسی های هیأت 

منتخب اعالم شده است. 
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ـ  علمـی  المپیـاد  مرکـز  رئیـس 
آزمون هـای  امـور  و  دانشـجویی 
گفت:  بین الملل سـازمان سـنجش، 
برگـزاری المپیادهـا همـواره یکـی 
برگزیـدگان  انتخـاب  راه هـای  از 
دانشـجویی کشـور اسـت که باعث 
بخش هـای  بـا  نخبـگان  تبـادل 
در  کشـاورزی  و  صنعـت، خدمـات 
کیفیـت  رشـد  در  و  شـده  کشـور 
آمـوزش عالـی نیـز نقـش درخـور 

توجهـی ایفـا کـرده اسـت.
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش، 
شورای  نشست  چهارمین  و  هفتاد 

دانشجویی  علمی-  المپیاد  برنامه ریزی 
المپیاد  مرکز  رئیس  حضور  با  کشور، 
آزمون های  امور  و  دانشجویی   - علمی 
و  آزمون سازی  دفتر  مدیرکل  بین الملل، 
رؤسای  و  سنجش   سازمان  روان سنجی 
کشور  دانشجویی   - علمی  کمیته های 

برگزار شد.
رئیس  یادگارزاده،  غالمرضا  دکتر 
و  دانشجویی   - علمی  المپیاد  مرکز 
سازمان  بین الملل  آزمون های  امور 
المپیاد  اهداف  به  اشاره  با  سنجش، 
این  گفت:  کشور،  دانشجویی   - علمی 
در  تبادل نظر  و  بحث  هدف  با  نشست، 

برگزاری  چالش های  و  مسائل  خصوص 
شد  تشکیل  دانشجویی  علمی-  المپیاد 
و رؤسای کمیته های این المپیاد درباره 
المپیاد علمی  از  انتظارات جامعه علمی 
افزایش  در  آن  نقش  دانشجویی،   -
و  مسائل  و  عالی  آموزش  کیفیت 
مشکالت موجود، به بحث و تبادل نظر 

پرداختند.
بحث  محورهای  مهم ترین  از  افزود:  وی 
برگزیدگان  از  حمایت  نشست،  این  در 
آزمون،  کیفیت  افزایش  المپیاد،  این 
افزایش  اجرا،  بهبود در شیوه  و  بازنگری 
در  دانشگاه ها  و  دانشجویان  مشارکت 

افزایش  و  علمی  نشاط  ایجاد  و  المپیاد 
برای شرکت  دانشجویان  استقبال  میزان 
در المپیاد علمی - دانشجویی کشور بود.
در این جلسه، همچنین بر راه های ترغیب 
دانشجویان به شرکت در المپیاد علمی - 
اجرایی  آیین نامه  بازنگری  و  دانشجویی 
ظرفیت های  به  توجه  با  المپیاد،  این 
تأکید  فناوری،  و  علم  تحوالت  و  موجود 

شد.
علمی،  کمیته های  رؤسای  خاتمه،  در 
راهکارهای پیشنهادی خود را در خصوص 
موضوعات مختلف مربوط به این المپیاد 

و پیشبرد اهداف آن ارائه کردند.

المپياد علميـ  دانشجویي، نقش بسزایي در رشد كيفيت آموزش عالي دارد

تا روز شنبه 25 تیر ماه ادامه دارد

ویـژه  آزمـون  بـدون  ثبت نـام 
مقطع  درخشـان  اسـتعدادهای 
رشـته های  کارشناسی ارشـد 
غیرپزشـکی سـال  و  پزشـکی 
1۴۰1 دانشـگاه آزاد اسـالمی و 
همچنیـن ثبت نـام از متقاضیان 
آزمـون اختصاصـی واحدهـای 
در  امـارات  و  کیـش  ارس، 
ایـن  کارشناسی ارشـد  مقطـع 

دانشـگاه، آغـاز شـد. 
امور  و  پذیرش  سنجش،  مرکز 
آزاد  دانشگاه  فارغ التحصیلی 
اطالع  به  کرد:  اعالم  اسالمی 
آزمون  بدون  ثبت نام  متقاضیان 
مقطع  درخشان  استعدادهای  ویژه 
کارشناسی ارشد سال 1401 دانشگاه 
آزاد اسالمی می رساند که ثبت نام در 
این پذیرش، از روز سه شنبه 14 تیر 
تا روز شنبه  و  آغاز شده است  ماه 

25 تیر ماه ادامه خواهد داشت. 
داوطلبان با مراجعه به سامانه ثبت نام 
الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و 
فارغ التحصیلی این دانشگاه به آدرس:

از  پس    www.azmoon.org  
مطالعه دفترچه راهنما و در صورت 
استعدادهای  ویژه  شرایط  داشتن 
کارشناسی ارشد،  مقطع  درخشان 
کارت  خرید  به  نسبت  باید  ابتدا 

با  سپس  و  نمایند  اقدام  اعتباری 
ورود به سامانه، نسبت به ثبت نام و 
انتخاب رشته محل های درخواستی 

اقدام کنند.
از  پس  که  است  الزم  داوطلبان، 
رهگیری  کد  محل،  رشته  انتخاب 
و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه 
نمایند و تا زمان اعالم نتایج، آن را 

نزد  خود حفظ کنند.
همچنین، ثبت نام از متقاضیان آزمون 
کیش  ارس،  واحدهای  اختصاصی 
کارشناسی ارشد   مقطع  در  امارات  و 
آغاز شده است. ثبت نام از متقاضیان 
این آزمون نیز صرفاً از طریق سامانه 
و  پذیرش  سنجش،  مرکز  ثبت نام 

فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد به آدرس: 
انجام   www.azmoon.org

خواهد شد. 
با مراجعه به سامانه  باید  داوطلبان، 
دفترچه  مطالعه  از  پس  مذکور، 
ابتدا  تمایل،  صورت  در  و  راهنما 
اعتباری  کارت  خرید  به  نسبت 
به  ورود  با  سپس  و  نمایند  اقدام 
انتخاب  و  به ثبت نام  سامانه، نسبت 
خود  درخواستی  محل های  رشته 
متناسب  داوطلب،  هر  کنند.  اقدام 
نظر،  مورد  امتحانی  مجموعه  با 
تا 20 رشته محل  می تواند حداکثر 
را انتخاب و در فرم ثبت نام خود درج 

کند.
الزم به یادآوری است که آزمون این 
حضوری  مصاحبه  صورت  به  دوره 
خواهد بود و زمان و نحوه برگزاری 
متعاقباً  نیز  حضوری(  )مصاحبه  آن 

اطالع رسانی خواهد شد.
پذیرش نهایی در این دوره، منوط به 
نتیجه ارزیابی گروه تخصصی مربوط 
به  علمی  شرایط  احراز  بر  مبنی 
نظر  مورد  رشته  در  تحصیل  منظور 
خواهد بود. ضمناً نتیجه نهایی مبنی 
بر پذیرش یا عدم پذیرش افراد، در 
اعالم خواهد  ماه  نیمه دوم شهریور 

شد.    

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

شرکت  متقاضی  فناوران  و  دانش پژوهان 
جوان  جشنواره  چهارمین  و  بیست  در 
ماه،  تیر  پایان  تا  می توانند  خوارزمی، 
نسبت به ثبت نام خود در این جشنواره و 

ارائه طرح خود به آن اقدام کنند. 
بر این اساس، پایان تیر ماه، آخرین مهلت ثبت نام 
و ارائه طرح در بیست و چهارمین جشنواره جوان 

خوارزمی اعالم شده است.
در این دوره از جشنواره جوان خوارزمی، طرح های 
ارزیابی  مورد  تخصصی  گروه  شانزده  در  ارسالی 
قرار می گیرند. شانزده گروه تخصصی،  داوری  و 
و  برق  مکانیک،  شیمیایی،  فناوری های  شامل: 
کامپیوتر، هنر، معماری و شهرسازی، کشاورزی 
عمران،  مهندسی  پایه،  علوم  طبیعی،  منابع  و 
مهندسی  فناوری،  مدیریت  و  صنایع  مهندسی 
مواد، متالورژی و انرژی های نو، زیست فناوری و 
فناوری  نانو،  زیست،  محیط  پزشکی،  پایه  علوم 
فناوری  و  نرم افزار  مهندسی  هوافضا،  مهندسی 
اطالعات و مهندسی مکاترونیک، و همچنین در 
پنج محور پژوهشی و فناوری، شامل: پژوهش های 
طرح های  کاربردی،  پژوهش های  بنیادی، 

توسعه ای، نوآوری و فناوری و ابتکار است.
الزم به یادآوری است که ثبت نام متقاضیان شرکت 
در این جشنواره، از طریق پایگاه اطالع رسانی جشنواره 
خوارزمی به نشانی: www.khwarizmi.ir  در 
خوارزمی،  جشنواره های  جامع  سامانه  قسمت 

امکان پذیر است.

پایان تیر ماه

آخرین مهلت
ثبت نام در جشنواره

جوان خوارزمی
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معاون امـور آزمون های سـازمان 
از  کشـور،  آمـوزش  سـنجش 
برای  روزانـه  معرفی رشـته های 
آزمـون  بـدون  پذیرش هـای 
خبـر  بـزرگ  دانشـگاه های  در 
داد و گفـت: ظرفیـت پذیـرش 
بـدون  روزانـه  رشـته های  در 
دانشـگاه ها  از  برخـی  آزمـون 
امسـال افزایـش یافتـه اسـت.
دکتـر حسـن مروتـی، ضمـن بیـان 
ایـن مطلب، اظهـار کـرد: ثبت نام در 
رشـته های بـدون آزمون دانشـگاه ها 
سـال  عالـی  آمـوزش  مؤسسـات  و 
مـاه،  مـرداد  دوم  نیمـه  از   ،1401
از طریـق سـایت سـازمان سـنجش 
آمـوزش کشـور آغـاز خواهـد شـد.

اعالم  از  پس  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
آزمون سراسری سال 1401،  اولیه  نتایج 
بازه زمانی مشخصی، یعنی حدود 10 روز، 
برای انتخاب رشته داوطلبان در رشته هایی 
که پذیرش آنها بر اساس سوابق تحصیلی 
صورت می گیرد، در نظر خواهیم گرفت و 
رشته های  این  در  می توانند  عالقه مندان 

بدون آزمون ثبت نام کنند.

معاون امور آزمون های سازمان سنجش 
ما  برنامه  کرد:  تأکید  کشور،  آموزش 
در  داوطلبان  ثبت نام  که  است  این 
و  دانشگاه ها  آزمون  بدون  رشته های 
با  هم زمان  عالی،  آموزش  مؤسسات 
صورت  آزمون  با  رشته های  انتخاب 

بگیرد.
ظرفیت  اینکه  بر  تأکید  با  مروتی،  دکتر 
آزمون  بدون  رشته های  در  پذیرش 

است،  درصد   85 حدوداً  دانشگاه ها 
در  پذیرش  نتایج  کرد:  اظهار 
دانشگاه ها،  آزمون  بدون  رشته های 
هم زمان با نتایج آزمون سراسری، در 
سازمان  طریق  از  ماه  شهریور  اواخر 
خواهد  اعالم  کشور  آموزش  سنجش 

شد.
سازمان  آزمون های  امور  معاون 
سنجش آموزش کشور، گفت: پذیرش 
در رشته های بدون آزمون دانشگاه ها 
صرفاً  عالی،  آموزش  مؤسسات  و 
و  نیست  غیردولتی  مراکز  مخصوص 
دانشگاه های دولتی هم ظرفیت هایی 
در این زمینه اعالم کرده اند؛ به طوری 
هم  تهران  دانشگاه  حتی  امسال  که 
برای رشته های روزانه، یک مجموعه 
آزمون  بدون  پذیرش  برای  را  از رشته ها 

معرفی کرده است.
پذیـرش  ظرفیـت  کـرد:  تأکیـد  وی 
آزمـون  بـدون  روزانـه  رشـته های  در 
یافتـه  افزایـش  امسـال  دانشـگاه ها 
اسـت و هـر انـدازه متقاضـی بـرای این 
ایـن ظرفیت هـا  باشـد،  مـوارد، بیشـتر 

می یابـد. افزایـش  نیـز 

ورود دانشگاه های بزرگ به پذیرش بدون آزمون در رشته های روزانه
در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی

کلید نهایی
آزمون دکتری 

تخصصی رشته های 
علوم پزشکی

سال 1۴01 منتشر شد
دکتـری  آزمـون  نهایـی  کلیـد 
تخصصـی  دکتـری  و  تخصصـی 
محـور«  فنـاوری   / »پژوهشـی 
پزشـکی،  پایه  علـوم  رشـته های 
بهداشـت و تخصصی، داروسـازی 
و دندان پزشـکی برای ۶۵ رشـته 

و مجموعـه منتشـر شـد.
آزمـون دکتـری تخصصـی و دکتـری 
تخصصی »پژوهشـی / فنـاوری محور« 
پزشـکی،  پایـه  علـوم  رشـته های 
و  داروسـازی  تخصصـی،  و  بهداشـت 
دندان پزشـکی در روزهـای 2 و ۳ تیـر 

مـاه برگـزار شـد.
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه 14 هـزار 
و 149 نفـر در ایـن آزمـون ثبت نـام 
کردنـد که 64 درصد شـرکت کنندگان 
مـردان  را  درصـد   ۳6 و  زنـان  را 
از  بودنـد و 7۳ درصـد  تشـکیل داده 
شـرکت کنندگان در قالـب 72 رشـته 
پزشـکی،  پایـه  علـوم  رشـته های  از 
داروسـازی و دندان پزشـکی در آزمون 

حاضـر بودنـد.
کلیـد نهایـی آزمون دکتـری تخصصی 
 / »پژوهشـی  تخصصـی  دکتـری  و 
علـوم  رشـته های  محـور«  فنـاوری 
پایـه پزشـکی، بهداشـت و تخصصـی، 
روی  دندان پزشـکی،  و  داروسـازی 
پزشـکی  آمـوزش  سـنجش  سـایت 
 http://sanjeshp.ir آدرس:  بـه 

اسـت. منتشـر شـده 
محمدمهـدی  دکتـر  ایـن،  از  پیـش 
نوروزشمسـی، رئیـس مرکـز سـنجش 
آمـوزش پزشـکی، دربـاره زمـان اعالم 
نتایـج اولیـه آزمون دکتـری تخصصی 
گـروه علـوم پزشـکی یادآور شـده بود: 
نتایـج اولیـه این آزمـون، در هفته اول 
مـرداد ماه سـال جـاری اعـالم خواهد 
انجـام  مصاحبـه  آن،  از  پـس  و  شـد 
می شـود و نتایـج نهایـی آزمـون یـاد 
شـده نیـز در نیمـه دوم شـهریور مـاه 

اعـالم خواهد شـد.

معاون امور آزمون های سازمان سنجش خبر داد

جزئيات برگزاری مصاحبه دكتری تخصصی دانشگاه آزاد اعالم شد
دوره  مصاحبه  برگزاری  جزئیات 
دکتری تخصصی سال 1۴۰1 دانشگاه 

آزاد اسالمی اعالم شد.
سال  تخصصی  دکتری  دوره  مصاحبه 
به  دعوت شده  داوطلبان  کلیه  جاری 
سال  تخصصی  دکتری  آزمون  مصاحبه 
مقطع  این  آزمون  بدون  دوره  و   1401
ویژه استعدادهای درخشان، که در موعد 
مقرر نسبت به ثبت نام به منظور شرکت 
روز  از  کرده اند،  اقدام  مصاحبه  در 
تا  20 تیر ماه آغاز می شود و  دوشنبه 
روز شنبه اول مرداد ماه ادامه خواهد 
اختصاصی  آزمون  همچنین  داشت. 
ارس،  واحدهای  داوطلبان  )مصاحبه( 
روزهای  در خالل  نیز  امارات  و  کیش 

می شود. برگزار  فوق 
منظور  به  که  است  الزم  داوطلبان 
اطالع از تاریخ، زمان و محل مصاحبه 
اینترنتی:  پایگاه  به  مراجعه  با  خود، 

به  نسبت   www.azmoon.net
دریافت اطالعات فوق اقدام کنند.

داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتری 
تخصصی، الزم است که با استفاده از کد 
دسترسی انتخاب رشته و کد ملی، نسبت 
به دریافت اطالعات تاریخ، زمان و محل 

مصاحبه خود اقدام کنند. 
آزمون  بدون  دوره  داوطلبان  همچنین 
استعدادهای  ویژه  تخصصی  دکتری 
واحدهای  اختصاصی  آزمون  و  درخشان 
وارد  با  می توانند  امارات،  و  کیش  ارس، 
کردن کد ملی، شماره شناسنامه و سال 
محل  و  زمان  تاریخ،  اطالعات  تولدشان، 
ضمناً  کنند.  دریافت  را  خود  مصاحبه 
به  رشته  یک  از  بیش  در  که  داوطلبانی 
منظور مصاحبه ثبت نام کرده اند، اطالعات 
مصاحبه  محل  و  زمان  تاریخ،  به  مربوط 
خود را در پایگاه اینترنتی مذکور به طور 

هم زمان مشاهده خواهند کرد. 

امور  و  پذیرش  سنجش،  مرکز 
به  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  فارغ التحصیلی 
این  به  که  است  کرده  توصیه  داوطلبان 
نکات توجه کنند: حضور در تاریخ و زمان 
اعالم شده در محل مصاحبه، الزامی، و عدم 
انصراف  منزله  به  مقرر،  زمان  در  حضور 
اسـت و الزم است که داوطلبان، در زمان 
حضور در جلسه مصاحبه، اصل کارت ملی 
یا شناسنامه عکس دار خود را همراه داشته 
باشند. همچنین، همراه داشتن فرم تکمیل 
آموزشی  علمی،  تحصیلی،  سوابق  شده 
مستندات  کلیه  انضمام  به  پژوهشی،  و 
پژوهشی و آموزشی مربوط، در زمان حضور 
در جلسه مصاحبه، الزامی است. در ضمن، 
فرم مذکور الزم است که در جلسه مصاحبه 
به گروه تخصصی مربوط تحویل داده شود.

کلیه  رعایت  که  است  یادآوری  به  الزم 
زمان  در  بهداشتی،  دستورالعمل های 

حضور در جلسه مصاحبه، الزامی است.
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در  تحصیـل  متقاضـی  داوطلبـان 
رشـته های کارشناسی ارشـد و دکتری 
پردیس هـای بین المللـی کیـش و ارس 
دانشـگاه تهران، تا 23 تیـر ماه فرصت 
دارند نسـبت بـه ثبت نام خـود در این 

کنند.  اقـدام  رشـته ها 
اداره کل خدمات آموزشی معاونت آموزشی 
اعـالم  اطالعیـه ای  در  تهـران،  دانشـگاه 
کـرد: دانشـگاه تهـران، در راسـتای تحقـق 
رسـالت خود مبنـی بر گسـترش دوره های 
پردیس هـای  در  تکمیلـی  تحصیـالت 
مقاطـع  در  ارس،  و  کیـش  بین المللـی 
کارشناسی ارشـد،  و  تخصصـی  دکتـری 
بـرای  اختصاصـی  آزمـون  طریـق  از 
دانشـجو   1402-1401 تحصیلـی  سـال 

می پذیـرد.
آزمـون  طریـق  از  دانشـجو  پذیـرش 
تحصیلـی  سـال  بـرای  اختصاصـی 
بین المللـی  پردیـس  در   1402-1401
تخصصـی  دکتـری  مقاطـع  بـرای  کیـش 
بین الملـل  تخصصـی  دکتـری   ،)Ph.D(
انگلیسـی( و کارشناسی ارشـد-  )بـه زبـان 
)بـه  مجـازی  بین الملـل  کارشناسی ارشـد 
زبـان انگلیسـی(، و در پردیـس بین المللـی 
تخصصـی  دکتـری  مقاطـع  بـرای  ارس، 
صـورت  کارشناسی ارشـد  و   )Ph.D(

. د می گیـر
شـیوه  ایـن  بـرای  ثبت نـام  زمانـی  بـازه 
پذیـرش دانشـجو، تـا 2۳ تیـر مـاه تعییـن 
ارزیابـی  تقریبـی  تاریـخ  و  اسـت  شـده 
)مصاحبـه( دکتـری تخصصـی نیـز مـرداد 
مـاه سـال جـاری خواهـد بـود کـه طـی 
سـایت  طریـق  از  بعـدی  اطالعیه هـای 
اطالع رسـانی  ارس  و  کیـش  پردیس هـای 

شـد. خواهـد 
الزم بـه یادآوری اسـت که داوطلبـان باید به 
طور مسـتمر بـرای کسـب اطالعات بیشـتر 
یـا اطـالع از تغییـرات احتمالـی در خصوص 
پردیـس  سـایت  بـه  رشـته ها،  پذیـرش 
و   )kish.ut.ac.ir( کیـش  بین المللـی 
  )Aras.ut.ac.ir( پردیس بین المللـی ارس

مراجعـه کننـد.

23 تیر ماه
آخرین مهلت پذیرش 
دانشجوی تحصيالت 

تکميلی در پردیس های 
دانشگاه تهران

وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، 
فراخـوان چهاردهمین جشـنواره 
بین المللـی فارابی ویـژه تحقیقات 
علوم انسـانی و اسـالمی را اعالم 

. د کر
انسانی  علوم  ویژه  جشنواره  این 
علوم،  وزارت  سوی  از  اسالمی،  و 
بنیاد  همکاری  با  فناوری،  و  تحقیقات 
مؤسسه  مدیریت  و  نخبگان  ملی 
وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  مطالعات 
علوم، به صورت ساالنه برگزار می شود.

آثار علمی در این جشنواره، در پانزده 
و  ادیان  »اخالق،  شامل:  علمی،  گروه 
باستان  و  جغرافیا  »تاریخ،  عرفان«، 
ادبیات  »زبان،  »حقوق«،  شناسی«، 
و  اجتماعی  »علوم  زبان شناسی«،  و 
اقتصادی،  »علوم  ارتباطات«،  علوم 
مدیریت و علوم مالی«، »علوم تربیتی، 
»علوم  ورزشی«،  علوم  و  روان شناسی 
مطالعات  و  بین الملل  روابط  سیاسی، 
و  تفسیر  قرآنی،  »علوم  منطقه ای«، 
»فلسفه،  اصول«،  و  »فقه  حدیث«، 
اطالعات،  »فناوری  کالم«،  و  منطق 
»مطالعات  کتابداری«،  و  اطالع رسانی 
)ره(«،  امام خمینی  و  اسالمی  انقالب 
و  زیبایی شناسی«  و  هنر  »مطالعات 
دریافت  رشته ای«  میان  »مطالعات 

می شوند.
استادان،  همه  از  راستا،  همین  در 
پژوهشگران و صاحبان آثار علمی حوزه 
علوم انسانی و اسالمی دعوت می شود 
تا آثار خود را در قالب کتاب پژوهشی، 
گزارش نهایی پژوهش، رساله دکتری، 
مقاله  و  کارشناسی ارشد،  پایان نامه 
انسانی-  علوم  موضوع  در  پژوهشی 
)از  گذشته  سال  سه  در  که  اسالمی، 
ابتدای فروردین 1۳98 تا پایان اسفند 
1400( به اتمام رسیده یا منتشر شده 
است، به دبیرخانه این جشنواره ارسال 

کنند.
برای  آثار  ثبت نام  مهلت  آخرین 
اعالم  ماه  آبان   10 تا  جشنواره،  این 
برای  عالقه مندان،  و  است  شده 
به  می توانند  بیشتر،  اطالعات  کسب 
نشانی: به  جشنواره  اینترنتی  پایگاه 
w w w. f a r a b i a w a r d . i r

مراجعه کنند.
این جشنواره، در بخش بین الملل خود، 
و  آثار  استعدادها،  شناسایی  هدف  با 
طرح های  و  روش ها  برتر،  نظریه های 
حوزه  سه  در  پژوهش،  در  جدید 
و  »اسالم شناسی«  »ایران شناسی«، 
و  تشویق  به  نسبت  دینی«،  »علم 
معرفی موارد برگزیده به جامعه جهانی 

اقدام می کند.
این جشنواره در دوره  بین الملل  بخش 
در  شرایط،  واجدان  میان  از  چهاردهم، 
دو عرصه »شخصیت پیشرو« و »تحقیق 

برتر«، تقدیر به عمل خواهد آورد.
بدین وسیله، از همه استادان، محققان 
غیر  ملیت  »دارای  آثار  صاحبان  و 
تا  می آید  عمل  به  دعوت  ایرانی« 
چهاردهم  دوره  بین الملل  بخش  در 

جشنواره فارابی شرکت کنند.
اهم ویژگی های »شخصیت پیشرو«:

1. داشتن آثار علمی و مرجع.
یا  درخور  نوآوری  داشتن   .2

نظریه پردازی اثربخش.
و  بسط  در  مؤثر  سابقه  داشتن   .۳

گسترش آموزش عالی.
زمینه  در  مؤثر  سابقه  داشتن   .4

شاگردپروری.
در  عملی  و  علمی  تأثیرگذاری   .5

مجامع بین المللی.
اهم ویژگی های »تحقیق برتر«:

نظری  چارچوب  و  مسأله  داشتن   .1
مشخص.

بودن  بینارشته ای  و  روشمندی   .2
تحقیق.

دیدگاه ها  نقادی  رویکرد  داشتن   .۳
موضوعی  حوزه  در  مختلف  مکاتب  و 

تحقیق.
4. داشتن نوآوری درخور در تحقیق.

یا  اثربخش  نظریه  الگو،  داشتن   .5
نظام منسجم )در تحقیقات بنیادی( یا 
راهکار عملی و اجرایی ناظر به مشکالت 

موجود )در تحقیقات کاربردی(.
از  زمانی  بازه  در  تحقیق  انتشار   .6

مارس 2019 تا پایان مارس 2022.
سپتامبر  از  می توانند  عالقه مندان 
 2022 نوامبر  پایان  تا   2022 سال 
نشانی:  به  فارابی  جشنواره  سامانه  در 
ثبت نام   www.farabiaward.ir

و مستندات الزم را بارگذاری کنند.
این  سامانه  در  ثبت نام  همچنین 
جشنواره، در دو قالب شخصیت حقیقی 
و حقوقی صورت می گیرد؛ بدین معنا 
صاحبان  و  محققان  استادان،  هم  که 
آثار علمی، و هم ناشران می توانند در 

سامانه مزبور ثبت نام کنند.
اختتامیه  که  می شود  یادآور 
بین المللی  جشنواره  چهاردهمین 
میالدی   202۳ سال  ژوئن  در  فارابی، 
برگزار  تهران  در   )1402 ماه  )خرداد 
این  در  نهایی  برگزیدگان  و  می شود 
جوایزشان  و  شد  خواهند  اعالم  زمان 
دریافت  جشنواره  این  دبیرخانه  از  را 

خواهند کرد.

از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

فراخوان چهاردهمين جشنواره بين المللی فارابی اعالم شد

اخبار هفته



شماره 128۳  دوشنبه 20 تیر خرداد 1401 امام علی النقی )ع(: فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی، که دوست داری با تو چنان باشند.

7هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

بین المللی  آزمون های  در  شركت  متقاضیان  اطالع  به 
به  توجه  با  می رساند  و...   TOEFL ، GRE،IELTS نظیر 
وجود تعدادی افراد و شركت های سود جو كه  با تبلیغات 
با  نظر،  مورد  مدارك  اخذ  بر  مبنی  واهی  وعده های  و 
مشخصات داوطلب  اقدام به كالهبرداری و اخذ مبالغ قابل 
توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر 
آزمون های  بین المللی در كشور، ضمن برخورد قانونی و 
معرفی این مراكز به مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای 

اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مداركی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید 
قرار خواهند گرفت كه قباًل مجری آزمون از سوی این سازمان 
مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت 
آموزش كشور  از طریق سایت سازمان سنجش  وجه  هرگونه 
)بخش آزمون های بین الملل( نسبت به مجاز بودن مركز اطمینان 

حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی كه مرتكب تخلف شوند برابر قانون برخورد 
خواهد شد و مشخصات آنان در فهرست متخلفان آزمون های 
این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمنًا این داوطلبان از 2 تا 
برگزار  سازمان  این  كه  آزمون هایی  در  شركت  از  سال   10
می نماید یا ناظر آن است، محروم خواهند شد. همچنین در 
صورتی كه متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در 
یكی مراكز نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شركت 

آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.
بوده  قوانین  رعایت  به  آزمون ها موظف  برگزاری  مراكز   - 3
و بایستی از ثبت نام این افراد خودداری نمایند و در صورت 

تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.
4 - داوطلبانی كه با جعل مدارك هویتی سعی در گمراه 
و  كنند  شركت  آن  در  و  نمایند  آزمون  مجریان  نمودن 
گردد،  اثبات   ) مدرك  دریافت  از  پس  )حتی  آنان  تخلف 
آنها  به  مربوط  مدارك  آزمون ها،  برگزاری  مقررات  برابر 
باطل و از شركت در آزمون ها به مدت 2 تا10سال محروم 
خواهند شد و با توجه به اینكه جعل هر گونه اسناد دولتی 
و استفاده از سند مجعول و شركت كردن به جای داوطلب 
مصوب  )تعزیرات  اسالمی  مجازات  قانون  برابر  اصلی، 
همراه  به  كیفری  مجازات  و  می شود  تلقی  جرم   )1375
احكام  صدور  برای   متخلفان  از  گروه  این  داشت،  خواهد 

به مراجع قضائی معرفی می گردند. قضائی 
امتیاز  مؤسسات صاحب  قوانین  براساس  كه  می شود  یادآور 
آزمون های بین المللی، كلیه مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی 
شخصَا توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت عدم 
رعایت شرایط ثبت نام، از شركت متقاضی در آزمون ممانعت 
به عمل خواهد آمد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در 
روش های  به  كه  سودجو  شركت های  یا  افراد  با  زمینه  این 
مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی 

می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

هشدار به متقاضيان
آزمون های بين المللی

در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی

دفترچه انتخاب رشته
آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی منتشر شد

و  آموزشی  ریزی  برنامه  شورای  تصویب  با 
بار،  نخستین  برای  کاربردی،   - علمی  درسی 
نگاه  با  داده  بصری سازی  فنی  کاردانی  دوره 
به مشاغل آینده، در دانشگاه جامع علمی - 

کاربردی برگزار می شود.
برنامه ریزی  دفتر  سرپرست  جمالزاده،  علیرضا  دکتر 
درسی دانشگاه جامع علمی - کاربردی، با اعالم این 
خبر، افزود: بصری سازی، در واقع ارتباط داده ها به 
روشی بصری یا تبدیل داده های خام به بینشی است 

که به راحتی برای بهره برداران قابل تفسیر باشد.
وی در ادامه اظهار داشت: دانش آموختگان این رشته، 
ابزارها و  توانمندی هایی چون شناخت  مهارت ها و 
 ،Tableau نرم افزارهای بصری سازی داده، مانند
 Storyboarding شناخت  داده ها،  نگاشت 
کارگیری  به  داده ها،  سازی  مجازی  داشبورد،  و 
جمع  داده،  سازی  بصری  در  کامپیوتری  گرافیک 
آوری، طبقه بندی و دسته بندی داده ها، استخراج 
داده های موردنیاز و حذف داده های خراب، شناخت 
تکنیک های Data Cleaning، به کارگیری انواع 
داشبورد  ساخت  برای  جداول  و  نمودارها  مختلف 
ایجاد  در   Excel افزار  نرم  کارگیری  به  سازمان، 

داشبورد را کسب می کنند.
جامع  دانشگاه  درسی  برنامه ریزی  دفتر  سرپرست 
این  آموختگان  دانش  افزود:  کاربردی،   - علمی 
رشته می توانند مشاغلی مانند معمار داده، تکنسین 

داده کاوی و داشبوردساز را احراز کنند.
جزء  دوره،  این  کرد:  تصریح  جمالزاده  دکتر 
و  است  المللی  بین  سطح  در  تقاضا  پر  رشته های 
برای نخستین بار است که در سطح کشور برگزار 
آخرین  به  توجه  با  آن،  محتوای  تمامی  و  می شود 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  حوزه  دستاوردهای 
تدوین شده است و به دلیل داشتن بازار کار و نیاز 
در  اشتغال، حتی  برای  از جذابیت خاصی  جامعه، 

سطوح بین المللی، برخوردار است.
برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی  دبیر شورای 
کار  محیط  در  آموزش  داشت:  اظهار  کاربردی،   -
عملی  آموزش  ساعت   512 شامل  نیز  دوره  این 
نرم  توسعه  بزرگ  دفاتر  در  واقعی  کار  محیط  در 
افزاری واحدهای فناوری اطالعات، واحدهای دارنده 
با  خبرگان  و  مدرسان  همراه  به  ابری،  سرورهای 
تجربه در این حوزه شغلی، در قالب دروس کاربینی 

و کارورزی 1 و 2 خواهد بود.

رشته »بصری سازی داده«
 در دانشگاه جامع علمی - كاربردی تصویب شد

کارشناسی ارشد  آزمون  رشته  انتخاب  دفترچه 
و  شد  منتشر   1۴۰1 سال  پزشکی  علوم  گروه 
داوطلبان می توانند از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه 
2۰ تیر ماه )امروز( نسبت به انتخاب رشته در این 

آزمون اقدام کنند.
کارشناسی ارشد  آزمون  رشته  انتخاب  دفترچه 
ماه  تیر   18 روز   ،1401 سال  پزشکی  علوم  گروه 
در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی: 

www.sanjeshp.ir منتشر شد.
پیش از این قرار بود که انتخاب رشته این آزمون از 
ساعت 16 روز 18 تیر ماه آغاز شود که مرکز سنجش 
آموزش پزشکی اعالم کرد زمان انتخاب رشته محل، 
از ساعت 9 صبح روز دوشنبه 20 تیر ماه )امروز( تا 
ساعت 18 روز چهارشنبه 22 تیر ماه تعیین شده است 
مفاد  محل،  رشته  انتخاب  از  پیش  باید  داوطلبان  و 

دفترچه انتخاب رشته محل را به دقت مطالعه کنند.
الزم به یادآوری است که آزمون کارشناسی ارشد گروه 
علوم پزشکی سال 1401، در ۳4 حوزه امتحانی برای 
4۳ رشته و 11 مجموعه در دانشگاه های علوم پزشکی، 
در دو نوبت صبح و بعد از ظهر روزهای 5 و 6 خرداد 

ماه برگزار شد.
سال  پزشکی  علوم  گروه  کارشناسی ارشد  آزمون  در 
1401 تعداد حاضران در جلسه 45 هزار و ۳54 نفر 
بودند که از این تعداد، 41 هزار و 952 نفر مجاز به 

انتخاب رشته در این آزمون شده اند.
گفتنی است که کارنامه علمی )مخصوص حاضران در 
جلسه( در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر 
شده است و داوطلبانی که بر اساس کارنامه، مجاز به 
انتخاب رشته شده اند، می توانند در زمان اعالم شده، 
نسبت به انتخاب رشته خود در این آزمون اقدام کنند.

اخبار هفته
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پيك سنجش، هفته نامه خربى و اطالع رساىن سازمان سنجش آموزش كشور است كه 

از پاييز سال 1375 تاكنون به طور پيوسته، دوشنبه هر هفته )  از دو سال گذشته به 

صورت الکرتونیکی ( منترش مى شود. هفته نامه پيك سنجش، دربردارنده آخرين اخبار 

و اطالعيه ها درباره مراحل مختلف آزمون هايى است كه از مرحله آغازين تا پايان 

آن )ثبت نام آزمون تا اعالم نتايج نهايى و معرىف اسامى پذيرفته شدگان هر آزمون(، از 

سوى سازمان سنجش آموزش كشور اجرا مى شود. 

اين هفته نامه، با ستون ها و صفحات ثابت و متغريى مانند: يادداشت هفته، اخبار، 

اطالعيه، گزارش خربى، گفت و گو، آشنايى با رشته هاى دانشگاهى، آگهى و ... به 

فراخور برنامه زماىن آزمون ها، با مخاطبان جوان خود )دانش آموزان سال هاى آخر 

دبريستان يا دانشجويان دوره هاى كارداىن، كارشناىس، كارشناىس ارشد، داوطلبان 

آزمون رسارسى، كارشناىس ناپيوسته، كارشناىس ارشد و دكرتى( همراه مى شود و 

در جهت راهناميى آنها به منظور ثبت نام و رشكت در آزمون هاى مختلف كه از 

سوى سازمان سنجش برگزار مى گردد گام برمى دارد.

هفته نامه پيك سنجش، در بيست و هفتمني سال فعاليت خود، به مين همراهى 

و همگامى مخاطبان پرشور و نشاط خود به آينده اميدوار است و همواره به 

شادكامى و موفقيت اين عزيزان مى انديشد.

عكـس ها،  طـرح ها،  مى تواننــد  عالقه مندان  و  بازديدكننـدگان   خواننـدگان، 

PEYK@SANJESH.ORG :مطالب، انتقـاد ها و پيشنهـادهاى خود را به نشـاىن 

ارسال منايند. 

 :نشانی سایت  
peyk.sanjesh.org

آگهی
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ثبت نام  متقاضيان پذیرش دوره كاردانی فنی و دوره كاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی 
دانشگاه جامع علمی - كاربردی مهرماه سال 1401 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

بـه اطـالع متقاضیان پذیـرش دوره هـاي کاردانی فنـی و کاردانی حرفه ای نظـام آموزش 
مهارتـی دانشـگاه جامـع علمـی - کاربردی مهر ماه سـال 1401 مي رسـاند کـه ثبت نام 
و انتخـاب  رشـته در ایـن پذیـرش، از روز سه شـنبه مـورخ 1۴۰1/۰۴/1۴ آغاز 
شـده اسـت و تا روز سـه شـنبه مورخ 1۴۰1/۰۴/21 ادامه خواهد یافـت. بر این 
اسـاس، متقاضیـان، بایـد در مهلـت مقـرر و پـس از مطالعـه دقیـق »دفترچه راهنماي 
 www.sanjesh.org  :ثبت نـام«، بـه درگاه اطالع رسـاني ایـن سـازمان بـه نشـاني
مراجعـه و نسـبت بـه ثبت نـام در ایـن سـامانه اقدام کننـد. دفترچـه راهنمـا، هم زمان با 
شـروع ثبت نام، از طریق درگاه اطالع رسـاني این سـازمان قابل دسـترس گردیده اسـت.

روش گزینش دانشجو
گزینـش دانشـجو در کدرشـته محل هـاي تحصیلـي، بـر اسـاس معـدل کل دیپلـم، نوع 
دیپلـم و سـهمیه هاي آزاد، شـاغل، رزمنـدگان، بومـي و بـا توجـه بـه صالحیت هـاي 
عمومـي متقاضیـان بـا عنایـت بـه ضوابط دانشـگاه جامـع علمـي - کاربـردي و مصوبات 
مربـوط صـورت مي گیـرد. براي هـر یک از مـوارد فوق، ارائه مسـتندات مربـوط در زمان 

ثبت نـام، از سـوی دانشـجو بـه مرکـز آموزشـي ضروري اسـت.
اقدامات الزم برای ثبت نام  

1- دریافت و مطالعه دفترچه راهنماي ثبت نام از طریق درگاه اطالع رساني سازمان.
2- آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام.

۳- خریـد کارت اعتبـاري ثبت نـام بـه مبلـغ 750/000 )هفتصـد و پنجاه هـزار( ریال به 
عنـوان وجـه ثبت نام. 

4- پرداخـت هزینـه خدمات ارسـال پیـام کوتاه به متقاضیان بـه مبلـغ 12/000 )دوازده هزار( 
ریال.

5- مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.
6- مسـؤولیت صحـت مندرجـات تکمیل شـده فرم تقاضانامـه بر عهـده متقاضي خواهد 

بود.
7- مندرجـات فـرم تقاضانامـه قابـل تغییـر نیسـت؛ بنابرایـن، در زمان تکمیـل اطالعات 

تقاضانامـه، نهایـت دقـت را بـه  کار گیرید.
8- در هـر مرحلـه از پذیـرش )ثبت نـام، پذیرفته شـدن، حیـن تحصیل در دانشـگاه و ...( 
مشـخص شـود کـه متقاضـي، حقایـق را کتمـان نموده اسـت یا واجـد شـرایط و ضوابط 

منـدرج در ایـن دفترچـه نیسـت، از ادامـه تحصیل محروم خواهد شـد.
9- متقاضـي، مي بایسـت پـس از پایان ثبت نـام الکترونیکـي، از تمامي صفحـات، پرینت 

تهیـه کنـد و آن را نزد خـود نگه دارد.
یـادآوری: دانش آمـوزان سـال آخر متوسـطه، که حداکثر تـا تاریـخ 1401/6/۳1 موفق 
بـه اخـذ مـدرک دیپلم خواهند شـد، مجـاز به ثبت نام و انتخاب کدرشـته محل هسـتند. 

چنان چـه متقاضـي در یکـی از کدرشـته محل های انتخابی پذیرفته شـود، ولـی تا پایان 
شـهریور مـاه سـال جـاری )1401( موفق بـه دریافت گواهینامـه پایان تحصیـالت دوره 

متوسـطه نشـود، قبولـی وی لغو و اجـازه ثبت نام نخواهد داشـت.
دستورالعمل و نحوه تکميل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي

بـه متقاضیـان توصیه مي شـود کـه مطابق دسـتورالعمل منـدرج در دفترچـه راهنماي 
را تکمیـل  راهنمـا  تقاضانامـه منـدرج در دفترچـه  فـرم پیش نویـس  ابتـدا  ثبت نـام، 
کننـد و سـپس، بـا مراجعـه بـه درگاه اطالع رسـانی سـازمان سـنجش آموزش کشـور، 
اطالعـات الزم را بـر اسـاس بندهـاي برنامـه نرم افـزاري ثبت نـام وارد نماینـد. ضمنـاً 
راهنمـاي جامـع نحـوه تکمیـل فـرم، در برنامـه نرم افـزاري ثبت نـام اینترنتـي موجـود 
اسـت و متقاضیـان بـراي کسـب اطـالع بیشـتر، مي تواننـد بـه ایـن راهنمـا مراجعـه 
نماینـد. متقاضیـان الزم اسـت کـه در درج اطالعـات ثبت نامـی خـود دقـت نماینـد؛ 
زیـرا در صـورت مشـاهده هرگونـه مغایـرت در مـوارد قیـد شـده در تقاضانامـه ثبت نام 
بـا مـدارک متقاضـي، در صـورت پذیرفتـه شـدن، قبولـي وي لغـو و از ادامـه تحصیـل 

متقاضـي جلوگیـري خواهد شـد.
نکات و توصيه هاي  مهم 

1( اگـر از طریـق کافي نـت اقـدام بـه ثبت نـام مي نماییـد، تمامـي مراحـل ثبت نامـي را 
شـخصاً انجـام دهیـد یـا بـر انجـام امـور مربـوط در کافي نـت، نظـارت مسـتقیم داشـته 

شید. با
2( پـس از تکمیـل تقاضانامـه، نسـبت بـه دریافت یک نسـخه پرینت و نگهداري شـماره 

پرونـده 6 رقمـي، کـد پي گیـري 16 رقمـي و تقاضانامه خود اقـدام نمایید.
۳( در انتخـاب کـد رشـته  محل هـاي انتخابـي خـود، بـا دقت عمـل نمایند؛ زیـرا پس از 
دریافـت کـد پي گیـري 16 رقمـي، بـه درخواسـت هاي متقاضیـان مبنـي بـر اصـالح یـا 

جابجایـي کـد رشـته  محل هـا ترتیـب اثـر داده نخواهد شـد.
4( هرگونـه  تغییـري  از طریـق  نشـریه پیک سـنجش  )هفته نامـه خبـري  و اطالع رسـاني  
سـازمان  سـنجش (، پایـگاه اطالع رسـاني سـازمان سـنجش و در صـورت لـزوم،  از طریق 

رسـانه هاي گروهـي  اعـالم  خواهد شـد.
 نحوه ارسال درخواست یا ارتباط غيرحضوری با سازمان سنجش آموزش كشور

پاسخگویي  بخش  با  را  خود  سؤاالت  یا  سؤال  توانند  مي  لزوم،  صورت  در  متقاضیان، 
 https://request.sanjesh.org :اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس

یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن: ۴21۶3-۰21 در میان بگذارند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

هفتـه نامـه  گـرامـی  خـوانندگان  و  مخاطبـان  اطـالع  به  وسیله  بدیـن 
نظــرات،  دریافـت  آمـاده  هفته نـامه،  ایـن  کــه  می رسـاند  پیـک سنـجش 
و  پژوهشگران  علمی،  هیـأت  اعضـای  ارزشمـند  مقـاالت  و  پیشنهـادهــا 
و  مطالـعه  زمینـه های  در  دانشـگاهی  مراکز  و  مؤسسات  فعال  دانشجویان 
اضطراب،  و  استرس  با  مقابله  راه های  مؤثر،  مطالعه  شیوه های  برنامه ریزی، 
دانشگاهی،  رشته های  معرفی  موفقیت،  در  مؤثر  عوامل  کنکور،  روان شناسی 
زمینه های اشتغال زایی و کارآفرینی و... که می تواند برای داوطلبان آزمون های 

سراسری ورود به دانشگاه ها مفید باشد، خواهد بود.
این هفته نامه، انتظار دارد با همکاری و همیاری این عزیزان، بتواند با استفاده 
از مطالب علمی ارسالی در موضوعات پیشگفته، نقش خود را، که یاری رساندن 

مداوم به داوطلبان آزمون های سـراسـری در تمام ایـام سال است، به خوبی 
ایفا نماید.

شایسته است که مطالب ارسالی، برگرفته از پژوهش ها و جست و جوهای شخصی یا 
حاصل ترجمه آنها از منابع معتبر علمی باشد. بدیهی است که ذکر منابع و مراجع 

تألیف یا تدوین یا ترجمه مقاالت، الزامی است.
ضمناً به اطالع می رساند که این نشریه، در حک و اصالح یا خالصه کردن مقاالت 
و جستارهای ارسالی در موضوعات یاد شده، و همین طور درج یا عدم درج آنها در 

نشریه، آزاد است.  
آدرس ایمیل:

peyk@sanjesh.org

قابل توجه خوانندگان هفته نامه پيک سنجش

اطالعیه



پیامبر اکرم )ص(: بهترین یاران کسی است که ناسازگاری اش اندک باشد و سازگاری اش بسیار.شماره 128۳  دوشنبه 20 تیر 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 10

اطالعیه

ضمن آرزوي موفقیت براي داوطلباني که در آزمون دوره هاي فراگیر مقطع کارشناسي ارشد 
سال 1401 دانشگاه های پیامنور )نوبت بیست و دوم( و آزاد اسالمی ثبت نام نموده اند، نظر این 

داوطلبان گرامی را به موارد ذیل جلب مینماید:
الف - نحوه  و زمان پرینت كارت شركت در آزمون 

 کارت  شرکت در  آزمون  داوطلبان،  از روز سه شنبه مورخ 1401/4/21 )فردا( براي مشاهده و 
پرینت، روي درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. متقاضیان 
شرکت  در این آزمون ، براي شرکت در جلسه امتحان، باید در تاریخ تعیین شده به شرح 
فوق، به درگاه اطالع رساني مذکور مراجعه کرده و با وارد نمودن اطالعات شناسنامه اي )نام، 
نام خانوادگي، شماره ملي، سال تولد و ...( یا اطالعات ثبت نامي )شماره پرونده و کد رهگیري 
و ...( از کارت شرکت در آزمون خود، یک نسخه پرینت تهیه کنند و بر اساس آدرس و زمان 
تعیین شده روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمایند. بدیهي است 
که براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین 

اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکس دار و ارائه آن، الزامي است. 
ب - درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون، چنان چه مغایرتي مشاهده 

شد، داوطلبان الزم است كه به شرح زیر اقدام نمایند:
1- با توجه به دریافت اطالعات شناسنامه اي متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش 
اطالعات شناسنامه اي وجود ندارد؛ لذا چنان چه مغایرتي در اطالعات مندرج در بندهاي 1، 
2، ۳، 4،  5 و 6 کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد، ضروري است که درخواست کتبی 
خود را به همراه تصویر شناسنامه یا کارت ملی، حداکثر تا تاریخ 1401/4/26 از طریق آدرس:

https://darkhast.sanjesh.org  به سازمان سنجش ارسال نمایید.
2-  چنان چه مغایرتي در اطالعات مندرج در کارت شرکت در آزمون در بندهاي 9، 12،11،10 
تاریخ  مذکور، حداکثرتا  موارد  یا  مورد  اصالح  براي  که  است  دارد، الزم  وجود  و 15 شما 
1401/04/24 منحصراً به درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش، قسمت ویرایش اطالعات کارت 

مراجعه کنید و از آن طریق نسبت به اصالح موارد اقدام شود.
۳ـ با توجه به اطالعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون، چنان چه داوطلبان مغایرتي 
در اطالعات مندرج در بندهاي ۳ و 8 )جنس و معلولیت( تفاوتي مشاهده نمودند، ضروري 
است که مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده در بند »ج« به نماینده سازمان سنجش آموزش 
کشور مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه )به شرح جدول شماره 2 که در سایت سازمان 

سنجش آمده است(، مراجعه نمایند. 
4ـ چنان چه عکس الصاقي به کارت ورودي داوطلب با چهره وي مغایرت داشته باشد، الزم 
است که شخص داوطلب، همراه با دو قطعه عکس و کارت ملي یا شناسنامه عکس دار، براي 
اصالح کارت، مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده در بند »ج« به نماینده این سازمان مستقر در 
واحد رفع نقص حوزه مربوط مراجعه نماید؛ در غیر این صورت، فرد به عنوان متخلف تلقي 

می شود و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد. 
ضمناً سایر اطالعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون هر داوطلب، بر اساس اطالعات 
مندرج در تقاضانامه ثبت نام، که از سوی خود داوطلب تکمیل گردیده، در نظر گرفته شده 

است. 
5- چنان چه مغایرتي در اطالعات مندرج در سهمیه ثبت نامي )بند 7( کارت شرکت در آزمون 
شما وجود دارد )براي داوطلبان متقاضي استفاده از سهمیه رزمندگان، سپاه پاسداران »سازمان 
بسیج مستضعفین«، وزارت جهاد کشاورزي، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروي 
مسلح(، برای اعالم مغایرت حداکثر تا تاریخ 1401/4/24، منحصراً به درگاه اطالع رسانی این 
سازمان )قسمت ویرایش اطالعات( مراجعه کنید و با توجه به توضیحات مندرج در آن، نسبت 

به اصالح موارد اقدام نمایید. 
تذکر مهم: داوطلباني که در زمان ثبت نام متقاضي استفاده از سهمیه بودهاند و سهمیه 
درخواستي آنان از طرف ارگان مربوط مورد تأیید قرار نگرفته است، ضرورت دارد که پس 
از مراجعه به قسمت ویرایش اطالعات و اصالح سهمیه، عدم تأیید سهمیه خود را از ارگان 

ذي ربط پي گیري نمایند تا در صورت وجود مشکل، نسبت به رفع آن اقدام نمایند.
6- چنان چه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس است یا چنان چه عکس روي کارت 
وي داراي اشکاالتي از جمله، فاقد ُمهر، واضح نبودن عکس یا اشتباه عکس است، ضروري 

است که، ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، دو قطعه عکس 4×۳ و کارت 
ملي یا شناسنامه عکس دار، مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده در بند »ج« به نماینده سازمان 
سنجش مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوط مراجعه کرده و موضوع را پي گیري نموده تا 
مشکل برطرف گردد؛ در غیر این صورت، فرد به عنوان متخلف تلقی می شود و برابر مقررات 

با وی رفتار خواهدشد.
7- داوطلبان، براي آگاهي بیشتر از ضوابط آزمون، باید برگ راهنماي شرکت در آزمون، را که 
روي سامانه دریافت کارت قرار دارد، پرینت بگیرند و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند. 
8- داوطلبانی که موفق به مشاهده و پرینت کارت شرکت در آزمون خود نشوند، ضرورت دارد 
که 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.
ج - آدرس و محل  رفع نقص كارت شركت در آزمون 

نماینده این سازمان، در روز پنجشنبه  مورخ 1401/4/2۳ صبح از ساعت 8:۳0 الي 12:00 
و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 18:00 در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد 
شد. براي اطالع آن دسته از داوطلباني که براساس توضیحات بند »ب« ملزم به 
مراجعه به نماینده رفع نقص کارت سازمان مي گردند، آدرس و محل تشکیل واحد 
رفع نقص کارت شرکت در  آزمون، به شرح جدول شماره 2 که در سایت سازمان 

سنجش آمده است، مي باشد.
د  - تذكرهاي  مهم  

1– برای حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون ، اصل کارت 
ملی یا اصل شناسنامه عکس دار، الزامی است.

2- فرآیند برگزاری آزمون، از ساعت  8:۳0 صبح )هشت و سی دقیقه( است.
لذا  شد؛  خواهد  بسته  )هشت(   8:00 ساعت   رأس   امتحانی،  ِحوزه های  ورودی  در   -۳
داوطلبان الزم است که قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون، در حوزه امتحانی 

خود حاضر باشند.
4- هر داوطلب، برای حضور در جلسه آزمون، باید چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد 
پاک کن، ماسک سه الیه )بدون فیلتر( و یک سنجاق یا سوزن به همراه داشته باشد. الزم به 

یادآوری است که رد و بدل کردن این موارد در جلسه آزمون، تخلف محسوب می شود. 
5- داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی، از جمله: پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند 
هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، کتاب، ماشین حساب )به استثناء کدرشته های ذکر شده در 
جدول ذیل(، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن، به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. به 
همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند، به عنوان تقلب و تخلف تلقی می شود و با 
داوطلبان ذی ربط، بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری، که 

بخشی از آن در بند» هـ « آمده است، رفتار خواهد شد.
نوع ذكر  با  زیر  از ماشين حساب منحصرًا در كد رشته های  استفاده  تبصره:  

شده مجاز است.

كد رشتهنوع ماشين حساب
10۳۳-2006-2016-۳001-۳002-۳010ساده

2001-2005-2018-۳00۳-۳004-۳005-۳006-مهندسی
-۳022-۳021-۳01۳-۳012-۳009-۳008-۳007

4007-۳024-۳02۳
6- به همراه داشتن تلفن همراه، حتی به صورت خاموش در جلسه آزمون، موجب محرومیت 

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

8– حوزه های آزمون، از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی، از جمله: تلفن همراه، ماشین 
حساب، کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه و ... معذور هستند؛ بنابراین، اکیداً توصیه 
می شود که به غیر از موارد اعالم شده در اطالعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در 

آزمون و اوراق تشخیص هویتی، از همراه داشتن سایر وسایل جداً خودداری شود.
9- داوطلبان، برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، از برگ راهنمای شرکت در آزمون، که روی 

 زمان و نحوه پرینت كارت و برگزاري آزمون دوره هاي فراگير كارشناسي ارشد سال 1401  
دانشگاه های پيام نور )نوبت بيست و دوم( و دانشگاه آزاد اسالمي

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:
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اطالعیه
درگاه اطالع رسانی این سازمان قرار دارد، پرینت تهیه کنند و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام 

نمایند.
10- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های 
برگزاری آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطالعات برای ارزیابی 
حوزه ها دارد، خواهشمند است که نسبت به تکمیل نمودن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی 
خود در آزمون مذکور، از تاریخ 1401/4/24 لغایت 1401/4/۳1 به صورت اینترنتی از طریق 

درگاه اطالع رسانی این سازمان اقدام نمایید.
11- داوطلبان، در صورت به وجود آمدن هر گونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون 
برای آنها، الزم است که حداکثر تا تاریخ 1401/4/۳0 از طریق سیستم  پاسخگویی: 
یادآوری  به  الزم  نمایند.  مکاتبه  سازمان  این  با   https://request.sanjesh.org
نخواهد  پی گیری  و  بررسی  قابل  فوق،  تاریخ  از  بعد  رسیده  درخواست های  که  است 

بود.
ه  - قانون رسيدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري

ماده 5- تخلفات و جرایم 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 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.

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

۳- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکي و دستگاه هاي 

حافظه دار.
د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤاالت.

ه - دسترسي غیرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان 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 ذیربط 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.
ماده 7- در مورد مشموالن بندهاي )د(، )هـ(، )و( )ز( و )ح( ماده )5( هیأت هاي رسیدگي، 
متهم را براي رسیدگي و اعمال جزاي نقدي از ده میلیون )10/000/000( ریا ل تا یک میلیارد 
)1/000/000/000( ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات، به محاکم دادگستري 

معرفي مي نمایند.
ماده 8 – ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده )5(، چنان چه در قالب عضویت در یک گروه 
یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات مي شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به 
حداکثر مجازات محکوم مي گردد. مجازات هر یک از اعضاء، که در ارتکاب تخلفات و جرایم 

فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد، حداقل مجازات ذکر شده براي مرتکب است.
ماده 9- رسیدگي در هیأت هاي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگي برابر سایر 
قوانین جزایي یا رسیدگي در هیأت هاي رسیدگي به تخلفات اداري یا هیأت هاي انتظامي اعضاء 
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 نیز 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 مربوط، از صدور و اعطاء هر 
گونه گواهي یا مدرک به وي خودداري خواهد نمود، و چنان چه گواهي فارغ التحصیلي به وي 
اعطاء شده باشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسالمي، ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده 11- چنان چه با بررسي هاي فني و علمي، بین نمرات و رتبه اکتسابي داوطلبي و سوابق 
تحصیلي وي مغایرتهاي 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، چنان چه در تخلفات ماده )5( مشارکت 
داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو مي شود و مدیران مسؤول آنها، عالوه بر محرومیت دائمي 
از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات هاي پیش بیني شده در این قانون و سایر قوانین 
محکوم مي شوند، و چنان چه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول 

آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده )6( است.
تبصره- در مورد آموزشگاه هایي که فاقد مجوز باشند، عالوه بر اقدام مراجع قانوني ذیربط، 

مدعي العلوم نیز مي تواند رأساً نسبت به اعالم جرم و پي گیري تخلفات آنان اقدام نماید.
و- دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و الزامات بهداشتی 

انتظار می رود که برای حفظ سالمتی خود، سایر داوطلبان و خانواده های محترمتان، موارد زیر 
را مورد توجه قرار دهید و آنها را رعایت نمایید:

1- زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی را برآورد کنید و به موقع در محل آزمون حضور یابید. 
حوزه برگزاری آزمون از ساعت 7:۰۰ صبح روز برگزاری آزمون آماده حضور شما خواهد بود.

2- برای پیش گیری از تجمع، حضور خود را در حوزه امتحانی به دقایق پایانی موکول ننمایید.
۳- از تردد بی مورد در محل آزمون، جداً خودداری نمایید.

4- هنگام ورود به حوزه آزمون و خروج از آن، با دیگر داوطلبان فاصله مناسب )حداقل یک 
متر( را حفظ نمایید.

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

امتحانی، الزامی است.
6- در زمان استقرار در محل صندلی خود، از صحبت کردن با سایر داوطلبان مجاور جداً 

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

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

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

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

بلندگو پخش می شود، با دقت گوش کرده و به آنها عمل کنید.
11- سعی کنید که از تماس دست با سطوحی که اغلب لمس می شود، نظیر: صندلی ها، 
دستگیره درها و شیرآالت سرویس بهداشتی و… خودداری نموده و برای انجام این کار از 

دستمال کاغذی استفاده کنید.
12- در زمان ورود به حوزه برگزاری آزمون، چنان چه مبتال به بیماری کرونا هستید )با ارائه 
رسید نتیجه آزمایش PCR(، مسؤوالن حوزه را مطلع نمایید تا پیش بینی های الزم را در این 

خصوص به عمل آورند.
ز – نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش كشور

داوطلبان  الکترونیکی،  صورت  به  درخواست ها  ثبت  و  بررسی  در  تسریع  جهت  در 
می توانند سؤال یا درخواست خود را از طریق سامانه پاسخگویي اینترنتي به نشانی: 
داوطلبان،  ضمناً  نمایند.  ارسال  سازمان  این  https://request.sanjesh.org، به 
در صورت لزوم، می توانند سؤال یا سؤاالت خود را در ساعات اداری، با شماره  تلفن: 

 ۴21۶3  با پیش شماره ۰21 در میان بگذارند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعیه

 اعالم اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت برای آن دسته از كد رشته هاي امتحاني داراي شرایط خاص و 
بورسيه به همراه برنامه زماني انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل  گزینش رشته هاي ذي ربط و همچنين  تاریخ ، 

زمان و محل مصاحبه یا برگزاري آزمون  عملي یا  پروژه در كدرشته هاي امتحاني  1350، 1351، 1352، 1356، 
1357، 1358، 1360، 1362، 1364 و 1365 آزمون ورودي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

بـه اطـالع داوطلبانی که اسـامي آنها بـه عنوان معرفي شـدگان چنـد برابر 
ظرفیـت رشـته هاي داراي شـرایط خـاص یـا بورسـیه در آزمـون ورودي 
اطالع رسـانی  درگاه  در   1۴۰1 سـال  ناپیوسـته  کارشناسي ارشـد  مقطـع 
منتشـر شـده اسـت، می رسـاند کـه الزم اسـت بـا توجه بـه نـکات ذیل و 
بـر اسـاس برنامه زماني مشـخص شـده مربـوط به کدرشـته محـل ذي ربط، 
بـراي مصاحبـه، آزمـون اختصاصـي، آزمـون تشـریحي، آزمـون پـروژه و 
سـایر مراحـل گزینـش بـه نشـاني مشـخص شـده مراجعـه نماینـد. الزم 
بـه یـادآوری اسـت کـه عـدم مراجعـه بـراي شـرکت در مراحل فـوق، به 
منزلـه انصـراف متقاضـی از گزینش در کدرشـته محـل یا رشـته محل هاي 
انتخابـي مربـوط تلقـي مي گـردد و فرصـت دیگـري بـراي انجـام مراحـل 

مذکـور وجـود نخواهد داشـت.
یـادآوري: معرفی شـدگان الزم اسـت کـه از روز سـه شـنبه مـورخ 1401/4/14 بـرای 
اطـالع از مـدارک مـورد نیـاز، زمـان و محـل مصاحبـه بـه درگاه اطالع رسـاني دانشـگاه 

مـورد نظـر مراجعـه نمایند.    
 ضمنًا شایان ذکر است: 

 آن دسـته از متقاضیانـی کـه باتوجـه بـه اولویـت کدرشـته محل هـای انتخابـی، شـانس 
قبولـی در رشـته های انتخابـی قبـل از کدرشـته های شـرایط خاص و بورسـیه 
)کدرشـته های موضـوع این اطالعیـه( را داشـته اند و یا حداقـل نمره علمـی الزم برای 
معرفـی بـرای مصاحبـه ایـن رشـته ها را نداشـته اند، در فهرسـت معرفی شـدگان چنـد برابر 
قـرار نگرفته انـد. ایـن متقاضیـان، در صـورت هرگونه سـؤال، پس از اعـالم نتایـج نهایی و با 

توجه به کارنامه کدرشته محل های انتخابی می توانند با این سازمان مکاتبه نمایند. 
الـف( برنامـه زمانـي شـركت در مصاحبـه و سـایر مراحـل گزینـش 

بورسـيه: یـا  خـاص  شـرایط  داراي  رشـته هاي 
)1( متقاضیانـي کـه اسـامي آنـان در درگاه اطالع رسـاني ایـن سـازمان بـه عنـوان 
معرفـي شـده یـک یـا دو کـد رشـته محـل داراي شـرایط خـاص یـا بورسـیه از 
بـا توجـه بـه شـرایط و  رشـته های امتحانـي مربـوط درج شـده، الزم اسـت کـه 
ضوابـط منـدرج در دفترچه هـاي راهنماي شـماره 1 و 2 آزمـون ورودي دوره هاي 
اختصاصـي  ضوابـط  و  شـرایط  مفـاد   ،1401 سـال  ناپیوسـته  کارشناسي ارشـد 
 465 صفحـه  در  )منـدرج  بورسـیه  و  خـاص  شـرایط  داراي  محل هـاي  کدرشـته 
در  اطالعیـه،  ایـن  و  اسـت(  شـده  درج   2 شـماره  راهنمـاي  دفترچـه   492 تـا 
موعـد مقـرر بـراي انجـام مصاحبـه، آزمـون اختصاصـي یـا سـایر مراحـل گزینش، 
بـه محـل ذي ربـط مراجعـه نماینـد؛ در غیـر ایـن صـورت، در مرحلـه نهایـي در 

انتخابـي مربـوط، گزینـش نخواهنـد شـد. کدرشـته محـل 
)2( متقاضیـان، عـالوه بـر دارا بـودن شـرایط بنـد فـوق، الزم اسـت کـه شـرایط و ضوابـط 
اختصاصي مؤسسـه داراي شـرایط خاص یا دسـتگاه اجرایي بورس دهنده را نیز دارا باشـند. 
)۳( معرفي شـدگان چنـد برابـر ظرفیـت، می بایسـت بـرای کسـب اطالعـات 
بیشـتر در خصـوص نحوه ثبت نام، مـدارک مورد نیاز، زمـان و مراحل مصاحبه، 

بـه درگاه اطالع رسـاني دانشـگاه یا مؤسسـه ذي ربط مراجعـه نمایند.
)4( بـه هنـگام گزینـش نهایـي در هـر کـد رشـته محـل اعـالم شـده در ایـن اطالعیـه، 
متقاضیانـي شـرکت داده خواهنـد شـد کـه نتیجـه مصاحبه، آزمـون اختصاصي و سـایر 

مراحـل گزینـش آنـان از سـوی مراجـع ذي ربـط تأیید شـده باشـد.
)5( پـس از انقضـاي مهلـت مقـرر براي شـرکت در مصاحبه یـا آزمـون اختصاصي، هیچ 
تقاضایـي قابـل پذیـرش نیسـت؛ لـذا بـه متقاضیان تأکیـد مي شـود که در مهلـت مقرر 

تعیین شـده، بـه محل ذي ربـط مراجعـه نمایند.  
یادآوری های مهم:    

    الـف - بـراي رشـته هاي دانشـگاه اطالعـات و امنيـت ملي اسـامي چنـد برابر 

ظرفیـت در درگاه اطالع رسـاني ایـن سـازمان اعـالم نخواهـد شـد و زمـان برگـزاري 
مصاحبـه و سـایر مـوارد بـه طریـق مقتضـي نیـز از سـوی دانشـگاه مذکـور بـه اطـالع 

متقاضیـان ذي نفـع خواهـد رسـید.
امتحانـي 1154، 1155، 1156و 1157  ب - اسـامي معرفي شـدگان کـد رشـته هاي 
دانشـگاه جامع امام حسـين)ع( در این مرحلـه اعـالم نگردیده اسـت و متقاضیان 

بایـد موضـوع را از طریـق دانشـگاه مذکـور پي گیـري نمایند.  
ج - اسـامي معرفي شـدگان کد رشـته  امتحاني 1149 دانشـکده فرماندهي و ستاد 
ارتـش جمهوري اسـالمي ایران در ایـن مرحلـه درج نگردیـده اسـت و متقاضیان 

بایـد موضـوع را از طریـق این دانشـکده پي گیـري نمایند. 
در رشـته مربی گـری كسـب كار از  بـرای مصاحبـه  د - همـه معرفی شـدگان 
كدرشـته امتحانـی 1142 الزم اسـت کـه بـر اسـاس دسـتورالعمل هایي کـه در درگاه 
 https://ent.ut.ac.ir آدرس:  بـه  تهـران   دانشـگاه  کارافرینـي  دانشـکده  اطالع رسـانی 
اطـالع رسـاني خواهـد شـد، مـدارک مـورد نیـاز را از طریـق پسـت الکترونیکـي بـه 
دانشـکده ارسـال نمـوده و در روز اعالم شـده در دانشـکده حضـور یابند. شـماره تماس: 
88225018 و 882250۳6-021 داخلـي 2 از سـاعت 8 الـي 15 آمـاده پاسـخگویي به 

سـؤاالت متقاضیان اسـت.
هــ ـ تمامـی داوطلبانـی کـه اقـدام بـه انتخـاب کدرشـته محـل از مجموعه امتحانی 
مطالعـات جهـان كـد 1131 )از همه كـد ضرایب( مربـوط بـه دانشـگاه تهران 
نموده انـد، الزم اسـت کـه در مصاحبه این رشـته شـرکت نماینـد. برای اطـالع از زمان و 
نحـوه مراجعـه بایـد از تاریـخ 1401/4/15 به بعد، به درگاه اطالع رسـانی دانشـگاه تهران 

بـه نشـانی: https://ut.ac.ir مراجعـه نمایند.  
   ب( آزمـون پروژه عملي كدرشـته هاي امتحانـي 1350، 1351، 1352، 

1357، 1358، 1360، 1362، 1364 و 1365:
 ،1۳57  ،1۳52  ،1۳51  ،1۳50 امتحانـي  کدرشـته هاي  ایـن  عملـی  پـروژه 
چهارشـنبه،  روزهـاي  بعدازظهـر  و  صبـح  در   1۳65 و   1۳64  ،1۳62  ،1۳58
1401 منحصـراً در شـهر تهران   /4 /24 2۳ و   ،22 پنجشـنبه و جمعـه مـورخ 
اولیـه،  نتایـج  براسـاس مندرجـات کارنامـه  از متقاضیـان کـه  بـراي آن دسـته 
نوبـت دوم )شـبانه( هسـتند و حداقـل  نـه و  انتخـاب دوره هـاي روزا بـه  مجـاز 
انتخـاب  نیـز  را  پـروژه دار  تحصیلـي  رشـته هاي  محل هـاي  کدرشـته  از  یکـي 
نـه و نوبـت دوم »شـبانه«( و هزینـه برگزاري  ً دوره هـاي روزا نمـوده  )منحصـرا
انتخـاب رشـته  بـا تکمیـل فـرم  را هم زمـان  یـا عملـي خـود  آزمـون تشـریحي 
نـد، بـر اسـاس جـدول ذیـل برگـزار خواهد شـد. بـراي آن  پرداخـت نموده ا
از متقاضیانـی کـه مجـاز بـه شـرکت در آزمـون دو پـروژه هسـتند، دو  دسـته 
کارت ورود بـه جلسـه بـه صـورت جداگانـه قابـل دریافـت اسـت. براي شـرکت 
و همچنیـن  بـه جلسـه  ورود  کارت  پرینـت  داشـتن  همـراه  آزمـون،  در جلسـه 
لزامـي اسـت. آدرس حـوزه  ا یـا اصـل شناسـنامه عکـس دار،  اصـل کارت ملـي 
و  شـد  خواهـد  درج  جلسـه  بـه  ورود  کارت  پرینـت  روي  آزمـون،  برگـزاري 
روز  از  نیـز  آزمـون  جلسـه  بـه  ورود  کارت  و  آزمـون  در  شـرکت  راهنمـای 
1401 از طریـق درگاه اطالع رسـاني ایـن سـازمان قابـل  /4 دوشـنبه مـورخ 20/

بـود. پرینـت خواهـد  و  مشـاهده 
تبصـره:  نظـر به اینکـه در کد رشـته امتحانـي 1۳52 )مجموعه معماري( چهـار پروژه 
عملـي یـا تشـریحي برگـزار مي گـردد، لـذا بـراي آن دسـته از متقاضیـان هر یـک از کد 
رشـته امتحانـي مذکـور، در صـورت پرداخـت هزینـه برگزاري آزمـون عملي هـر یک از 
پروژه هـاي ذي ربـط، یـک کارت ورود بـه جلسـه آزمـون جداگانـه در نظـر گرفته شـده، 
الزم اسـت کـه بـا توجـه بـه کـد رشـته محل هاي انتخابـي، بابـت هـر یـک از پروژه هاي 

مربـوط، نسـبت بـه پرینـت کارت پـروژه مربوط اقـدام نمایند.
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اطالعیه
جدول كدرشته محل هاي امتحاني داراي پروژه آزمون عملي و زمان برگزاري، 

تاریخ پرینت كارت و مدت زمان برگزاري پروژه یا آزمون عملي

كدرشته نام درس/ رشته امتحاني
امتحاني

زمان 
پاسخگویي

تاریخ پرینت 
كارت ورود به 

جلسه

تاریخ برگزاري 
آزمون

240 1۳65اسکیس معماري منظر
عصر چهارشنبه 1401/4/20دقیقه

1401/4/22

240 1۳58نقاشي
عصر چهارشنبه 1401/4/20دقیقه

1401/4/22
مطالعات فرهنگ و 

180 1۳52معماري ایران 
صبح پنجشنبه 1401/4/20دقیقه

1401/4/2۳
تجزیه و تحلیل 

180 1۳57نمایشنامه 
صبح پنجشنبه 1401/4/20دقیقه

1401/4/2۳

240 1۳58ارتباط تصویري
صبح پنجشنبه 1401/4/20دقیقه

1401/4/2۳

240 1۳64طراحي پارچه و لباس
صبح پنجشنبه 1401/4/20دقیقه

1401/4/2۳
اسکیس معماري 

240 1۳52داخلي
عصر پنجشنبه 1401/4/20دقیقه

1401/4/2۳

180 1۳57نمایشنامه نویسي 
عصر پنجشنبه 1401/4/20دقیقه

1401/4/2۳
تصویر متحرک 

240 1۳58)انیمیشن(
عصر پنجشنبه 1401/4/20دقیقه

1401/4/2۳

240 1۳52اسکیس معماري
صبح جمعه 1401/4/20دقیقه

1401/4/24

240 1۳58تصویر سازي
صبح جمعه 1401/4/20دقیقه

1401/4/24
مجموعه  برنامه ریزي شهري، 
180 1۳50منطقه اي و مدیریت شهري

عصر جمعه 1401/4/20دقیقه
1401/4/24

180 1۳51اسکیس طراحي شهري
عصر جمعه 1401/4/20دقیقه

1401/4/24

240 1۳62طراحي صنعتي
عصر جمعه 1401/4/20دقیقه

1401/4/24
متقاضیاني که بر اساس مندرجات کارنامه نتایج اولیه، مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي 
روزانه و نوبت دوم )شبانه( شده  و نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتي خود در 
موعد مقرر اقدام نموده  و هزینه برگزاري آزمون عملي پروژه یا پروژه هاي انتخابي خود 
را در کدرشته  امتحاني مربوط هم زمان با تکمیل فرم انتخاب رشته پرداخت نموده اند، 
یا اشکالي در  با مشکل مواجه شوند  در صورتی که در پرینت کارت شرکت در آزمون 
مندرجات کارت خود مشاهده نمایند، الزم است که در روز سه شنبه مورخ 1401/4/21 
از ساعت 8:۳0 تا 12:00 و 14:00 تا 18:00 براي پي گیري با شماره تلفن: ۳6270061 

با پیش شماره 026 تماس حاصل نمایند. 
- منابع آزمون تشریحي درس تجزیه و تحلیل  نمایشنامه رشته کارگرداني نمایش از کد 

رشته امتحاني 1۳57
1-هوم بادی/کابل )تونی کوشنر( 2- رومولوس کبیر )فردریش دورنمات( ۳- هملت داگ، 
مکبث کاهوت )تام استوپارد( 4- بی شیر و شکر )حمید امجد( 5- فرشته تاریخ)محمد رضایی 

راد( 6- تنها راه ممکن )محمد یعقوبی( 7-سینما ادن )مارگریت دوراس(. 
الزم به ذکر است که داوطلبان موظفند تمامي کتب معرفي شده را مطالعه نمایند.

ج( نمایش عروسکي از کد رشته امتحاني 1۳56، بازیگري از کدرشته امتحاني 1۳57،  
مجموعه رشته  موسیقي کد 1۳60  و عکاسي از کدرشته امتحاني 1۳58  

زمان و مکان انجام مصاحبه و پروژه آزمون عملي رشته نمایش عروسکی )کد 1۳56(:
- مصاحبه و آزمون پروژه عملي نمایش عروسکی مطابق جدول ذیل در روزهاي 04 و 
تهران، دانشگاه تهران، دانشکدگان هنرهای زیبا، گروه  نشاني  به   1401/05/05

آموزشی هنرهای نمایشی است.
توضیح: داوطلبان الزم است که براي تعیین نوبت مصاحبه، قبل از ساعت 8:00 صبح )از 
ساعت 7:۳0( با همراه داشتن کارت ملي یا شناسنامه عکسدار و نیز پرینت کارنامه نتایج 

اولیه آزمون کارشناسی ارشد 1401 در محل آزمون حضور داشته باشند.

جدول زمان بندي مراجعه براي آزمون عملي عروسکی
حرف اول نام خانوادگيتاریخروز

از حرف »الف« تا حرف »ع«1۴۰1/۰۵/۰۴سه شنبه

از حرف »غ« تا حرف »ی«1۴۰1/۰۵/۰۵چهارشنبه

آمادگي داوطلبان باید به شرح ذیل باشد: 
شيوه امتحانی نمایش عروسکی )کد 1۳56(

داوطلبان رشته نمایش عروسکی، الزم است که پنج عنوان نمایشنامه زیر را مطالعه و 
تحلیل نمایند.

عناوین نمایشنامه ها:
می گذرد  روز  یا  افرا  لورکا(،  خون)  عروسی  جدید)یونسکو(  مستأجر  )کامو(،  کالیگوال 

)بیضایی(، روایت عاشقانه ای از مرگ در ماه )چرمشیر(.
مواردی که داوطلبان باید در آزمون رعایت کنند:

1- سوابق کاری خود را به شکل مکتوب )عکس و مدارک( همراه داشته باشند. دیدن 
فیلم کارها به عنوان سابقه اجرایی، در محل آزمون مقدور نیست.

2- تحلیل کل آثار اعالم شده باید از سوی داوطلب آماده شود.
3- داوطلب باید  اجرای  عروسکی یکی از آثار را به صورت انفرادی آماده نماید )تمامی 

 امور اجرایی باید از سوی خود داوطلب  به تنهایی انجام گیرد(.
4- اثر انتخابی باید حداکثر در ده دقیقه اجرا شود.

5- اجرا می تواند برداشتی کلی از نمایشنامه یا بخشی از آن باشد.
آوردن وسایل مورد نیاز، بر عهده داوطلب است.

زمان و مکان انجام مصاحبه و پروژه آزمون عملي رشته بازیگري )کد 1۳57(:
- مصاحبه و آزمون پروژه عملي بازیگري از کد رشته امتحاني 1۳57 مطابق جدول ذیل 
در روزهای 1 تا 5 مردادماه 1401 به نشاني: تهران، خیابان انقالب، دانشگاه تهران، 

دانشکدگان هنرهای زیبا، گروه آموزشی هنرهای نمایشی  برگزار مي گردد. 
توضیح: داوطلبان الزم است که براي تعیین نوبت مصاحبه، قبل از ساعت 8:00 صبح

)از ساعت 7:۳0( با همراه داشتن کارت ملي یا شناسنامه عکس دار و نیز پرینت کارنامه 
نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد 1401 در محل آزمون حضور داشته باشند.

جدول زمان بندي مراجعه براي آزمون عملي بازیگري )خواهران(
حرف اول نام خانوادگيتاریخروز

از حرف »الف« تا حرف »ر«1۴۰1/۰۵/۰1شنبه

از حرف »ز« تا حرف »ی«1۴۰1/۰۵/۰2یکشنبه

جدول زمان بندي مراجعه براي آزمون عملي بازیگري )برادران(
حرف اول نام خانوادگيتاریخروز

از حرف »الف« تا حرف »خ«1۴۰1/۰۵/۰3دوشنبه

از حرف»د« تا حرف »ع«1۴۰1/۰۵/۰۴سه شنبه

از حرف »غ« تا حرف »ی«1۴۰1/۰۵/۰۵چهارشنبه

آمادگي داوطلبان باید به شرح ذیل باشد:
الف( همراه داشتن و ارائه اسناد و مدارک مربوط به سوابق بازیگري)مانند بروشور، 
پوستر یا عکس( و دیگر فعالیت هاي تئاتري اعم از آموزشي، پژوهشي و هنري. ب( 
آمادگي براي اجراء یك قطعه نمایش به صورت بداهه. ج(اجراء یك قطعه منتخب 
که پیش تر به آگاهي داوطلب رسیده است. د( خانم ها مي بایست تك گویي »خانم 
سونیا« از نمایشنامه » دایی وانیا« اثر » آنتوان چخوف« اجراء و بازي کنند)مطابق متن 
ذیل(. هـ(آقایان الزم است که تك گویي شخصیت »ترپلف« از نمایشنامه » دایی 
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اطالعیه
وانیا«  اثر » آنتوان چخوف« را اجراء و بازي کنند )مطابق متن ذیل(. 

متن تک گویی آزمون عملي بازیگري به تفکیک نقش خانم ها و آقایان

متن نمایشي مربوط به آزمون عملي كارشناسي ارشد رشته بازیگري

نقش خانم ها
وانیا”  “دایی  در  “سونیا”  پایانی  دیالوگ 

نوشته آنتوان چخوف

نقش آقایان
دریایی”   “مرغ  در  “ترپلف”  دیالوگ 

“نوشته آنتوان چخوف”

سونيا:
دایی  کنیم.  زندگی  باید  ندارد؛  فایده   «
وانیا، باید به زندگی ادامه بدهیم. شب ها 
پیش  در  انگیزی  و مالل   دراز  روزهای  و 
رنج ها  حوصله  و  صبر  با  باید  داریم. 
ما  برای  سرنوشت  که  سختی هایی  و 
می فرستد تحمل کنیم. باید برای دیگران 
کار کنیم. و وقتی عمرمان به سر رسید، 
بی  سر و صدا بمیریم. و آن جا، زیِرخاک، 
خواهیم گفت که چه رنجی کشیدیم! چه 
گریه ها کردیم! خواهیم گفت که زندگِی ما 
تلخ بود. و خدا به ما رحم خواهد کرد. و 
من و تو دایی، ما، دایِی عزیزم، به زندگی ای 
بود؛  خواهد  درخشان  که  رسید  خواهیم 
خوب و زیبا خواهد بود. آن وقت شادمانی 
می کنیم و به رنج های گذشته با رقت نگاه 
می کنیم و لبخند می زنیم و آرامش پیدا 
ایماِن  دارم؛  ایمان  من  دایی،  می کنیم. 
ملتهب و گرم،آرامِش کامل. آرامِش کامل. 
صدای فرشتگان را می شنویم، بهشت را با 
جالل و درخشندگی  اش می بینیم. تماِم 
پلیدی  های زمین را می بینیم و رنج هایمان 
را خواهد  دنیا  تماِم  که  رحمتی  غرِق  را. 
آرامش  پِر  ما  زندگِی  و  می شویم.  گرفت 
نوازِش  مثِل  شیرین  و  آرام  بود.  خواهد 
دایی   دارم.  ایمان  دارم،  ایمان  من  مادر. 
جانم، گریه می کنی. تو در زندگی شادی 
باش.  داشته  صبر  اّما  نداشتی،  خوشی  و 
راحت می شویم. راحت می شویم. آرامش 

پیدا می کنیم.«

ترپلف:
»این قضیه از شبی شروع شد که نمایشنامه 
ام با آن وضع احمقانه شکست خورد. زن ها 
شکست را نمی بخشند. من نمایشنامه را تا 
ورق آخرش، سوزاندم. کاش می دانستی که 
چقدر بدبختم؟ سردی رفتارتان، وحشتناک 
و باور نکردنی است، درست به این می ماند 
که از خواب بیدار شوم و ببینم آب دریاچه 
ناگهان خشک شده تا به زمین فرو رفته 
باشد، االن به من گفتید که سادتر از آن 
چی  آه،  بفهمید.  مرا  بتوانید  که  هستید 
را بفهمید؟! نمایشنامه ام را نپسندیده اید، 
مانند  مرا  می کنید،  تحقیر  را  استعدادم 
می شمارید...  ناچیز  و  مبتذل  خیلی ها 
این  می کوبد.(  زمین  بر  را  خود  )پای 
خیلی  می فهمم،  خوب  چقدر  را  چیزها 
مغز من میخی  به  انگار  خوب می فهمم! 
با خودخواهی من - که  فرو کرده اند که 
لعنت خدا به هر دوشان باد! - دست به 
یکی کرده و مانند زالو، خونم را می مکد... 
)تریگورین را می بیند که می آید و کتابی 

در درست دارد.( 
قریحه  و  استعداد  هم  این  بفرمایید، 
مثل  هاملت  می آید؛  دارد  که  حقیقی 
دست  در  کتابی  هم  او  مثل  و  می آید 

دارد. )ادای او را در می آورد.( 
این   )  ... کلمات،  کلمات،  »کلمات، 
خورشید هنوز به ما نرسیده شما لبخند 
ذوب  آن  انوار  در  نگاهتان  و  می زنید 
عجله  )با  نمی شوم.  مزاحمتان  می شود. 

می رود.(«

مجموعه موسیقی )آهنگسازی ـ نوازندگی موسیقی ایرانی ـ نوازندگی موسیقی 
جهانی ـ موسیقی شناسی( کد 13۶۰

زمان آزمون های عملی: 
روز  خانم،  و  آقا  داوطلبان  تمام  برای  آهنگسازی  تشریحی  آزمون  آهنگسازي:   -1
کلیه  عملی  آزمون  صبح(.   8 ساعت  تشریحی  آزمون  )شروع   1401/04/۳0 پنجشنبه 
کلیه  و   1401/04/۳0 پنجشنبه  روز  همان  تشریحی،  آزمون  از  بعد  خانم،  داوطلبان 

داوطلبان آقا، روز جمعه 1401/04/۳1 
نام خانوادگی  2- نوازندگي جهانی: کلیه داوطلبان خانم و داوطلبان آقا )حرف اول 
الف تا د( روز شنبه 1401/05/01 و داوطلبان آقا )حرف اول نام خانوادگی ر تا ی( روز 

یکشنبه 1401/05/02
3- نوازندگي ایراني: کلیه داوطلبان خانم و داوطلبان آقا )حرف اول نام خانوادگی الف 
تا د( روز دوشنبه 1401/05/0۳ و داوطلبان آقا )حرف اول نام خانوادگی ر تا ی( روز 

سه شنبه 1401/05/04
4- موسیقي شناسي: کلیه داوطلبان خانم و داوطلبان آقا )حرف اول نام خانوادگی الف 
تا چ( روز دوشنبه 1401/05/0۳ و داوطلبان آقا )حرف اول نام خانوادگی ح تا ی( روز 

سه شنبه 1401/05/04
توضیح: داوطلبان الزم است که در روزهای مقرر، برای تعیین نوبت آزمون ها از ساعت7:۳0 

صبح در محل برگزاری آزمون حضور داشته باشند.  
مکان آزمون های عملی: 

مکان برگزاري آزمون: تهران، خیابان انقالب، خیابان قدس، روبروی خیابان طالقانی، دِر 
شرقی دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا.

شیوه امتحانی مجموعه موسیقي ) کد 1۳60(
1- آزمون سرایش و شنوایی: 

• برای داوطلبان رشته موسیقی ایرانی:
الف: سرایش:

- خواندن ملودی در گام های ماژور.
- خواندن ملودی در گام های مینور یا ُمدهای موسیقی ایرانی.

ب: شنوایی: تشخیص فواصل هارمونیک.
ج: ریتم خوانی )متر ساده و ترکیبی(.

• برای داوطلبان رشته موسیقی جهانی: 
الف: سرایش: خواندن ملودی در گام های ماژور و مینور.

ب: شنوایی: تشخیص فواصل هارمونیک.
ج: ریتم خوانی )متر ساده و ترکیبی(. 

• برای داوطلبان رشته آهنگسازی:
الف: سرایش: خواندن ملودی در گام های ماژور و مینور..

ب: شنوایی: تشخیص فواصل هارمونیک و آکورد های سه صدایی.
ج. ریتم خوانی )متر ساده و ترکیبی(. 

• برای داوطلبان رشته موسیقی شناسی
الف: سرایش: خواندن ملودی در گام های ماژور، مینور یا ُمدهای موسیقی ایرانی. 

ب: ریتم خوانی )متر ساده و ترکیبی(.
ج: شنوایی: تشخیص فواصل ملودیک و  هارمونیک.

د: آزمون اجرای موسیقی )آوازخوانی یا نواختن یکی از سازهای موسیقی ایرانی، جهانی 
یا محلی(. 

 2- آزمون تخصصی: 
• برای داوطلبان رشته موسیقی ایرانی: 

ساز تخصصی )سازهای تار، سه تار، سنتور، نی، کمانچه، قانون، عود، قیچك(: 
الف: ردیف نوازی: آمادگی اجراء دو دستگاه و دو آواز )یا سه دستگاه( از حفظ، به انتخاب 
داوطلب )یکی از ردیف های میرزاعبداهلل، آقاحسینقلی، علی اکبر شهنازی، ابوالحسن صبا، 

عبداهلّل دوامی(.
از  یکی  بر  مبتنی  )بداهه پردازی  ایرانی  موسیقی  ردیف  کل  با  آشنایی  بداهه نوازی:  ب: 

گوشه های ردیف به انتخاب هیأت داوران(.
ج: قطعه نوازی: آمادگی اجراء سه قطعه از رپرتوار کالسیک موسیقی ایرانی.

د: جواب آواز: اجرای جواب آواز به شیوه کالسیک )اجرای عینی آواز خواننده(.
هـ: دشیفراژ.

• برای داوطلبان رشته موسیقی جهانی:
ساز تخصصی )سازهای بادی چوبی، بادی برنجی، زهی، پیانو، گیتار و هارپ(: 

الف: اجراء سه قطعه از چهار دوره باروک، کالسیک، رومانتیک و معاصر. الزم است که 
یکی از چهار دوره  به طور کامل اجرا شود.

ب: داوطلبان سازهای غیر از ساز پیانو، گیتار و  هارپ موظفند که رپرتوار خود را با همراهی ساز 
پیانو اجرا کنند )تأمین نوازنده پیانوی همراهی کننده، بر عهده متقاضی است(.

ج: دشیفراژ: اجراء یک قطعه از روی نت با انتخاب هیأت داوران برای داوطلبان نوازندگی 
پیانو،  هارپ و گیتار، ضروری است.

د: داوطلبان ملزم به اجراء رپرتوار تعیین شده از حفظ و بدون استفاده از نت قطعات هستند. 
• برای داوطلبان رشته آهنگسازی:

)دوبخشی،  مشخص شده  فرم  و  دستورالعمل  با  قطعه ای  نوشتن  کتبی:  آزمون  الف: 
سه بخشی، روندو، تم و واریاسیون(، به اضافه تنظیم موسیقی تعیین شده برای ارکستر 

سمفونیک یا آنسامبل در روز آزمون. 
ب: اجراء یک تم و سه واریاسیون برای پیانو و به سبک دلخواه که داوطلب از قبل نوشته است.

ج: اجراء یک قطعه با پیانو که از رپرتوار استاندارد یکی از دوره های باروک، کالسیک، 
رومانتیک یا مدرن انتخاب شده است.

• برای داوطلبان رشته موسیقی شناسی:
1. مصاحبه علمی، 2. بررسی سوابق پژوهشی و تحصیلی، ۳. درک مطلب زبان تخصصی، 
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4. بررسی پروپوزال و اهداف پژوهشی. 
ج( متقاضیان، در صورت داشتن سؤال، می توانند از طریق سیستم پاسخگویي اینترنتي در 
http://request.sanjesh.org اقدام کنند  درگاه اطالع رساني این سازمان به نشانی: 

یا در روزها و ساعات اداری با شماره  تلفن:  ۴21۶3-۰21 در میان بگذارند. بدیهي است به 
تمامی مواردي که از طریق دیگري واصل شود، هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد. 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

رشته عکاسي از كدرشته امتحاني 1358  
توضیحاتمحل برگزاریزمان آزمون

یکشنبه 2 مرداد ماه 1401

دانشگاه تهران،

دانشکدگان هنرهای زیبا،

خیابان قدس،
دِر نگارخانه تهران

* ضروری است که کلیۀ متقاضیان محترم شرکت در 
آزمون رشته عکاسی مقطع کارشناسی  ارشد، اصل مدرک 

شناسایی )کارت ملی یا شناسنامه( و پرینت کارت 
ورود به جلسه را به همراه داشته باشند.

* ورود همراهان به حوزه ممنوع است.

* حضور متقاضیان محترم، نیم ساعت قبل از زمان اعالم 
شده، ضروری است.

برادران صبح روز یکشنبه 2 مردادماه بر اساس تقسیم بندی زیر:
از حرف اول نام خانوادگی الف تا خ ساعت 9 صبح 

از حرف اول نام خانوادگی د تا ع ساعت 10 صبح
از حرف اول نام خانوادگی غ تا ی ساعت 11 صبح 

خواهران روز یکشنبه 2 مرداد ماه بر اساس تقسیم بندی زیر:
حرف اول نام خانوادگی الف ساعت 2 بعدازظهر

از حرفت اول نام خانوادگی ب تا چ ساعت ۳ بعدازظهر

دوشنبه 3 مرداد ماه 1401

خواهران روز دوشنبه 3 مردادماه بر اساس تقسیم بندی زیر:
از حرف اول نام خانوادگی ح تا ز ساعت 9 صبح 

ازحرف اول نام خانوادگی س تا ط ساعت 10 صبح 
از حرف اول نام خانوادگی ظ تا ک ساعت 11 صبح 

از حرف اول نام خانوادگی گ تا ی ساعت 2 بعدازظهر

 تغيير زمان برگزاري آزمون  عملي یا پروژه تشریحي رشته هاي اسکيس معماري داخلي  و مطالعات فرهنگ و 
معماري ایران از كد رشته  امتحاني  1352 در  آزمون ورودي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

تاریخ برگزاري آزمونتاریخ پرینت كارت ورود به جلسهزمان پاسخگویيكدرشته امتحانينام درس/ رشته امتحاني

صبح چهارشنبه 2401401/4/201401/4/22 دقیقه1۳52اسکیس معماري داخلي
عصر چهارشنبه 2401401/4/201401/4/22 دقیقه1۳65اسکیس معماري منظر

عصر چهارشنبه 2401401/4/201401/4/22 دقیقه1۳58نقاشي
عصر چهار شنبه 1801401/4/201401/4/22 دقیقه1۳52مطالعات فرهنگ و معماري ایران 

صبح پنجشنبه 1801401/4/201401/4/2۳ دقیقه1۳57تجزیه و تحلیل نمایشنامه 
صبح پنجشنبه 2401401/4/201401/4/2۳ دقیقه1۳58ارتباط تصویري

صبح پنجشنبه 2401401/4/201401/4/2۳ دقیقه1۳64طراحي پارچه و لباس
عصر پنجشنبه 1801401/4/201401/4/2۳ دقیقه1۳57نمایشنامه نویسي 

عصر پنجشنبه 2401401/4/201401/4/2۳ دقیقه1۳58تصویر متحرک )انیمیشن(
صبح جمعه 2401401/4/201401/4/24 دقیقه1۳52اسکیس معماري

صبح جمعه 2401401/4/201401/4/24 دقیقه1۳58تصویر سازي
عصر جمعه 1801401/4/201401/4/24 دقیقه1۳50مجموعه  برنامه ریزي شهري، منطقه اي و مدیریت شهري

عصر جمعه 1801401/4/201401/4/24 دقیقه1۳51اسکیس طراحي شهري
عصر جمعه 2401401/4/201401/4/24 دقیقه1۳62طراحي صنعتي

پیرو انتشار اطالعیه این سازمان در هفته نامه خبري و اطالع رساني و همچنین 
برگزاري  زمان  خصوص  در   1401/4/14 مورخ  در  سازمان  این  اطالع رسانی  درگاه 
آزمون عملي یا پروژه تشریحي رشته هاي اسکیس معماري داخلي و مطالعات فرهنگ 
از کد رشته  امتحاني 1۳52 )مجموعه معماري( در آزمون ورودي  ایران  و معماري 
مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1401 به اطالع می رساند که با توجه درخواست 
تعدادي از متقاضیان آزمون نظام مهندسي سال 1401 مبنی بر تالقي زمان برگزاري 

آزمون نظام مهندسي با زمان برگزاري آزمون عملي رشته هاي اسکیس معماري 
داخلي و مطالعات فرهنگ و معماري ایران، تاریخ برگزاري آزمون عملي رشته هاي 
اسکیس معماري داخلي و مطالعات فرهنگ و معماري ایران به روز چهارشنبه مورخ 
1401/4/22 به شرح جدول ذیل )اسکیس معماري داخلي صبح چهارشنبه مورخ 
1401/4/22 و رشته مطالعات فرهنگ و معماري ایران به عصر چهارشنبه مورخ 

1401/4/22( تغییر یافت.
جدول اصالح شده كد رشته محل هاي امتحاني داراي پروژه آزمون عملي و زمان برگزاري، تاریخ پرینت كارت و مدت زمان برگزاري پروژه یا آزمون عملي
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آزمون  در  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به 
حرفه اي  و  فني  دانشگاه  جدید  نظام  ویژه  کارداني 
و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي - غیر انتفاعي 
در سال 1۴۰1 مي رساند که ثبت نام و انتخاب  رشته از 
روز سه شنبه مورخ 1۴۰1/۰۴/1۴ آغاز شده است و تا 
روز سه شنبه مورخ 1۴۰1/۰۴/21 ادامه خواهد یافت. 
مهلت  در  متقاضیان،  که  دارد  ضرورت  اساس،  این  بر 
»دفترچه  دقیق  مطالعه  از  پس  و  شده  گرفته  نظر  در 
نمودن  فراهم  و  رشته«  انتخاب  و  ثبت نام  راهنماي 
مدارک و اطالعات مورد نیاز ثبت نام، به درگاه اطالع   رساني 
و  www.sanjesh.orgمراجعه  نشاني:   به  این سازمان 
به  توجه  با  کنند.  اقدام  سامانه  این  در  ثبت نام  به  نسبت 
اینکه ثبت نام و انتخاب رشته، هم زمان در یك مرحله 
رشته  به  توجه  با  مي بایست،  متقاضیان  مي شود،  انجام 
»دفترچه راهنمای ثبت نام و  اعالم شده در  محل هاي 
انتخاب رشته«، نسبت به انتخاب و درج رشته محل هاي 
مورد عالقه خود در »سامانه ثبت نام و انتخاب رشته« 

اقدام کنند.
با  هم زمان  رشته،  انتخاب  و  ثبت نام  راهنمای  دفترچه 
سازمان  این  اطالع رسانی  درگاه  طریق  از  ثبت نام،  شروع 

قابل دسترس گردیده است.
شرایط ثبت نام :

و  فني  دانشگاه  ویژه  کارداني  در  تحصیل  به  عالقه مندان 
حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي- غیرانتفاعي، 
اختصاصي،  و  عمومي  شرایط  از  اطالع  ضمن  مي بایست، 
مقررات وظیفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام 
اتباع غیرایراني و توضیحات مربوط به سهمیه، در صورتي 
که داراي شرایط مذکور باشند، به عنوان متقاضی این دوره 
منحصراً در یک رشته امتحاني و متناسب با رشته تحصیلي 
و کد رایانه اي دیپلم خود )طبق ضوابط مندرج در دفترچه 

راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته آزمون( ثبت نام کنند. 
الزم به توضیح است که پذیرش در تعدادي از رشته هاي 
سوابق  اساس  بر  و  است  آزمون  بدون  مذکور،  امتحاني 

تحصیلي )معدل کل دیپلم( صورت خواهد پذیرفت. 
امتحاني  رشته  در  پذیرش  اینکه  از  اعم  متقاضیان،  همه 
آنان با آزمون یا بر اساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون( 
و  راهنما  دفترچه  ضوابط  مطابق  که  است  الزم  باشد، 
توضیحات این اطالعیه، در آزمون مذکور ثبت نام و انتخاب 
رشته نمایند؛ زیرا در صورت عدم ثبت نام در تاریخ مقرر، 
پذیرش متقاضي پس از پایان مهلت تعیین شده امکان پذیر 

نخواهد بود.
برای ثبت نام  در این آزمون می بایست اقدام های زیر انجام 

گیرد: 
از  انتخاب رشته  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  دریافت   -1

درگاه اطالع رسانی این سازمان و مطالعه آن.
سوابق  و  اطالعات  جمع آوري  سامانه  به  مراجعه   -2
نشاني:  به  دانشگاه ها  به  ورود  آزمون  متقاضیان  تحصیلي 
و  اطالعات  مشاهده  براي   http://dipcode.medu.ir
دارندگان  برای  )منحصراً  تحصیلي  سوابق  کد  دریافت 
شاخه  یا  کاردانش  یا  حرفه اي  و  فني  شاخه  دیپلم 
سوابق  کد  درج  و   )1۴۰۰ الي   13۹۵ سال های  نظري 

تحصیلی درگاه اطالع رساني این سازمان برای ثبت نام در 
آزمون.

3-  آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز برای ثبت نام.
خرید کارت اعتباري ثبت نام به مبلغ 750/000 )هفتصد 
درگاه  در  اعتباری  کارت  خرید  سامانه  از  هزار(  پنجاه  و 

اطالع رساني این سازمان. 
یادآوری 1: چنان چه متقاضی، عالقه مند به شرکت در 
غیر  عالي  آموزش  مؤسسات  تحصیلي  رشته هاي  گزینش 
دولتي - غیرانتفاعي باشد، الزم است که پس از اطمینان 
رشته  در  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات  پذیرش  از 
نام،  ثبت  مبلغ  پرداخت  بر  عالوه  تقاضا،  مورد  امتحانی 
ریال  هزار(  )دویست  مبلغ 200/000  پرداخت  به  نسبت 
دیگر نیز براي دوره هاي مذکور به صورت اینترنتی اقدام 

نماید.
یادآوری2: پرداخت هزینه خدمات ارسال پیام کوتاه به 

متقاضیان به مبلغ 12/000 )دوازده هزار( ریال .
4- ثبت نام از طریق درگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
آموزش کشور  به نشاني: www.sanjesh.org در زمان 

مقرر )1401/4/14 لغایت 1401/4/21(. 
دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:

دستورالعمل  مطابق  که  مي شود  توصیه  متقاضیان  به 
رشته،  انتخاب  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  در  مندرج 
ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور 
با  پیش نویس،  فرم  اساس  بر  سپس  و  نموده  تکمیل  را 
مراجعه به درگاه اطالع رسانی این سازمان، اطالعات الزم 
را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمایند. 
نرم افزاري  برنامه  در  فرم،  تکمیل  نحوه  جامع  راهنماي 
کسب  براي  متقاضیان  و  است  موجود  اینترنتي  ثبت نام 

اطالع بیشتر، مي توانند به این راهنما مراجعه نمایند.
یادآوری 3: دانش آموزان سال آخر، که موفق به دریافت 
براي  معدل  درج  مرحله،  این  در  نشده اند،  دیپلم  مدرک 
از  متقاضیان، مي بایست،  از  گروه  این  نیست.  الزامي  آنها 
مورخ  جمعه  روز  لغایت   1401/6/1 مورخ  سه  شنبه  روز 
1401/6/4 با مراجعه به قسمت ویرایش اطالعات در درگاه 
این سازمان، نسبت به درج یا ویرایش معدل دیپلم اقدام 
نمایند. هر گونه مغایرت یا اعالم اشتباه اطالعات فوق، در 
باشند،  گرفته  قرار  پذیرفته شدگان  ردیف  در  که  صورتی 

منجر به لغو قبولی آنها خواهد شد.
شاخه  فارغ التحصیالن  یا  دانش آموزان   :4 یادآوری 
تحصیلي نظري نیز مجاز به ثبت نام در این آزمون هستند. 
این متقاضیان، ضمن داشتن شرایط و ضوابط مندرج در 
دفترچه  راهنماي ثبت نام، توجه داشته باشند که فقط مجاز 
به انتخاب رشته هاي تحصیلي کارداني ناپیوسته هستند 
و معدل آنها، در مقایسه با متقاضیان شاخه تحصیلي فني 
و حرفه اي و کاردانش، در رشته هایي که پذیرش آنها صرفاً 
بر اساس سوابق تحصیلي صورت مي گیرد، تراز خواهد شد. 
نحوه تراز معدل و عنوان رشته هاي کارداني ناپیوسته در 

دفترچه راهنما درج شده است.
ضمناً متقاضیان الزم است که در درج اطالعات ثبت نامی 
صورت  در  که،  چرا  نمایند؛  دقت  خود  رشته  انتخاب  و 
مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه 

با مدارک متقاضی در صورت پذیرفته شدن در  نام  ثبت 
آزمون، مطابق مقررات و ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

یادآوری 5: چنان چه متقاضي در مرحله ثبت نام اقدام 
به ارائه اطالعات غلط نماید یا در ارسال عکس خود مرتکب 
باشد(، به عنوان  یا عمداً  اشتباه شود )اعم از اینکه سهواً 
متخلف تلقي می شود و برابر مقررات با وي رفتار خواهد 

شد. 
زمان برگزاری، توزیع كارت اینترنتي و محل آزمون:
کارداني  آزمون  شده،  پیش بیني  زماني  برنامه  اساس  بر 
عالي  آموزش  مؤسسات  و  حرفه اي  و  فني  دانشگاه  ویژه 
از  )براي آن دسته  غیردولتي- غیرانتفاعي سال 1401 
آزمون  با  آنها  پذیرش  که  ثبت نامي  مجموعه هاي 
است( در روز جمعه مورخ 1401/6/4 برگزار خواهد شد. 
متقاضیان الزم است که از روز سه شنبه مورخ 1401/6/1 
لغایت روز پنجشنبه مورخ 1401/6/۳ با مراجعه به درگاه 
کارت  پرینت  تهیه  به  نسبت  سازمان،  این  اطالع رساني 
آزمون  محل  نمایند.  اقدام  آزمون  در  شرکت  راهنماي  و 
امتحاني  حوزه  شهرستان  و  استان  اساس  بر  متقاضیان، 
تعیین شده مندرج در بند ۳0 تقاضانامه تعیین مي گردد؛ 
دفترچه  به  مراجعه  با  متقاضیان،  که  است  مقتضي  لذا 
به  مربوط  کد  درج  و  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  راهنماي 
استان و شهر مورد نظر در تقاضانامه ثبت نام اقدام نمایند.

زمان انتخاب كد رشته محل هاي انتخابي:
بر اساس برنامه زماني، هم زمان با ثبت نام براي شرکت در 
آزمون، متقاضیان مجموعه هاي ثبت نامي پذیرش با آزمون 
است  الزم  آزمون(،  )بدون  تحصیلی  سوابق  با  پذیرش  و 
که با مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان و مطالعه 
شرایط و ضوابط هر یک از کد رشته هاي انتخابي، نسبت 

به انتخاب کد رشته محل هاي خود اقدام نمایند.
توصیه هاي  مهم :

1- مفاد دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.
2- در انتخاب کد مجموعه ثبت نامي و همچنین شهرستان 
محل حوزه امتحاني خود )براي رشته پذیرش با آزمون( 
دریافت کد  از  آورید؛ چرا که پس  به عمل  را  دقت الزم 
اصالح  برای  مهلت  ثبت نام،  پایان  و  رقمي   16 پي گیري 

موارد فوق با مشکل مواجه خواهید شد.
۳- پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت کد پي گیري، یک 
خود  نزد  را  آن  و  تهیه  خود  تقاضانامه  از  پرینت  نسخه 

نگهداري نمایید.
4- هرگونه  تغییر  در شرایط و ضوابط ثبت نام این آزمون، 
به صورت اطالعیه رسمي از طریق  درگاه اطالع رساني این 
سازمان و نشریه پیک  سنجش  و، در صورت لزوم،  از طریق 

رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد.
با  غيرحضوری  ارتباط  یا  درخواست  ارسال  نحوه 

سازمان سنجش آموزش كشور
متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت خود 
را با بخش پاسخگویي اینترنتي سازمان سنجش آموزش 
یا   https://request.sanjesh.org به آدرس  کشور 
 ۰21-۴21۶3 تلفن:  شماره  با  اداری  ساعات  و  روزها  در 

در میان بگذارند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اعالم تاریخ، نحوه ثبت نام  و انتخاب رشته آزمون كارداني ویژه دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات 
آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي سال 1401

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:



شماره 128۳  دوشنبه 20 تیر خرداد 1401 امام علی النقی )ع(: فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی، که دوست داری با تو چنان باشند.
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آگهی



پیامبر اکرم )ص(: بهترین یاران کسی است که ناسازگاری اش اندک باشد و سازگاری اش بسیار.شماره 128۳  دوشنبه 20 تیر 1401
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افق نو

ممکن است بعضی از شما که از آزمون خود چندان راضی 
نیستند، بگویند: »من که نتوانستم خوب امتحان بدهم!« 
یا بعضی بگویند: »با اینکه خیلی تالش کردم، نمی دانم 
چرا نتوانستم آن طور که خوانده بودم، به سؤاالت جواب 
بدهم!« حتماً در این میان، گروه پر شماری هم هستند 
که بعد از پایان آزمون تا االن، با این استرس و اضطراب 
به سر می برند که اصاًل قبول می شوند یا نه، و هر روز به 
مروِر درصدها و جمع و تفریق جواب های غلط و درست 
تعداد  داوطلبان،  از  گروه  این  اینکه  با  مشغولند.  خود 
موضوع  این  که  گفت  می توان  حتی  و  هستند  زیادی 
آزمون،  این  در  شرکت کنندگان  میان  در  حدودی  تا 
طبیعی است، اما توصیه مي کنیم که همه شما کنکور را 
از ذهن خود خارج کرده و زندگی عادی خود را سپری 
کنید. اینکه می گوییم به زندگی عادی خود ادامه دهید، 
به این معنی نیست که اگر در میان شما کسانی باشند 
و قطعاً  نیستند  آزمون خود راضی  از  به هیچ وجه  که 
می دانند که نتیجه مورد نظر خود را به دست نخواهند 
آورد، دست روی دست بگذارند و کاری نکنند؛ بلکه آنها 
می توانند از همین امروز و برای کسب یک نتیجه عالی 

و دلخواه، برنامه خوبی را برای خود ترسیم نمایند و با 
استفاده از تجربه شان در آزمون سراسري سال جاری، 
خود را برای آزمون سراسري سال آینده آماده کنند و 
مطمئن باشند که با تالش و کوشش فراوان می توانند به 

هر آنچه در نظر دارند، برسند. 
خود  به  که  است  آن  موضوع،  این  طرح  از  ما  منظور 
بقبوالنید کنکور تمام شد و دیگر زمان افسوس خوردن 
و سرزنش کردن خود یا دیگران و حتی فکر کردن به 
نتیجه آن نیز نیست؛ زیرا وقت و انرژی شما بیش از این 

نمی توانید  آنچه که دیگر  برای  را  دارد که خود  ارزش 
سرزنش  یا  شماتت  دهید،  انجام  تغییرش  برای  کاری 
کنید؛ در عوض به خود بگویید که شما آنچه در توان 
داده اید  انجام  نتیجه خوب  یک  برای کسب  داشته اید، 
ورطه  این  در  را  است که شما خود  نیز همین  مهم  و 
و  کرده  نگاه  موضوع  به  گونه  این  وقتی  داده اید.  قرار 
در موردش قضاوت کنید، می بینید که چقدر احساس 
آرامش می کنید. می خواهیم در مورد »اریک مبانی« با 
شما صحبت کنیم. به نظر ما، او و شما شرایطی شبیه 

به یکدیگر داشته اید. 
اریک موسی مبانی، شناگری از گینه بود که در المپیک 
زمان  تا  او  نشد.  برنده  ولی  کرد،  شرکت   2000 سال 
ندیده  بزرگ  استخر  یک  گاه  هیچ  مسابقه،  در  شرکت 
بود و در کشورش در استخر یک هتل، که فقط 20 متر 

طول داشت، تمرین می کرد. 
عالوه بر این، اریک هیچ گاه در یک مسیر 100 متری، 
مسابقه شنا نداده بود. در حالی که دو شرکت کننده )از 
نیجریه و تاجیکستان( هر دو به علت شیرجه غلط در 
شروع مسابقه از دور این مسابقات حذف شدند، اریک 

از نو رشوع کنید

شما آنچه در توان داشته اید
برای کسب یک نتیجه خوب انجام 

داده اید و مهم نیز همین است که شما 
خود را در این ورطه قرار داده اید

 وقتی این گونه به موضوع نگاه کرده 
و در موردش قضاوت کنید
می بینید که چقدر احساس

 آرامش می کنید

حدود ده روز از برگزاری آزمون سراسري سال جاری می گذرد و حتمًا خیلی از شما داوطلبان عزیز هم تا االن، 
تا حدودی می دانید که کنکور را چگونه برگزار کرده اید و مطمئنًا بعد از آزمون متوجه شده اید که کنکور نیز، 
یك آزمون مانند همه آزمون هایی است که تاکنون در آن شرکت کرده بودید و ترس و اضطراب شما هم اصاًل 

موردی نداشته است. 
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افق نو

به  و  تمرکز مي کنیم  آنها  روي  که  چیزهایي مي رسیم 
به  نخواهیم،  چه  و  بخواهیم  چه  مي دهیم.  انرژي  آنها 
هر چیزي که فکر کنیم، همان چیز در زندگي برایمان 
متجلي خواهد شد؛ به عبارت دیگر، روي هر چیزي که 
تمرکز کنیم، آن را به زندگي مان فرا خوانده ایم. ممکن 
است آن چیزی که ما به زندگی خود فرا خوانده ایم، با 

تصویری که پیش از این در ذهن خود داشته ایم، تفاوت 
کند، اما ماهیت هر دو، در نهایت، یکی است.

دادید،  انجام  را  کاری  که  وقتی  نکنید  فراموش  پس 
نتیجه و تصویر خوبی را از آن برای خود تجسم نمایید تا 
بهترین چیز ممکن برای شما اتفاق افتد. ذهن خود را با 
افکار منفی به هم نریزید و لحظه های زیبای زندگی را با 
فکر کردن به آنچه که تغییرش دیگر برایتان امکان پذیر 
نیست، خراب نکنید؛ اما با خودتان رو راست باشید، و 
اگر واقعاً فکر می کنید که با اعالم نتایج کنکور، نتیجه 
دلخواه خود را از آن نخواهید گرفت، از همین امروز، با 
یک کوله بار پر از تجربه ها ی مفید، مجدداً قدم در راه 
بگذارید و برای ساختن آنچه که مورد نظر شماست، از 

نو شروع کنید.

به کار خود ادامه داد. او، سرش را از آب باال گرفته بود 
و به سختی پا می زد و به شنا کردن ادامه می داد. اریک، 
اولین طول استخر را با تقال و تالش فراوان طی کرد و 
هنگام پیمودن طول دوم استخر، نزدیک بود که غرق 
و  داد  انجام  توان داشت،  را که در  آنچه  او،  ولی  شود؛ 
هزار  هفده  پایان،  خط  به  مانده  متر   ۳0 نشد.  تسلیم 

و  پرداختند  او  تشویق  به  ورزشگاه  در  حاضر  تماشاگر 
با هر پایی که می زد، صدای تشویق تماشاگران بلندتر 

می شد.
10 متر مانده به پایان کار، او مانند چوب پنبه ای، روی 
آب باال و پایین می رفت، اما جمعیت، دیوانه وار او را 
تشویق می کردند، و سرانجام، هنگامی که موسي مبانی 
به پایان مسیر مسابقه رسید، سقف استادیوم از شدت 

تشویق تماشاگران در حال کنده شدن بود!
ثانیه طی  و 52  دقیقه  در یک  را  مسابقه  اریک مسیر 
کرده بود؛ یعنی یک دقیقه دیرتر از رکورد سایرین، اما 
کسی به این موضوع توجه نکرد؛ چون اریک آنچه را که 
در توان داشت، انجام داده بود. حتماً می پرسید که  چه 

شباهتی میان شما و او وجود دارد.
اول اینکه وقتی دیگران بدانند که شما آنچه را که در 
توان داشته اید، انجام داده اید، بدون توجه به نتیجه، آن 

را از شما خواهند پذیرفت و حمایتتان خواهند کرد.
گاه  هیچ  اریک   ...« کنید  توجه  جمله  این  به  دوم 

در یک مسیر 100 متری، مسابقه شنا نداده بود 
هستید  داوطلبانی  جزو  نیز  شما  شاید   »...

کنکور،  برگزاری  روز  از  قبل  تا  که 
از  و   )تستی  امتحان  یک  در 

زمانی  بازه  در  دروس(  همه 
نکرده  شرکت  ساعته  چهار 

بوده اید.
به اریک موسي مبانی توجه 

لحظه،  آخرین  تا  که  کنید 
و  برنداشت  تالش  از  دست 

او  بود.  راضی  خود  از  مطمئناً 
کسب  را  دلخواهش  نتیجه  گرچه 

نکرد، اما می دانست که به خودش بدهکار 
نیست. شما هم چون اریک تا آخرین لحظه تالش 

باید خود را تحسین کنید  کرده اید و به همین خاطر، 

به خدا توکل کنید
و نتیجه کار خود را
به اوواگذار نمایید و

مطمئن باشید که خدای بزرگ
که تمام هستی و کائنات مولود

خواست واراده اوست
برای شما بهترین ها را

مقدر کرده است

اگر واقعاً فکر می کنید که
با اعالم نتایج کنکور، نتیجه دلخواه 

خود را از آن نخواهید گرفت
از همین امروز، با یک کوله بار
پر از تجربه ها ی مفید، مجدداً 

قدم در راه بگذارید و برای ساختن 
آنچه که مورد نظر شماست

 از نو شروع کنید

و بدون  فکر کردن به نتیجه، از روزهای خود، بهترین 
استفاده را ببرید. فراموش نکنید که کنکور تمام شد و 
نگرانی، استرس و اضطراب شما، فقط به نامناسب شدن 
نتیجه  و  کنید  توکل  خدا  به  می شود.  منجر  اوضاعتان 
که  باشید  مطمئن  و  نمایید  واگذار  او  به  را  خود  کار 
خدای بزرگ، که تمام هستی و کائنات مولود خواست 
و اراده اوست، برای شما بهترین ها را مقدر کرده است. 
با ایمان به این تفکر و دانستن این موضوع که کائنات 
و قانون جذب، تفکر شما را به حقیقت تبدیل می کنند، 
مثبت اندیش باشید و آینده خود را زیبا ببینید و برای 
زیبا ساختن آن تالش کنید و نتیجه تالشتان را به خدا 

واگذار کنید.
ما انسان ها گرایش داریم که از ابتدا با نتیجه کارهایي 
که انجام مي دهیم، زندگي کنیم. ما معموالً اثر و نتیجه 
با  به دست مي آوریم،  را که در زندگي  تمام تجربیاتي 
که  زماني  دلیل،  به همین  و  مي کشیم،  به دوش  خود 
مي کنیم،  نتیجه  آوردن  دست  به  را صرف  خود  انرژي 
ارمغان  به  را  چیزي  همان  ما  براي  هم  جذب  قانون 
مي آورد که در ذهنمان مي گذشته است؛ درست مانند 

یک چرخه علت و معلولي حقیقي.
نیز  موفق  فرد  یک  که  گفت  مي توان  دیگر،  سوي  از 
نگاه  جامعه  به  مثبت  دید  با  او  دارد.  مشابهي  شرایط 
بهره مند  دارد،  زندگي  در  که  نعمت هایي  از  مي کند، 
مي شود، با شور و اشتیاق زیاد به زندگي ادامه مي دهد و 
هر روز چنین تجربه هایي را در زندگي خود تکرار کرده 
دعوت  خود  زندگي  به  را  بیشتري  رضایت  و  شادي  و 

مي کند.
همان  به  زندگي  در  که  مي گوید  ما  به  جذب  قانون   
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ادامه از صفحه اول
در این مراسم، که با حضور وزرای علوم، 
و  بهداشت، درمان  و  فناوری  و  تحقیقات 
آموزش پزشکی و جمعی از دانشگاهیان، 
از  شد،  برگزار  دانشجویان  و  استادان 
کشوری،  نمونه  علمی  هیأت  عضو   ۳6
وزارت  کشوری  نمونه  دانشجوی   18
همچنین و  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
1۳ دانشجوی نمونه کشوری وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در رشته ها و مقاطع 

مختلف تحصیلی، تجلیل شد.
آیین  در  رئیسی،  ابراهیم  سید  دکتر 
نمونه  دانشجویان  و  استادان  از  تجلیل 
کشوری، گفت: خدا را شاکریم که تحت 
هستیم  علم دوست  رهبری  هدایت های 
که همواره مشوق فرهیختگان و نخبگان 
در  که  پیشرفت هایی  و  است  بوده  کشور 
حاصل  بوده ایم،  آن  شاهد  سال ها  این 
حمایت ها و تشویق های ایشان بوده است.
استادان  اینکه  بیان  با  جمهور،  رئیس 
در  خوبی  بسیار  گام های  دانشجویان  و 
حوزه پیشرفت علم برداشته اند، افزود: ما 
در حوزه  مؤثر  گام های  نیازمند  همچنان 
تحقیق و پژوهش، حوزه تعلیم و تربیت و 

خدمات علمی هستیم.
دکتر  جمهور،  رئیس  سخنان  از  پیش 
و  علم  دانشگاه  »رئیس  انبیاء،  منصور 
از  گزارشی  ارائه  ضمن  نیز،  صنعت«، 
در  شده  انجام  اقدامات  و  دستاوردها 
حوزه علم، دانش و پژوهش این دانشگاه، 
از  برخی  حل  مأموریت  پذیرش  برای 
ابرچالش های ملی در راستای تحقق سند 

تحول دولت مردمی اعالم آمادگی کرد.
همچنین، در حاشیه این مراسم، با حضور 
و  اسناد  مرکز  کتابخانه،  رئیسی،  دکتر 
دانشگاه  رضا)ع(  امام  همایش های  سالن 
کتابخانه  این  شد.  افتتاح  صنعت  و  علم 

و ظرفیت  مربع  متر  هزار  زیربنای 12  با 
200 هزار جلد کتاب امکان پذیرش 800 

دانشجو را به صورت هم زمان دارد.
ابوالفضل  دکتر  مراسم،  این  در  همچنین 
امور  کل  اداره  سرپرست  دانشور، 
دانشجویان داخل وزارت علوم، در خصوص 
جشنواره  گفت:  جشنواره،  این  برگزاری 
سال های  مانند  امسال،  نمونه  دانشجوی 
معنوی  مراتب  افزایش  هدف  با  گذشته، 
به  پایبندی  در  دانشجویان  تشویق  و 
هویت ملّی و گسترش اصول و ارزش های 
اسالمی، اخالق حرفه ای و افزایش تحرک، 

شناسایی  و  اجتماعی  شادابی  و  نوآوری 
برترعلمی  استعدادهای  با  دانشجویان 

فرهنگی برگزار شد.
سرپرست اداره کل امور دانشجویان داخل 
وزارت علوم بیان کرد: تعداد برگزیدگـان 
نفر   12( نفر   18 علوم  وزارت  در  نهایی 
دکتری تخصصی، یک نفر کارشناسی ارشد 
از  بود.  کارشناسی(  نفر  پنج  ناپیوسته، 
علوم  زیرگروه  در  نفر   10 برگزیدگان 
 ، پایه  علوم  زیرگروه  در  نفر  دو  انسانی، 
مهندسی،  و  فنی  زیرگروه  در  نفر  چهار 
یک نفر در گروه کشاورزی و دامپزشکی 

و یک نفر در زیرگروه هنر هستند که از 
این تعداد 9 نفر  آقا و9 نفر خانم هستند.
وی در خصوص تعداد برگزیدگان نهایی در 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
برگزیدگان  نهایی  تعداد  کرد:  اظهار  نیز 
این وزارتخانه هم 1۳ نفر )7 آقا و 6 خانم( 
هستند که از این تعداد، پنج نفر دانشجوی 
مقطع دکتری تخصصی، دو نفر دانشجوی 
نفر  ناپیوسته، سه  مقطع کارشناسی ارشد 
نفر  یک  کارشناسی،  مقطع  دانشجوی 
دو  و  حرفه ای  دکتری  مقطع  دانشجوی 

نفر دانشجوی دوره دستیاری هستند
نشان  خاطر  پایان،  در  دانشور،  دکتر 
طی  اخیر،  دهه  دو  از  بیش  در  کرد: 
نمونه،  دانشجوی  جشنواره  فرایند 
از  بهره گیری  تا ضمن  است  تالش شده 
دانشجویان  استادان،  ایده های  و  نظرات 
سطح  ارتقاء  بر  عالوه  نظران،  صاحب  و 
داوران  گزینش  با  جشنواره،  کیفی 
مربوطه،  تخصصی  حوزه های  در  مجّرب 
برگزیده  و  انتخاب  دانشجویان  بهترین 

شوند.

اعضاء هیأت علمی و دانشجویان منونه کشوری معرفی و تجلیل شدند
در مراسمی با حضور رئيس جمهوری

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور، به 
منظور سهولت اطالع رساني و تسریع در انعکاس 
اطالع رساني  کانال  اندازي  راه  به  اقدام  اخبار، 

در پیام رسان های داخلی کرده است.
کاربران محترم پیام رسان های داخلی، با نشانی های 
اعالم شده، مي توانند با عضویت در کانال واحد خبر 
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 پیام رسان سروش:
http://sapp.ir/sanjeshprnoet 

پیام رسان آی گپ:
https://profile.igap.net/prnoetir 

پیام رسان گپ:
 https://gap.im/prnoetir
@prnoetir            :پیام رسان بله

پیام رسان ایتا:
https://eitaa.com/prnoetir  
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

راه اندازي کانال اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور در پيام رسان های داخلی


