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دكتري نيمه متمركز سال 1401 اعالم شد

دکتر پورعباس :
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اعالم  از  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان   رئیس 
دوره  ورودی  آزمون  نهایی  پذیرفته شدگان  اسامی 
و  دانشگاه ها   1۴۰1 سال  دکتری »Ph.D« نیمه متمرکز 
خبر  اسالمی  آزاد  دانشگاه  و  عالی  آموزش  مؤسسات 

داد.
دکتـر  سـنجش،  سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش   بـه 
عبدالرسـول پورعبـاس، بـا اعـالم ایـن خبـر، گفـت: آزمـون 

)نیمه متمرکـز( سـال 1401   »Ph.D« ورودی دوره دکتـری
بـا حضـور بیـش از 1۸۶ هـزار داوطلب برگزار شـد کـه از این 
تعـداد، 13۷ هـزار و 11۷ نفـر مجـاز به انتخاب رشـته شـدند 
دانشـگاه ها، شـامل:  آزمـون در  از طـی مرحلـه دوم  و پـس 
مصاحبـه، بررسـی سـوابق علمـی و پژوهشـی و... در نهایـت 
بیـش از 22  هـزار و پانصـد نفـر  در دوره دکتـری تخصصـی 

پذیرفتـه شـدند.
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نکته

چند نكته درباره ثبت نام  پذیرفته شدگان  دكتري 1401 
یادداشت هفته برای پذیرفته شدگان  سال 1401

زمان و نحوه پذیرش 
دکتری پيام نور به زودی 

اعالم می شود
عمومی  روابط  مدیرکل 
گفت:  پیام نور،  دانشگاه 
پذیرش  نحوه  و  زمان 
مقطع  پذیرفته شدگان 
دکتری تخصصی سال 1۴۰1 
اطالع رسانی  زودی  به 

می شود.
حیدری،  محسن  دکتر 
کلیه  به  تبریک  ضمن 

پیام نور،  دانشگاه  دکتری  مقطع  پذیرفته شدگان 
دکتری  مقطع  شدگان  پذیرفته  کلیه  داشت:  اظهار 
سهولت  منظور  به  پیام نور،  دانشگاه  تخصصی 
صورت  به  را  ذیل  مدارک  می توانند  ثبت نام، 
حجم  با  و   jpeg یا   jpg فرمت  در  الکترونیکی 
هنگام  در  تا  کنند،  تهیه  کیلوبایت   250 حداکثر 
اعالم ثبت نام اولیه، آنها را به صورت غیرحضوری از 
بارگذاری   https://reg.pnu.ac.ir سامانه:  طریق 

کنند.
و  اول  صفحه  تصویر  اصل،  ارائه  داد:  ادامه  وی 
رو،  و  پشت  ملی  کارت  تصویر  شناسنامه،  سوم 
کارشناسی،  و  کارشناسی ارشد  مدارک  تصویر 
)ویژه  وظیفه  نظام  کننده  مشخص  مدرک  و 

است. الزامی  ثبت نام حضوری  روز  در  آقایان(، 
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: زمان و 
نحوه پذیرش پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی 
و  شده  یاد  سامانه  طریق  از  زودی  به   1401 سال 

سرویس پیامک، به آنها اطالع رسانی می شود.

بـه یـاري خداوند،  از سـوي سـازمان سـنجش، 
اواخـر هفتـه گذشـته، اسـامي پذیرفته شـدگان 
آزمون دکتـري »Ph.D« نیمه متمرکز سـال 1۴۰1 
دانشـگاه ها و مؤسسـات  آمـوزش  عالـي  اعـالم 
شـد. بـه همین خاطـر، مناسـب دیدیم کـه مفاد 
ایـن سـتون را در شـمارة پیـِش رو، بـه یادکرد 
مهم تریـن مـواردي کـه رعایـت آنهـا از سـوي 
ایـن آ زمـون هنـگام ثبت نـام  پذیرفته شـدگان 

الزم بـه نظـر مي رسـد، اختصـاص دهیم.
این موارد در زیر مي آید:

و  تاریـخ  از  آگاهـي  بـراي  بایـد  پذیرفته شـدگان،  ـ   1
مـدارک الزم بـراي ثبت نـام )عـالوه بـر مـدارک درج 
شـده در اطالعیـه مربـوط بـه ثبت نام که هم در سـایت 
سـازمان سـنجش و در همیـن شـماره نشـریه آمـده 
اسـت(، بـه پایـگاه اطالع رسـاني دانشـگاه یـا مؤسسـه 

محـل قبولـي مراجعـه کننـد. 
2 ـ بـراي داوطلبـان واجـد شـرایط گزینـش، تـا چنـد 
روز آینـده، کارنامـه اي در بردارندة اطالعـات الزم، نمره 
آزمـون، نمـره مصاحبـه، حدنصـاب نمره اعالم شـده از 
طـرف مؤسسـه، رتبـه داوطلـب و آخرین رتبـه پذیرفته 
شـده در هـر یـک از کدرشـته  محل هـاي معرفي شـده 
بـراي مصاحبـه در سـهمیه مربـوط تنظیم شـده اسـت 
قابـل  ایـن سـازمان  اطالع رسـاني  پایـگاه  از طریـق  و 

دسترسـي خواهـد بود.
از  شـده  اعـالم  تاریخ هـاي  در  منحصـراً  ثبت نـام  ـ   3
سـوي هـر دانشـگاه و بـا ارائه مـدارک کامل درج شـده 

در اطالعیـه مربـوط بـه ثبت نـام در ایـن آزمـون )کـه 
عـالوه بـر سـایت سـازمان سـنجش، در همین شـماره 
نشـریه درج شـده اسـت( صـورت مي پذیـرد، و مراجعه 
نکـردن پذیرفته شـدگان در تاریـخ  یا تاریخ هـاي تعیین 
ادامـه  از  انصـراف  معنـاي  بـه  ثبت نـام،  بـراي  شـده 

بود. تحصیـل خواهـد 
4 ـ در هـر مرحلـه  از ثبت نـام ، حتـي هنـگام  تحصیـل ، 
چنان چه  مشـخص  شـود که داوطلبي  حقایـق  را کتمان  
کـرده  یـا اطالعـات غلطـي ارائه نمـوده و واجد شـرایط 
براسـاس   و  باطـل می شـود   قبولـي  وي  نبـوده اسـت، 

مقـررات  بـا چنیـن داوطلبـي رفتار خواهد شـد.
5ـ  آن گـروه از داوطلبانـی کـه نـام آنهـا هـم در ردیف 
مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  از  یکـي  پذیرفته شـدگان 
آمـوزش عالـي و هم در ردیـف پذیرفته شـدگان یکي از 
واحدهـای دانشـگاه آزاد اسـالمي قـرار مي گیـرد، توجه 
داشـته باشـند کـه منحصـراً مي تواننـد در یکـي از کـد 
رشـته محل هاي قبولـي ثبت نـام کننـد و بـه عبارتـي، 
مجـاز بـه ثبت نـام در هـر دو محـل قبولي نیسـتند؛ در 
غیـر ایـن صـورت، مطابـق ضوابط بـا آنها رفتـار خواهد 

شد. 
۶- از آنجایی که تغییر گرایش و انتقال پذیرفته شـدگان 
دوره هـاي دکتـري »Ph.D« امکان پذیر نیسـت و اصوالً 
بررسـي این امور نیز به عهده سـازمان سـنجش نیست، 
لـذا درخواسـت هاي متقاضیـان در ایـن خصـوص، قابل 

بررسـي نخواهد بود.
موفق باشید

کاردانی به کارشناسیکارشناسی ارشددکتریسراسریعنوان
کاردانی ویژه دانشگاه 

فنی و حرفه ای

زمان 
ثبت نام

نوبت اول:
۸ تا 1401/۸/14

نوبت دوم:
15 تا 1402/1/21

1۶ تا 221401/9/22 تا 1401/۸/29
1402/3/2۸ تا 

1402/4/4
 1۸ تا 1402/4/25

اجراي 
آزمون

نوبت اول:
پنجشنبه 29 و جمعه 

1401/10/30 
نوبت دوم:

چهارشنبه 14 و پنجشنبه 
 1402/4/15 

صبح پنجشنبه 
1401/12/11

عصر پنجشنبه 11 و 
صبح و عصر جمعه

1401/12/12
جمعه 1402/۶/3جمعه 1402/۶/3

برنامه زماني ثبت نام و برگزاری آزمون های سراسری سال 1402 



شماره 12۸9  دوشنبه 31 مرداد 1401 حضرت امام حسین )ع(: کسب علم موجب رسیدن به معرفت و شناخت است.

3هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اخبار هفته

ادامه از صفحه اول 
وی افزود: متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفته شدگان 
در  هم  و  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  از  یکی 
آزاد  دانشگاه  واحدهای  از  یکی  پذیرفته شدگان  ردیف 
اسالمی قرار می گیرند، توجه داشته باشند که منحصراً 
می توانند در یکی از کد رشته محل های قبولی ثبت نام 
محل  دو  هر  در  ثبت نام  به  مجاز  عبارتی،  به  و  نمایند 

قبولی نیستند.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در مورد ثبت نام از 
پذیرفته شدگان، نیز تصریح کرد: متقاضیانی که اسامی آنها 
به عنوان پذیرفته شدگان نهایی هر یک از کدرشته محل های 
اعالم شده  تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
است، الزم است که برای اطالع از تاریخ و مدارک ثبت نام، به 
درگاه اطالع رسانی دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود رجوع 
نمایند و پذیرفته شدگان رشته های دانشگاه آزاد اسالمی نیز 
برای اطالع از تاریخ، مدارک و نحوه ثبت نام در مراکز محل 
قبولی خود، به درگاه اطالع رسانی مرکز سنجش، پذیرش و 

فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی مراجعه کنند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، ادامه داد: ثبت نام 
منحصراً در تاریخ های اعالم شده از سوی هر دانشگاه و 
با ارائه مدارک اعالم شده صورت می پذیرد و عدم اقدام 
پذیرفته شدگان در تاریخ یا تاریخ های تعیین شده برای 
ثبت نام، به منزله انصراف از ادامه تحصیل فرد پذیرفته 
توصیه  پذیرفته شدگان  به  و  شد،  خواهد  تلقی  شده 
اطالع رسانی  درگاه  در  مندرج  اطالعیه  که  می شود 
دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود را به 

دقت مطالعه کنند.
دکتر پورعباس، همچنین اظهار نمود: برای متقاضیان 

واجد شرایط، در اول شهریور ماه، کارنامه نهایی حاوی: 
حدنصاب  مصاحبه،  نمره  آزمون،  نمره  الزم،  اطالعات 
نمره اعالم شده از طرف دانشگاه، رتبه متقاضی و آخرین 
محل های  کدرشته  از  هریک  در  پذیرفته شده  رتبه 
تنظیم  مربوط،  سهمیه  در  مصاحبه  برای  شده  معرفی 
می شود و از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان قابل 

دسترسی خواهد بود.
صورت  در  متقاضیان،  کرد:  خاطرنشان  پایان،  در  وی، 
بخش  با  را  خود  سؤاالت  یا  سؤال  می توانند  لزوم، 
کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اینترنتی  پاسخگویی 
در  یا     https://request.sanjesh.org نشانی:  به 
روزها و ساعات اداری با شماره تلفن: ۴21۶۳-21 در 

میان بگذارند.

اسامي پذیرفته شدگان نهایي آزمون دكتري 
نيمه متمركز سال 1401 اعالم شد

تا 6 شهریور ماه تمدید شد دکتر پورعباس :

با اعالم مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی 
دانشگاه آزاد اسالمی، ثبت نام و انتخاب رشته 
این  تحصیلی  رشته های  از  دسته  آن  برای 
کاردانی  و  کارشناسی  مقاطع  در  که  دانشگاه، 
آنها  پذیرش  اول،  نیمسال  ناپیوسته  و  پیوسته 
به صورت صرفًا براساس سوابق تحصیلی است، 

تا روز یکشنبه ۶ شهریور ماه تمدید شد. 
التحصیلی  فارغ  و  پذیرش  سنجش  مرکز 
دانشگاه آزاد اعالم کرد: بدین وسیله به اطالع 
بر  پذیرش  در  شرکت  و  ثبت نام  متقاضیان 
اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی 
برای  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  که  می رساند 
آن دسته از رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد 
اسالمی، که در مقاطع کارشناسی و کاردانی 
پیوسته و ناپیوسته نیمسال اول پذیرش آنها 
تحصیلی  سوابق  براساس  صرفاً  صورت  به 
ماه تمدید  شهریور   ۶ یکشنبه  تا روز  است، 

شد.
سامانه  به  مراجعه  با  می توانند  داوطلبان 
به  فارغ التحصیلی  و  پذیرش  سنجش،  مرکز 
نشانی: www.azmoon.org ابتدا دفترچه 
دریافت  را  پذیرش  این  ثبت نام  راهنمای 
در  آگاهی،  کسب  و  مطالعه  از  پس  و  کنند 
صورت تمایل و داشتن شرایط، با  تهیه کارت 
رشته  انتخاب  و  ثبت نام  به  نسبت  اعتباری، 

خود اقدام نمایند.

ثبت نام و انتخاب رشته های 
بدون آزمون در

مقاطع کارشناسی و
کاردانی دانشگاه آزاد

آزاد  دانشگاه  آزمون  با  رشته های  متقاضیان  رشته  انتخاب 
اسالمی شرکت کننده درآزمون سراسری )به جز رشته های 
پزشـکی، دنـدان پزشـکی، داروسـازی و دامپـزشـکی( تا

ساعت2۴ روز یکشنبه ۶ شهریور ماه تمدید شد. 
که   1401 سال  سراسری  آزمون  جلسه  در  حاضر  داوطلبان  کلیه 
متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی )به جز رشته های پزشکی، 
می توانند تا  هستند،  دامپزشکی(  و  داروسازی  دندان پزشکی، 
ساعت 24 روز یکشنبه ۶ شهریور ماه، با مراجعه به سامانه مرکز 
سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی: 

www.azmoon.org  نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.

نیمسال  برای  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  مهمانی  و  انتقاالت  و  نقل  ثبت نام 
اول سال تحصیلی 1۴۰2-1۴۰1 از 29 مرداد ماه آغاز شده است و به مدت دو هفته تا

12 شهریور ماه ادامه دارد. 
ثبت نام نقل و انتقاالت و مهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی برای نیمسال اول سال تحصیلی 

1401-1402 از روز شنبه 29 مرداد ماه آغاز شده است.
ثبت نام نقل و انتقاالت و مهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی، از طریق سایت نقل و انتقاالت 
دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی ) منادا( از 29 مرداد ماه به مدت دو هفته تا 12 شهریور ماه ادامه 

خواهد داشت و مدت مذکور قابل تمدید نخواهد بود. 
متقاضیان می توانند برای ثبت نام، به سامانه منادا به نشانی: http://monada.iau.ir مراجعه کنند.  
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی، با توجه به اینکه تمامی مراحل فرآیند رسیدگی به 
درخواست های نقل و انتقال و مهمانی، از طریق سامانه منادا قابل  پی گیری است، متقاضیان باید 

از مراجعه حضوری به سازمان مرکزی این دانشگاه خودداری کنند.

6 شهریور ماه 

آخرین مهلت انتخاب رشته متقاضيان 
رشته های با آزمون دانشگاه آزاد

تا 12 شهریور ماه  ادامه دارد 

ثبت نام نقل و انتقال و مهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد
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معاون امور آزمون های سازمان سنجش اعالم کرد

آزمون کارشناسي ناپيوسته و آزمون کارداني فني و حرفه اي 
سال 1401 روز جمعه 4 شهریور ماه برگزار مي شود

اخبار هفته

ستاد نانو، با انتشار روش اجرایی حمایت تشویقی از پایان نامه های فناوری 
و  دکتری  دانشجویان  و  استادان  از  را  خود  تشویقی  حمایت  جزئیات  نانو، 

کارشناسی ارشد اعالم کرد. 
کیفیت  با  پایان نامه های  انجام  از  حمایت  هدف  با  تشویقی،  حمایت  اجرایی  روش 
بر  و  شد،  منتشر  کارشناسی ارشد،  و  دکتری  دانشجویان  و  استادان  از  نانو،  فناوری 
اساس آن، با پرداخت حمایت نقدی و ارائه اعتبار آزمایشگاهی، از تحقیقات دانشگاهی 

حوزه نانو حمایت می شود.
مرحله،  دو  در  و  سطح  سه  در  پایان نامه ها  تشویقی  حمایت  اساس،  این  بر 

شامل: پروپوزال و پایان نامه دفاع شده، بر اساس جدول زیر پرداخت می شود:

به نقل از سـتاد ویژه توسـعه فناوری نانو، در این روش اجرایی، عالوه بر حمایت از 
انجـام پایان نامـه، به دسـتاوردهای مسـتخرج از پایان نامه، شـامل: سـاخت نمونـه 
اولیـه محصـول )تـا سـقف 20 میلیـون تومـان(، ثبـت اختـراع خارجی )تا سـقف
میلیون   10 سقف  )تا   Q2 و   Q1 نشریات  در  مقاله  چاپ  و  تومان(  میلیون   20

تعلق می گیرد. نیز حمایت  تومان( 
الزم به یادآوری است پایان نامه هایی حمایت می شوند که از سوی کمیته علمی داوری 
این سـتاد، مرتبط با حوزه فناوری نانو و غیر تکراری تشـخیص داده شـوند. بر اسـاس 
ایـن روش اجرایـی، پایان نامـه دکتری تخصصی و دسـتاوردهایش، می تواند تا سـقف

90 میلیون تومان حمایت تشویقی دریافت کند.

جزئيات حمایت از پایان نامه ها و دستاوردهای نانویی

پایان نامه  مشمولسطح پایان نامه
مجموعه  مبلغ  حمایت )میلیون تومان(

کارشناسی ارشددکتری

2010همه پایان نامه های حوزه فناوری نانوسطح یک

3015پایان نامه های صنعتی و اولویت دارسطح دو

4020پایان نامه های محصول محور و پایان نامه های ویژهسطح سه

سـنجش  سـازمان  آزمون هـای  امـور  معـاون 
آمـوزش کشـور، گفـت: آزمـون کاردانـی ویـژه 
دانشـگاه فنـی و حرفـه ای و مؤسسـات آموزش 
بـه  کاردانـی  آزمـون  و  انتفاعـی  غیـر  عالـی 
جمعـه روز   1۴۰1 سـال  ناپیوسـته  کارشناسـی 

۴ شهریور ماه برگزار می شود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان سـنجش، دکتـر 
حسـن مروتـی، با اعالم ایـن خبر، افزود: بـرگ راهنما و 
کارت شـرکت در آزمون متقاضیان رشـته های امتحانی 
بـا آزمون، برای مشـاهده و پرینت، از روز سه شـنبه اول 
شـهریور مـاه )فـردا( روی درگاه اطالع رسـانی سـازمان 

سـنجش قـرار می گیرد.
و  آزمـون  بـدون  پذیـرش  متقاضیـان  مـورد  در  وی، 
آزمـون،  ایـن  در  اسـاس سـوابق تحصیلـی  بـر  صرفـاً 
نیـز گفـت: بـرای متقاضیـان در رشـته های اعالم شـده 
بـدون آزمـون، کارت شـرکت در آزمـون صـادر نخواهد 
شـد، ولـی ایـن متقاضیـان، بـرای مشـاهده و ویرایـش 
انتخابـی  محل هـای  کدرشـته  و  نـام  ثبـت  اطالعـات 
خـود، می تواننـد از تاریـخ اول تـا چهـارم شـهریور ماه، 
بـا مراجعـه بـه درگاه اطالع رسـانی سـازمان سـنجش، 
نسـبت بـه مشـاهده و ویرایـش اطالعـات خـود اقـدام 

کننـد؛ ضمـن اینکـه متقاضیانـی کـه در زمـان مقـرر 
نیـز  نشـده اند،  پذیـرش  ایـن  در  ثبت نـام  بـه  موفـق 
صرفـاً  رشـته های  در  ثبت نـام  بـه  نسـبت  می تواننـد 
بـر اسـاس سـوابق تحصیلـی و بـدون آزمـون در همین 

تاریـخ اقـدام کننـد.
 معـاون امـور آزمون هـای سـازمان سـنجش آمـوزش 
کشـور، در مـورد آزمـون کاردانـی ویـژه دانشـگاه فنـی 
و حرفـه ای و مؤسسـات آموزش عالی غیرانتفاعی سـال 
1401، نیـز گفـت: ۶2 هـزار و 449 داوطلـب در ایـن 
آزمـون شـرکت کرده انـد کـه از ایـن تعـداد، 3۶ هـزار 
و 9۸3 داوطلـب مـرد و 25 هـزار و 4۶۶ داوطلـب زن 
هسـتند و این آزمون نیز در ۷5 شهرسـتان و ۸3 حوزه 

امتحانـی در 5 رشـته برگـزار می شـود.
دکتـر مروتی افـزود: 11 هـزار و 153 داوطلب نیز برای 
آزمـون کاردانـی به کارشناسـی ناپیوسـته سـال 1401 
ثبت نـام کرده انـد کـه از ایـن تعـداد، ۶554 داوطلـب 
مـرد و 4599 داوطلـب زن هسـتند و آزمـون آنهـا در
۷5 شهرسـتان و ۷۷ حـوزه امتحانی و در ۶ رشـته برگزار 

می شـود.
معـاون امـور آزمون هـای سـازمان سـنجش آمـوزش 
آزمون هـا  ایـن  در  شـرکت  متقاضیـان  از  کشـور، 
اطالع رسـانی  درگاه  بـه  مراجعـه  بـا  تـا  خواسـت 
اطالعیه هـای  کشـور،  آمـوزش  سـنجش  سـازمان 
منتشـر شـده در مـورد آزمون هـای یـاد شـده را بـه 

کننـد. مطالعـه  دقـت 
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11 دانشگاه ایرانی در رتبه بندی جهانی شانگهای قرار گرفتند
نتایج رتبه بندی 2022 اعالم شد

رتبه بندی سال 2۰22 شانگهای منتشر شد و 11 دانشگاه ایرانی در جمع 1۰۰۰ 
دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند.

پایگاه استنادی علوم جهان  به گفته مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری و 
اسالم )ISC(، دکتر منصوره صراطی، مدیر گروه رتبه بندی ISC، گفت: رتبه بندی 
شانگهای، یکی از معتبرترین رتبه بندی های جهانی است که نتایج آن از سوی دانشگاه 

شانگهای ژیائوتنگ منتشر می شود.
وی افزود: این رتبه بندی، برای اولین بار در سال 2003، در سطح بین المللی منتشر 

شد و از آن سال به بعد به طور ساالنه به روز می شود.
 1000 شانگهای،   2022 سال  در  شده  منتشر  رتبه بندی  در  گفت:  صراطی  دکتر 
دانشگاه برتر جهان رتبه بندی شده اند که دانشگاه های  هاروارد و استنفورد و مؤسسه 

MIT از ایاالت متحده، به ترتیب، رتبه های اول تا سوم را از آن خود کرده اند.
ایران  از  نیز  دانشگاه  تعداد 11  بین،  این  در  داد:  ادامه   ISC رتبه بندی  مدیر گروه 
حضور یافته اند. الزم به ذکر است که حضور دانشگاه های ایران در این نظام رتبه بندی، 

اولین بار با یک دانشگاه )دانشگاه تهران( در سال 2014 بوده است.
وی افزود: در رتبه بندی سال 2022، دانشگاه تهران، مشابه رتبه بندی سال های پیش، 
توانست با کسب رتبه در بازه 301-400 در جمع 400 دانشگاه برتر دنیا قرار گیرد و 

رتبه اول دانشگاه های ایران را از آن خود کند.
دکتر صراطی گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران، در بازه رتبه ای 401-500 قرار دارد 
و با یک رده ارتقاء، رتبه دوم ایران، و دانشگاه تربیت مدرس با بازه رتبه ای ۶00-501، 

رتبه سوم ایران را کسب کرده اند.
مدیر گروه رتبه بندی ISC گفت: در این بین، دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز برای 

اولین بار در این رتبه بندی حضور پیدا کرده است.

جایگاه دانشگاه های ایران در نظام رتبه بندی شانگهای در سال های مختلف

202220212020نام دانشگاهردیف

400-400301-400301-301دانشگاه تهران1

۶00-۶00501-500501-401دانشگاه علوم پزشکی تهران2

۶00-۶00501-۶00501-501دانشگاه تربیت مدرس3

۶00-۷00501-۷00۶01-۶01دانشگاه صنعتی امیرکبیر4

۶00-۶00501-۷00501-۶01دانشگاه صنعتی شریف5

۸00-۸00۷01-۸00۷01-۷01دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۶

1000-900901-900۸01-۸01دانشگاه علم و صنعت ایران۷

--900-۸01دانشگاه علوم پزشکی مشهد۸

900-1000۸01-1000901-901دانشگاه فردوسی مشهد9

-1000-1000901-901دانشگاه علوم پزشکی ایران10

900-900۸01-1000۸01-901دانشگاه تبریز11

شانگهای سال 2022،  رتبه بندی جهانی  در  داد:  ادامه   ISC رتبه بندی  گروه  مدیر 
دانشگاه،  با 11  ترکیه  و  ایران  دارند.  رتبه بندی حضور  اسالمی در  تعداد 12 کشور 
مصر، پاکستان و عربستان هر کدام با ۷ دانشگاه، مالزی با 5 دانشگاه و کشورهای 
اردن، لبنان، نیجریه، عمان، قطر و امارات متحده عربی نیز با 1 دانشگاه در جمع هزار 

دانشگاه برتر دنیا حضور دارند.

وضعيت دانشگاه های كشورهای اسالمی در رتبه بندی شانگهای
از لحاظ بهترین رتبه دانشگاهی، عربستان با رتبه 101-150 در رتبه اول، و ایران، 

مصر و مالزی با رتبه 301-400 به صورت مشترک در رتبه دوم قرار گرفته اند.

عملكرد دانشگاه های كشورهای اسالمی در رتبه بندی شانگهای 2022

نام کشور
تعداد 
دانشگاه

بهترین 
نام دانشگاهرتبه

400University of Tehran-11301ایران
500Istanbul University-11401ترکیه
400Cairo University-۷301مصر

۶00COMSATS University Islamabad-۷501پاکستان
عربستان 
150King Abdulaziz University-۷101سعودی

400University of Malaya-5301مالزی
۸00University of Jordan-1۷01اردن
۸00American University of Beirut-1۷01لبنان
900University of Ibadan-1۸01نیجریه
900Sultan Qaboos University-1۸01عمان
۶00Qatar University-1501قطر

امارات متحده 
900Khalifa University-1۸01عربی

روش شناسی رتبه بندی شانگهای
وی گفت: شانگهای، یکی از نظام های معتبر رتبه بندی در سطح بین المللی است و 
کیفیت آموزش، کیفیت اعضای هیأت علمی، برونداد پژوهشی، و عملکرد سرانه، چهار 
معیار به کار برده شده در نظام رتبه بندی شانگهای است که از سوی شش شاخص 

ارزیابی می شوند.
این شش شاخص، عبارتند از: تعداد فارغ التحصیالن برنده جایزه نوبل یا فیلد مدال، 
تعداد اعضای هیأت علمی برنده جایزه نوبل یا فیلد مدال، تعداد محققان پُراستناد در 
 ،Science و Nature 21 حیطه موضوعی، تعداد مقاالت منتشر شده در دو مجله
و  اجتماعی،  علوم  و  علوم  یافته  توسعه  نمایه نامه های  در  شده  نمایه  مقاالت  تعداد 

عملکرد دانشگاهی با توجه به اندازه سازمان.
دکتر صراطی گفت: منابع گردآوری داده در این رتبه بندی، شامل: وب سایت های 
و  است  دولتی  آماری  اطالعات  و  اطالعاتی  پایگاه های  فیلدز،  مدال  نوبل،  جوایز 
می شود.  استخراج   WOS استنادی  پایگاه  از  نیز  دانشگاه ها  پژوهشی  اطالعات 
دانشگاه   2500 از  بیش  شانگهای،  رتبه بندی  نظام  در  که  است  یادآوری  به  الزم 
هر ساله بررسی و رتبه بندی می شوند و در نهایت رتبه 1000 دانشگاه برتر جهان 

می شود. منتشر 
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اطالعیه

 »Ph.D« اعالم  اسامي  پذیرفته شدگان  نهایي آزمون  ورودي  دوره دكتري
نيمه متمركز سال 1401 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه آزاد اسالمي

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

توجـه پذیرفتـه شـدگان آزمـون ورودي  دوره دکتري 
»Ph.D« نیمه متمرکـز سـال 1401 را بـه توضیحات 

ذیـل در دو بخـش، جلـب می نماید. 
دانشـگاه ها  تمامـی  پذیرفته شـدگان  اول:  بخـش 
آزاد  دانشـگاه  جـز  )بـه  عالـي  آمـوزش  مؤسسـات  و 

اسـالمي(.
 بخش دوم: پذیرفته شـدگان دانشگاه آزاد اسالمي.

در  هـم  کـه  متقاضیانـی  مهـم:  یـادآوری 
دانشـگاه ها  از  یکـي  پذیرفته شـدگان  ردیـف 
و مؤسسـات آمـوزش عالـي و هـم در ردیـف 
پذیرفته شـدگان یکـي از واحدهـای دانشـگاه 
آزاد اسـالمي قـرار مي گیرنـد، توجـه داشـته 
باشـند کـه منحصـراً مي تواننـد در یکـي از کد 
رشـته محل هاي قبولـي ثبت نـام نماینـد و بـه 
عبارتـي، مجـاز بـه ثبت نـام در هـر دو محـل 
قبولـي نیسـتند؛ در غیـر ایـن صـورت، مطابق 

ضوابـط بـا آنهـا رفتـار خواهد شـد.
بخـش اول: مربـوط بـه همه پذیرفته شـدگان 
عالـي  آمـوزش  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها 

اسـالمي( آزاد  دانشـگاه  )به جـز 
از پذیرفته شدگان:  ثبت نام  تاریخ  الف( 

متقاضیانـي  که  اسـامي  آنها به  عنوان  پذیرفته شـدگان  
تحصیلـي  رشـته محل هاي   کـد  از  یـک   هـر  نهایـي  
اعـالم  شـده  اسـت ، الزم اسـت کـه بـراي اطـالع از 
تاریـخ و مـدارک ثبت نـام )عـالوه بـر مـدارک مندرج 
در ایـن اطالعیـه(، به درگاه اطالع رسـاني دانشـگاه یا 

مؤسسـه محـل قبولـي خـود مراجعـه نمایند. 
ب( مدارك  الزم  براي  ثبت نام : 

1- اصـل  و یـک نسـخه تصویـر مـدارک  کارشناسـي،  
تأییـد  مـورد  دکتـری حرفـه ای  یـا  کارشناسي ارشـد 
وزارت  علـوم، تحقیقـات  و فنآوري  یا وزارت  بهداشـت ، 
درمـان  و آمـوزش  پزشـکي  یـا شـوراي عالـي انقـالب  
کارشناسـي   دوره هـاي   معـدل   آن   در  کـه   فرهنگـي  
قیـد شـده   یـا دکتـری حرفـه ای  و کارشناسي ارشـد 

. شد با
بـه   قـادر  دالیلـي   بـه   کـه   پذیرفته شـدگاني    -1-1
ارائـه  اصـل  مـدرک  کارشناسي ارشـد )فوق لیسـانس( 
یـا دکتـری حرفـه ای نیسـتند، الزم  اسـت کـه اصـل  
گواهـي  تأییـد شـده  از سـوی دانشـگاه یـا مؤسسـه  
بـا  را  مذکـور  مـدرک  اخـذ  محـل  عالـي   آمـوزش  
محتـوي فـرم ذیل ایـن اطالعيه کـه در سـایت 
از  پـس  و  تکمیـل  اسـت،  آمـده  سـنجش  سـازمان 
تأییـد مؤسسـه محـل تحصیـل، در زمـان ثبت نـام به 

نماینـد. ارائـه  مؤسسـه محـل قبولـي 
ثبت نـام  زمـان  در  کـه   پذیرفته شـدگاني    -1-2

آخـر  سـال  دانشـجوي  آزمـون،  در  شـرکت  بـراي 
حرفـه ای  دکتـری  یـا  کارشناسي ارشـد  مقطـع 
 1401/۶/31 تاریـخ  تـا  مي بایسـت  بوده انـد، 
فارغ التحصیـل شـوند. دانشـجویان سـال آخـر مقطـع 
کارشناسی ارشـد یـا دکتـری حرفه ای، الزم اسـت که 
معـدل کل واحدهـاي گذرانـده آنـان براسـاس  ) 0( تا 
)20( تـا تاریـخ 1400/11/30 )یـا حداکثـر تـا تاریخ 
1401/۶/31( از سـوی مؤسسـه آمـوزش عالـي محل 
دکتـری  یـا  کارشناسي ارشـد  دوره  فارغ التحصیلـي 
حرفـه ای در فـرم مخصـوص )منـدرج در صفحـه ۷3 
آزمـون  در  شـرکت  و  ثبت نـام  راهنمـاي  دفترچـه 
یـا  فـرم منـدرج در صفحـه 151 دفترچـه راهنمـاي 
انتخـاب رشـته هاي تحصیلـي( درج و پـس از تأییـد 
مسـؤول ذي ربـط، بـه هنـگام ثبت نـام ارائـه نماینـد.
3-1- بـر اسـاس مصوبـه جلسـه مـورخ 54۸ مـورخ 
13۸3/۷/2۸ شـوراي عالـي انقـالب فرهنگي در مورد 
مـدارک تحصیلـي صادر شـده از سـوی مدیریت یکي 
از حوزه هـاي علمیـه قـم و خراسـان، فضـال و طـالب 
حوزه هـاي علمیـه، کـه بـر اسـاس مدرک صادر شـده 
از سـوی مدیریـت یکـي از حوزه هـاي علمیـه قـم و 
خراسـان دوره سـطح 3 را گذرانده انـد یـا تـا تاریـخ 
منحصـراٌ  مي شـوند،  فارغ التحصیـل   1401/۶/31
امتحانـي  رشـته هاي  کـد  از  یکـي  در  مي تواننـد 
مرتبـط در گـروه علـوم انسـاني ثبت نـام و در آزمـون 
پذیرفته شـدن،  صـورت  در  و  نماینـد،  شـرکت  آن 
مشـروط بـه گذرانـدن دروس پیش نیاز، به تشـخیص 
گـروه آموزشـي ادامـه تحصیـل دهنـد. این دسـته از 
از تحصیـل  بایـد تصویـر مـدرک فراغـت  متقاضیـان 
علمیـه  حوزه هـاي  مدیریـت  سـوی  از  کـه  را،  خـود 

صـادر گردیـده اسـت، در اختیـار داشـته باشـند.
4-1- دارنـدگان مـدارک تحصیلي معادل، مي بایسـت 
حائـز شـرایط »آیین نامـه شـرکت دارنـدگان مـدارک 
معـادل و غیررسـمي در آزمون هـاي ورودي مقاطـع 
گسـترش  شـوراي   ۸45 جلسـه  مصوبـه  باالتـر« 
آمـوزش عالـي وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري که 
 92/5/2۸ مـورخ   2/۷۷۶33 شـماره  بخشـنامه  طـي 
از سـوی معاونـت آموزشـي وزارت متبـوع بـه تمامـی 
دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالي ابـالغ گردیده، 
باشـند. آن عـده از دارنـدگان مدارک معـادل که قبل 
مـورخ   432 ابـالغ مصوبـه جلسـه شـماره  تاریـخ  از 
13۷۷/9/3 شـوراي عالـي انقـالب فرهنگـي )مبني بر 
ممنوعیـت برگـزاري دوره هـاي معـادل( در دوره هاي 
مصوبـه  ایـن  شـمول  در  شـده اند،  پذیرفتـه   معـادل 

مي گیرنـد. قـرار 
5-1- بـر اسـاس مصوبه جلسـه ۷۷1 مورخ 94/۸/2۶ 

 1399/4/30 مـورخ  99/5۷14/دش  شـماره  نامـه  و 
دارنـدگان  همـه  فرهنگـي،  انقـالب  عالـي  شـوراي 
مـدرک معـادل، کـه طي سـال هاي 13۷۷ تـا 13۸1 
بـه دوره هـاي مذکـور راه یافته انـد، حسـب مـورد، از 
تسـهیالت مصوبـه شـماره 2/۷۷۶33 مورخ 92/5/2۸ 
باالتـر  رسـمي  مقاطـع  در  تحصیـل  ادامـه  بـراي 

مي شـوند. برخـوردار 
و  شناسـنامه   صفحـات   تمـام   از  تصویـر  و  اصـل    -2

ملـي. کارت 
3- عکـس  تمـام  رخ  4×3 تهیـه  شـده  در سـال  جـاري 
)به تعداد اعالم شـده از سـوی دانشـگاه محـل قبولی ( .
4- ارائـه مدرکـي کـه  وضعیـت  نظـام  وظیفـه آنهـا  را 
بـا توجـه  به  بنـد »مقـررات  وظیفـه  عمومـي«  مندرج  
و  ثبت نـام  راهنمـاي  دفترچـه    20 و   19 در صفحـه 
 »Ph.D« دکتـري  دوره  ورودي   آزمـون  در  شـرکت 
)بـراي   کنـد  مشـخص    1401 سـال  )نیمه متمرکـز( 

برادران (.
5- متقاضیانـي کـه بـا اسـتفاده از سـهمیه ایثارگران 
رزمنـدگان  یـا  ایثارگـران(  امـور  و  شـهید  )بنیـاد 
پذیرفتـه  شـده اند، در زمـان ثبت نـام، ملـزم بـه ارائـه 
تأییدیـه سـهمیه قبولـي نیسـتند و مـالک عمل براي 
لیسـت هاي  در  شـده  درج  عنـوان  همـان  ثبت نـام، 

ارسـالي بـه مؤسسـات اسـت.
واجـد  بـر  مبنـي  رسـمي  معرفي نامـه  ارائـه   -۶
شـرایط بـودن بـراي اسـتفاده از امتیـاز ویـژه مربیان 
آزمایشـي”  “رسـمي-  قطعي”یـا  “رسـمي- 

عالـی. آمـوزش  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها 
۶-1-  مربیـان دانشـگاه آزاد اسـالمي، تنهـا با معرفي 
نامـه صادر شـده از سـوي مرکـز جذب و امـور هیأت 
علمـي دانشـگاه آزاد اسـالمي، امـکان بهره منـدي از 

ایـن سـهمیه را خواهند داشـت.
پذیرفتـه   مربـي  سـهمیه  بـا  کـه  متقاضیانـی   -2-۶
شـده اند، مي بایسـت موافقـت رسـمي دانشـگاه محـل 
خدمـت خـود را در زمـان ثبت نـام بـه دانشـگاه محل 

قبولـي ارائـه نماینـد.
ج( یادآوری های  مهم

از  اعـالم شـده  تاریخ هـاي  در  منحصـراً  ثبت نـام   -1
سـوی هـر دانشـگاه و بـا ارائـه مـدارک اعـالم شـده 
صـورت مي پذیـرد و عـدم اقـدام پذیرفته شـدگان در 
تاریـخ  یـا تاریخ هـاي تعییـن شـده بـراي ثبت نـام، به 
منزلـه انصـراف از ادامـه تحصیـل تلقـي خواهد شـد.
2- بـه پذیرفته شـدگان توصیـه مي شـود کـه اطالعیـه 
مؤسسـه  یـا  دانشـگاه  اطالع رسـاني  درگاه  در  منـدرج 
آمـوزش عالـي محـل قبولـي خـود را بـه دقـت مطالعه 

. یند نما
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تحصیـل ،  هنـگام   و  ثبت نـام   از  مرحلـه   هـر  در    -3
را  حقایـق   متقاضـي   کـه  شـود  مشـخص   چنان چـه  
کتمـان  نمـوده  یـا اطالعـات غلطـي ارائـه داده اسـت 
و واجـد شـرایط نیسـت، قبولـي  وي باطـل شـده  و 

طبـق  مقـررات  بـا وي  رفتـار خواهد شـد.
4- بـه اطـالع همـه متقاضیـان کـد رشـته محل هاي 
امیـن  انتظامـي  علـوم  دانشـگاه  بـه  مربـوط 
مي رسـاند کـه بـا توجـه بـه اعـالم دانشـگاه مذکـور 
و طوالنـي شـدن زمـان مصاحبـه متقاضیـان، در هیچ  
یـک از کـد رشـته محل هاي دانشـگاه یادشـده، اعـالم 
بـه  نمي گیـرد؛  صـورت  مرحلـه  ایـن  در  نتیجـه اي 
عبـارت دیگـر، اسـامي پذیرفته شـدگان نهایـي، پـس 
از اعـالم نمـره مصاحبـه متقاضیـان و گزینـش نهایي، 

متعاقبـاً اعـالم خواهـد شـد.
5- بـه دانشـجویان دوره دکتـري تخصصـي، بـه غیـر 
از تسـهیالت صنـدوق رفـاه دانشـجویان در چارچوب 
اعتبـارات آن صنـدوق، پرداخـت دیگـري  ضوابـط و 

نمي پذیـرد.  صـورت 
۶- بـراي متقاضیـان واجـد شـرایط گزینـش، حـدود 
نهایـی  کارنامـه  نتیجـه،  اعـالم  از  بعـد  هفتـه  یـک 
حـاوي اطالعـات الزم، نمـره آزمـون، نمـره مصاحبه، 
حدنصـاب نمـره اعـالم شـده از طـرف دانشـگاه، رتبه 
متقاضـی و آخریـن رتبـه پذیرفتـه شـده در هـر یـک 
از کـد رشـته  محل هاي معرفـي شـده بـراي مصاحبـه 
در سـهمیه مربـوط تنظیـم می شـود و از طریق درگاه 
اطالع رسـاني ایـن سـازمان قابـل دسترسـي خواهـد 

. د بو
۷- از آنجایی که تغییر گرایش و انتقال پذیرفته شـدگان 
و  نیسـت  امکان پذیـر   »Ph.D« دکتـري  دوره هـاي 
اصـوالً بررسـي ایـن امـور نیـز به عهـده این سـازمان 
ایـن  در  متقاضیـان  درخواسـت هاي  لـذا  نیسـت، 

خصـوص، قابـل بررسـي نخواهـد بـود.
د( نحوه ارسال درخواست یا ارتباط غيرحضوری 

با سازمان سنجش آموزش كشور
مي تواننـد  لـزوم،  صـورت  در  متقاضیـان،  ضمنـاً 
پاسـخگویي  بخـش  بـا  را  خـود  سـؤاالت  یـا  سـؤال 
اینترنتي سـازمان سـنجش آموزش کشـور به نشـانی:
و  روزهـا  در  یـا   https://sanjesh.request.org
در   ۰21-۴21۶۳ تلفـن:  شـماره  بـا  اداری  سـاعات 

بگذارنـد. میـان 
بخـش دوم: مربـوط به تمام پذیرفته شـدگان 

اسالمي آزاد  دانشگاه 
اسـالمي،  آزاد  دانشـگاه  رشـته هاي  پذیرفته شـدگان 
الزم اسـت کـه بـراي اطـالع از تاریـخ و نـوع مدارک 
)عـالوه بـر مدارک منـدرج در ایـن اطالعیـه( و نحوه 
اطالع رسـاني  درگاه  بـه  قبولـی،  مراکـز  در  ثبت نـام 
مرکـز سـنجش، پذیـرش و فارغ التحصیلـی دانشـگاه 

آزاد اسـالمی مراجعـه نماینـد. 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته، اعالم رشته هاي جدید و اصالحات دفترچه راهنماي 
ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصيلي سراسري سال 1401 

اطالعيه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

پیرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي  
سراسري سال 1۴۰1 در تاریخ 1۴۰1/۰5/18، ضمن اعالم اصالحات جدید دفترچه راهنماي مذکور )به شرح 
مندرج در سایت سازمان سنجش(، به اطالع داوطلبان این مرحله از پذیرش مي رساند افرادی که تا تاریخ 
1۴۰1/۰5/2۳ براي ثبت نام و انتخاب رشته این مرحله از پذیرش سراسري اقدام ننموده اند، می توانند تا پایان 
روز یکشنبه مورخ 1۴۰1/۰۶/۰۶ نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته خود اقدام کنند؛ لذا داوطلبان، باید، در 
مهلت مقرر، با مطالعه دقیق دفترچه مذکور و مندرجات این اطالعیه، به درگاه اطالع رساني این سازمان 

مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب کدرشته محل هاي مورد عالقه خود اقدام نمایند.
ضمناً آن دسته از داوطلباني که قباًل نسبت به ثبت نام و انتخاب کد رشته محل هاي تحصیلي خود اقدام نموده اند، 
اقدام  انتخابي خود  ویرایش کد رشته محل هاي  و  به مشاهده  تاریخ فوق، نسبت  تا  تمایل،  مي توانند، در صورت 

نمایند. الزم به تأکید است که مهلت اعالم شده، به هیچ وجه قابل تمدید مجدد نیست.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

  مصوبه جدید هيأت محترم وزیران در خصوص آیين نامه اجرایي ماده )70(
قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران در  آزمون  سراسري  سال 1401

اطالعيه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

بـه  اطالع  داوطلبان آزمون  سراسـري  سـال 1۴۰1  
مي رسـاند که بـا توجه بـه مصوبه جلسـه مورخ 
آیین نامـه  وزیـران،  محتـرم  هیـأت   1۴۰1/5/12
اجرایي مـاده )7۰( قانـون جامع خدمات رسـاني 

بـه ایثارگـران به شـرح ذیل ابـالغ گردید:
»مشـموالن  اجرایـي:  آیین نامـه   )۳( مـاده   -1
اسـتفاده از سـهمیه، صرفـاً یـک بـار در هر مقطـع آزمون 
سراسـري و تحصیالت تکمیلي، مي تواننـد در دوره  روزانه 
دانشـگاه هاي دولتي از سـهمیه اسـتفاده نمایند. چنان چه 
پـس از قبولـي و ثبت نام در رشـته محل مذکـور، از ادامه 
تحصیـل انصـراف دهند یا ثبت نـام ننمایند، مجـدداً حق 

اسـتفاده از سـهمیه در آن مقطـع تحصیلـي را ندارند.«
2- مـاده ۴ آیین نامـه اجرایـي: »اسـتفاده مجـدد 
مشـموالن پذیرفتـه شـده در هـر مقطـع در آزمون هاي 
سراسـري و تحصیـالت تکمیلـي در دوره هـاي شـبانه 
)نوبـت دوم( پیام نـور، غیرانتفاعـي، پردیـس بین الملل، 
خودگـردان، دانشـگاه آزاد اسـالمي و سـایر دوره هـاي 
شـهریه پرداز از سـهمیه مشـموالن ایـن آیین نامـه، در 
صـورت انصـراف از تحصیـل، عـالوه بـر مـاده )3( ایـن 
آیین نامـه، حداکثـر تـا یـک بـار دیگـر بالمانع اسـت.«
بـا توجه بـه موارد فوق، داوطلبان آزمون سراسـري سـال 
آزمون هـای سـال 1400  در  قبولـی  دارای  کـه   1401
یـا قبـل از آن در دوره روزانـه، کـه شـامل رشـته های 
فرهنگیـان و مناطـق محـروم نیـز می شـود، هسـتند، یا 
حداقـل دو بـار در دوره هـای غیرروزانه پذیرفته شـده اند، 
امـکان اسـتفاده مجـدد از سـهمیه ایثارگـران را ندارنـد، 
و فقـط داوطلبـان آزمـون سراسـري سـال 1401 کـه 
دارای یـک بـار قبولـی بـا اسـتفاده از سـهمیه ایثارگران 
در آزمون هـای سـال 1400 یـا قبـل از آن در دوره هـای 
غیرروزانـه )شـبانه »نوبـت دوم«، پیام نـور، غیرانتفاعـي، 
پردیـس بین الملـل، خودگردان، دانشـگاه آزاد اسـالمي و 

سـایر دوره هـاي شـهریه پرداز( هسـتند، مشـمول ماده 4 
آیین نامـه مذکـور هسـتند؛ لـذا آن دسـته از داوطلبانـی 
کـه رشـته قبولـي سـهمیه ایثارگـران آنان در سـال هاي 
گذشـته در دوره هاي غیرروزانه بوده، الزم اسـت که برای 
بررسـی اعمال مجـدد سـهمیه ایثارگـران، وضعیت خود 
را بـا اعـالم یکی از حـاالت ذیل در زمـان انتخاب 
رشـته مشـخص نماینـد. بدیهـی اسـت بـا افـرادی که 
اطالعـات غلـط ارائـه نماینـد، طبـق مقـررات و ضوابـط 

رفتـار خواهد شـد.
در  ایثارگران  سهمیه  با  قبولی  بار  یک  دارای   -1
پیام نور،  دوم«،  »نوبت  )شبانه  غیرروزانه  دوره های  رشته 
آزاد  دانشگاه  بین الملل، خودگردان،  پردیس  غیرانتفاعي، 
اسالمي و سایر دوره هاي شهریه پرداز( سال 1400 و قبل 
از آن بوده و در رشته قبولی ثبت نام نکرده ام یا انصراف 
داده ام و یا شاغل به تحصیل هستم و بعد از اعالم نتایج 
و  داد  خواهم  انصراف   1401 سال  سراسری  آزمون 

متقاضی استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران هستم.
2- دارای یک بار قبولی با سـهمیه ایثارگران در رشـته 
پیام نـور،  دوره هـای غیرروزانـه )شـبانه »نوبـت دوم«، 
غیرانتفاعـي، پردیـس بین الملـل، خودگردان، دانشـگاه 
آزاد اسـالمي و سـایر دوره هاي شـهریه پرداز( هسـتم و 
در رشـته قبولـی بـا سـهمیه ایثارگـران فارغ التحصیـل 
شـده ام یـا در حیـن تحصیـل هسـتم یـا تمایلـی بـه 

اسـتفاده مجـدد از سـهمیه ایثارگـران ندارم.
الزم بـه توضیـح اسـت داوطلبانـی که بنـد 1 را انتخاب 
نماینـد، سـهمیه ایثارگران برای آنهـا در گزینش نهایی 
می بایسـت  پذیرفته شـدگان  و  شـد  خواهـد  اعمـال 
گواهـی عـدم ثبت نـام یـا انصـراف خـود را، در زمـان 
ثبت نـام در رشـته قبولـی سـال 1401، بـه دانشـگاه یا 

مؤسسـه آمـوزش عالـی مربـوط ارائـه نمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعیه

 تاریخ، نحوه پرینت كارت و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون  كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1401
اطالعيه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون کارداني به کارشناسي 
متقاضیان  آزمون  که  مي رساند   1401 سال  ناپیوسته 
مورخ  جمعه  روز  صبح  در  آزمون،  با  امتحاني  رشته هاي 
جدول  در  مندرج  شرح  به  شهرستان   ۷5 در   1401/۶/4
این اطالعیه، که در سایت سازمان سنجش آمده  شماره 1 
است، )مرکز استان و برخی از شهرستان ها( برگزار مي گردد. 
الزم به ذکر است که براي پذیرش دانشجو در کدرشته هاي 
کار(،  ایمني  و  حرفه اي  بهداشت  )مهندسي   102 امتحاني: 
پروتزهای  )ساخت   105 محیط(،  بهداشت  )مهندسي   104
 202 )هوشبری(،   113 پزشکي(،  )مدارک   112 دندانی(،  
)ایمني صنعتي(، 204 )برق(، 20۶ )ساخت و تولید(، 20۷ 
 210 شیمیایي(،  )صنایع   20۸ مبلمان( ،  و  چوب  )صنایع 
)معماری(،  )معدن(،214   213 )مواد(،    211  ، کامپیوتر(   (
)شهرسازي(،  برداري( ، 21۷  )نقشه   21۶ ، )مکانیک(   215
عمران(،  اجرایی  )مهندسی   232 نساجي( ،  )صنایع   21۸
طبیعی(،  منابع  و  آبیاري  )مهندسي   301   ، )ناوبری(   233
)تولیدات   30۷ دامي(،   )علوم   30۶ طیور(،  )پرورش   304 
غذایي( ،   صنایع  و  )علوم   311 )شیالت( ،    309 گیاهي( ، 
 401 کشاورزي(،  )ماشین هاي  پزشکي(، 313  )گیاه   312
)آمار( ، 402 )آموزش ریاضی(،  501 )آموزش حرفه و فن( 
و  راهنمایي  503)آموزش  عربی(،   و  دینی  )آموزش   502،
انگلیسي(، 505)آموزش زبان و ادبیات  مشاوره(،  504 )زبان 
استثنایی(،  کودکان  آموزش  و  50۷)روان شناسی  فارسی(، 
50۸)مطالعات اجتماعی(، 509 )آموزش و پرورش ابتدایي(، 
511 )باستان شناسي(، 512 ) علوم ورزشی(، 513 )تربیت 
معلم قرآن کریم(، 514 )حسابداری(،  51۶ )علوم انتظامي( ، 
 ، دوخت(  و  )طراحی  )حقوق(،۶01   519 )مدیریت(،    51۸
۶02 )صنایع دستي(، ۶03 )مرمت و احیاء بناهای تاریخي(، 
۶04 )نوازندگي ساز ایراني(، ۶05)هنرهای تجسمی( ،  ۶0۶ 
)طراحي پوشاک(، ۷01 )1-علوم آزمایشگاهي دامپزشکي و 
برگزار نخواهد شد و پذیرش  بهداشت مواد غذایي(، آزمون 
دانشجو در این رشته ها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي )معدل 
کل مقطع کارداني( صورت مي گیرد؛ لذا براي متقاضیاني که 
در این رشته هاي امتحاني ثبت نام و انتخاب رشته نموده اند، 

کارت شرکت در آزمون صادر نخواهد شد. 
با  پذیرش  رشته هاي  در  گزینش  متقاضیان   :1 مهم  تذکر 
و  مشاهده  برای  مي توانند  آزمون(،  )بدون  تحصیلی  سوابق 
انتخابي  رشته محل هاي  کد  و  ثبت نامي  اطالعات  ویرایش 
به  مراجعه  با   1401/۶/4 لغایت   1401/۶/1 تاریخ  از  خود، 
درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: 
www.sanjesh.org )قسمت ویرایش اطالعات( نسبت به 

مشاهده و ویرایش اطالعات خود اقدام نمایند.
 1401/3/29( مقرر  زمان  در  که  متقاضیاني   :2 تذکر مهم 
لغایت 1401/4/9( موفق به ثبت نام در این پذیرش نشده اند، 
ثبت نام  اطالعیه  به  توجه  با  مي توانند  تمایل،  صورت  در 
مورخ 1401/5/4 نسبت به ثبت نام در رشته هاي پذیرش با 
لغایت  تاریخ 1401/۶/1  از  آزمون(،  )بدون  تحصیلی  سوابق 

1401/۶/4 اقدام نمایند. 
الف- نحوه و زمان پرینت كارت شركت در آزمون 

برگ راهنما براي متقاضیان، رشته هاي امتحاني با آزمون و 
کارت شرکت در آزمون، منحصراً براي متقاضیان رشته هاي 
با آزمون، از روز سه شنبه 1401/۶/1 )فردا( براي مشاهده و 
پرینت روي درگاه اطالع رسانی این سازمان قرار مي گیرد تا 
متقاضیان شرکت در آزمون بتوانند، با وارد کردن اطالعات 
خود، شامل: شماره پرونده، کد رهگیري یا نام و نام خانوادگي، 

اقدام  آن  پرینت  به  نسبت  ملی،  کارت  شماره  و  تولد  سال 
آزمون،  در  شرکت  کارت  پرینت  براي  متقاضیان  نمایند. 
به روش فوق اقدام و بر اساس تاریخ و نشاني  باید منحصراً 
تعیین شده روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني 
مربوط مراجعه نمایند. براي شرکت در جلسه آزمون، همراه 
داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت 
ملی یا اصل شناسنامه عکس دار و ارائه آن، الزامي است؛ لذا 
براي پرینت کارت شرکت در آزمون  باید شخصاً  متقاضیان 

اقدام نمایند. 
یادآوری های مهم:  

نداشتن  اختیار  در  دلیل  به  متقاضیان  چنان چه   -1
اطالعات مربوط به شماره داوطلبي، پرونده یا کد پي گیري 
خود  آزمون  در  شرکت  کارت  پرینت  به  موفق  نیاز،  مورد 
اطالع رسانی  درگاه  به  مراجعه  با  که  است  الزم  نمي شوند، 
نشانی به  پاسخگویي  سیستم  به  ورود  و  سازمان  این 
 https://request.sanjesh.org و انتخاب نام آزمون و 
تعیین موضوع پي گیري، نسبت به دریافت اطالعات مربوط 
به شماره پرونده، داوطلبي یا کد پي گیري ثبت نام خود اقدام 
نمایند. الزم به ذکر است که این امکان براي متقاضیاني فراهم 
است که در سیستم پاسخگویي عضو باشند؛ لذا ضرورت دارد 
با عضویت  متقاضیاني که اطالعات فوق را مفقود نموده اند، 
در این سیستم، نسبت به بازیابي این اطالعات اقدام نمایند.

در  کننده  ثبت نام  متقاضیان  که  است  یادآوري  به  الزم   -2
رشته هاي با آزمون، می بایست در زمان پرینت کارت شرکت 
در آزمون )از تاریخ 1401/۶/1 لغایت 1401/۶/4(، با مراجعه 
به درگاه اطالع رساني این سازمان، نسبت به مشاهده اطالعات 
ثبت نامی و، در صورت لزوم، ویرایش آنها )از جمله معدل کل 
مقطع کاردانی( و کدرشته محل هاي انتخابي خود، با توجه 
به توضیحات این اطالعیه و برگ راهنماي شرکت در آزمون، 

در صورت نیاز، اقدام نمایند.
ب- نشاني و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون: 

همه  آزمون  در  شرکت  کارت  نقص  رفع  محل  و  نشاني 
استان  مبنای  بر  آزمون،  با  امتحاني  رشته هاي  متقاضیان 
حوزه  تعیین  )براي  آنان  فعلی  اقامت  محل  شهرستان  و 
امتحاني(، که در بند 31 تقاضانامه ثبت نام مشخص کرده اند، 
به شرح جدول شماره 2 مندرج در ذیل این اطالعیه، که در 

سایت سازمان سنجش آمده است، خواهد بود. 
ج- درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون، 
چنان چه مغایرتي مشاهده شد، متقاضيان الزم است 

كه به شرح زیر اقدام نمایند: 
در  شرکت  کارت  روي  مندرج  اطالعات  به  توجه  با   -1-3
آزمون، چنان چه متقاضیان مغایرتي در اطالعات مندرج در 
بندهاي  1، 2، 4،  5، ۶، 10، 12،  13، 14، 1۶، 1۷ ،1۸ و 19 
به ترتیب، شامل: نام خانوادگي و نام، شماره شناسنامه، سال 
تولد، شماره ملی، کد و عنوان رشته تحصیلي، مؤسسه محل 
اخذ مدرک ، سال و ماه اخذ مدرک ، معدل فارغ التحصیلي، 
به  عالقه مندي  بومی،  استان  )کارمندي(،  اشتغال  وضعیت 
محل هاي  عنوان  و  کد  و  غیرانتفاعي  رشته هاي  در  گزینش 
در  شرکت  کارت  داوطلب  عالقه  اولویت  براساس  انتخابي 
یا  براي اصالح مورد  نمودند، الزم است که  آزمون مشاهده 
موارد مذکور، حداکثر تا تاریخ 1401/۶/4 منحصراً به درگاه 
اطالع رساني این سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش 
اطالعات، نسبت به اصالح موارد اقدام نمایند، و در صورتي 
که نسبت به بندهاي 3، ۷، 9 و 15 )جنس، دین، معلولیت، 
زبان خارجی ( تفاوتی مشاهده نمودند، ضروری است که در 

الي   ۸:30 ساعت  از  )صبح   1401/۶/3 مورخ  پنجشنبه  روز 
12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 1۸:00( به نماینده 
نقص  رفع  باجه  در  مستقر  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
حوزه مربوط )براساس جدول شماره 2 که در سایت سازمان 
مندرج  اطالعات  سایر  نمایند.  مراجعه  است(  آمده  سنجش 
روي کارت شرکت در آزمون هر متقاضی، بر اساس اطالعات 
مندرج در تقاضانامه ثبت نام خود متقاضی در نظر گرفته شده 
است و به تقاضاهای مربوط به تغییر رشته امتحاني و حوزه 

امتحاني، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مندرج  اطالعات  در  مغایرتي  متقاضیان،  چنان چه   -2-3
در سهمیه ثبت نامي )بند ۸( کارت شرکت در آزمون خود 
مشاهده نمودند، الزم است که حداکثر تا تاریخ 1401/۶/4 
)قسمت  سازمان  این  اطالع رساني  درگاه  به  منحصراً 
ویرایش اطالعات( مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج 
در درگاه، نسبت به اصالح سهمیه خود اقدام نمایند تا در 
ارگان مربوط، سهمیه مورد  از سوی  تأیید سهمیه  صورت 
نظر براي آنان اعمال گردد؛ در غیر این صورت، با سهمیه 
زمینه  این  اعتراضی در  و هیچ   آزاد گزینش خواهند شد 
قابل قبول نیست. ضمناً تأکید مي گردد متقاضیاني که در 
بوده اند،  سهمیه  از  استفاده  متقاضي  ثبت نام،  اول  مرحله 
ذي ربط  ارگان  طرف  از  دلیل  هر  به  آنان  سهمیه  ولي 
مورد تأیید قرار نگرفته است، براي بررسي و روشن شدن 
تاریخ  تا  حداکثر  ویرایش(،  از  )بعد  خود  سهمیه  وضعیت 
نمایند.  مراجعه  نیز  ذي ربط  ارگان هاي  به   1401/۶/۶
ارگان  سوی  از  سهمیه  تأیید  صورت  در  که  است  بدیهي 
این  غیر  در  مي گردد؛  اعمال  درخواستي  سهمیه  ذي ربط، 
هیچ گونه  و  شد  خواهند  گزینش  آزاد  سهمیه  با  صورت، 

اعتراضي در این زمینه قابل قبول نیست.
فاقد  متقاضي،  آزمون  در  شرکت  کارت  چنان چه   -3-3
از  اشکاالتي،  دارای  وي  کارت  روي  عکس  یا  باشد  عکس 
نبودن  و واضح  اشتباه عکس  بودن عکس،  فاقد مهر  جمله، 
باشد، ضروری است که در روز پنجشنبه مورخ   ... و  عکس 
بعدازظهر  و   12:00 الي   ۸:30 ساعت  از  )صبح   1401/۶/3
قطعه  دو  داشتن  همراه  با   )1۸:00 الي   14:00 ساعت  از 
نماینده  به  یا شناسنامه عکس دار  عکس 4×3 و کارت ملی 
نقص  رفع  باجه  در  مستقر  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
حوزه مربوط )براساس جدول شماره 2 که در سایت سازمان 
تا  نمایند  دنبال  را  موضوع  و  مراجعه  است(،  آمده  سنجش 

مشکل برطرف گردد. 
به  عالقه مند  اکنون  هم  که  متقاضیاني  از  دسته  آن   -4-3
غیرانتفاعي  عالی  آموزش  مؤسسات  رشته هاي  در  گزینش 
کارت  پرینت  زمان  در  که  است  الزم  هستند،  غیردولتی  و 
شرکت در آزمون، پس از اطمینان از پذیرش این مؤسسات 
اطالعات  ویرایش  بخش  به  ورود  با  خود  امتحاني  رشته  در 
از کارت های عضو شبکه  استفاده  با  اعتباری  و خرید کارت 
با  است،  فعال  آنها  الکترونیکي  پرداخت  که  شتاب،  بانکي 
پرداخت مبلغ 2۰۰/۰۰۰ )دویست هزار( ریال به عنوان وجه 
اعالم عالقه مندی اقدام کنند و مشخصات کارت اعتباری را 
بخش  به  مراجعه  با  سپس  و  نمایند  درج  مربوط  محل  در 
ویرایش اطالعات، نسبت به اعمال انتخاب کد رشته محل هاي 

مورد عالقه خود اقدام نمایند.
یادآوري: همه متقاضیان، براي آگاهی بیشتر از ضوابط این 
آزمون، مي بایست از برگ راهنمای شرکت در آزمون خود، 
که روي درگاه این سازمان قرار داده خواهد شد، پرینت تهیه 

کنند و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.



شماره 12۸9  دوشنبه 31 مرداد 1401 حضرت امام حسین )ع(: کسب علم موجب رسیدن به معرفت و شناخت است.

9هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه

رشته هاي  متقاضیان  متقاضيان:  همه  توجه  قابل 
اساس  بر  صرفاً  پذیرش  رشته هاي  و  آزمون  با  امتحاني 
سوابق تحصیلي، الزم است که با توجه به تاریخ هاي اعالم 
شده، به درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 
مراجعه و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي ثبت نام و 
انتخاب رشته  هاي تحصیلي و اطالعیه مورخ 1401/5/4 که 
دسترسي  قابل  سازمان  اطالع رساني  درگاه  در  اکنون  هم 
دفترچه  اصالحي  اطالعیه  همچنین  و  است  مشاهده  و 
راهنماي ثبت  نام و انتخاب رشته که در تاریخ 30/ 1401/5 
به  نسبت  است،  گرفته  قرار  مذکور  اطالع رساني  درگاه  در 

ویرایش کد رشته محل هاي انتخابي خود اقدام نمایند. 
د - موارد مهم قابل توجه متقاضيان 

پرینت  آزمون، همراه داشتن  زمان حضور در جلسه  1- در 
یا اصل  کارت شرکت در آزمون، همچنین اصل کارت ملی 

شناسنامه عکس دار، الزامي است.
2- درهای ورودی حوزه هاي امتحاني، رأس ساعت ۷:30 )هفت 
و سي دقیقه( بسته خواهد شد و فرآیند برگزاری آزمون، رأس 
ساعت ۸:00 )هشت( آغاز مي گردد؛ لذا از ورود متقاضیان، پس 
از بسته شدن درهای ورودی به محوطه یا سالن های امتحاني، 

ممانعت به عمل خواهد آمد.
عالوه  باید،  آزمون،  در جلسه  براي حضور  متقاضی،  هر   -3
بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی یا اصل 
شناسنامه عکس دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، 

مداد پاک کن و یک سنجاق یا سوزن به همراه داشته باشد.
کیف  از جمله:  اضافی،  وسایل  آوردن  از  باید  متقاضیان   -4
دستی، ساک دستی، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه 
به  وسایل شخصی  همچنین  و  آن  نظایر  و  یادداشت  و  نُت 

جلسه آزمون، اکیداً خودداري نمایند.
5- الزم به تأکید است که همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز، 
از قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکي و دستگاه هاي حافظه دار، از 
جمله: تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر 
هوشمند و... در جلسه آزمون، طبق قانون رسیدگي به تخلفات و 
جرائم در آزمون هاي سراسري، که بخشي از آن در بند »ز« آمده 

است، موجب محرومیت از گزینش در آزمون مي شود.
ارائه  عدم  پاسخنامه،  نمودن  پاره  و  نمودن  مخدوش    -۶
امتحاني،  مدارک  ارائه  در  تعلل  و  مقرر  زمان  در  پاسخنامه 
با  و  مي گردد  محسوب  تقلّب  و  تخلّف  مصادیق  از  ماهیتاً 
متقاضیان متخلّف، برابر با قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم 

در آزمون هاي سراسري، رسیدگي و برخورد خواهد شد.
۷- متقاضیان عالقه مند به گزینش در رشته هاي با آزمون و 
همچنین رشته هاي تحصیلي با سوابق تحصیلي دانشگاه آزاد 
انتخاب  از تاریخ و نحوه  اسالمي، الزم است که براي اطالع 
رشته، در دهه اول شهریور ماه به درگاه اطالع رساني مرکز 

سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمي مراجعه نمایند.
هـ- اصالحات و تغييرات دفترچه راهنماي ثبت نام 

و اعالم رشته هاي جدید:
برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، رشته هاي جدید یا 
اصالحاتی را در رشته ها پس از انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام 
و انتخاب رشته این آزمون به این سازمان اعالم نموده اند که این 
قبیل کد رشته محل ها و اصالحات اعالم شده، طي اطالعیه اي 
در روز یکشنبه مورخ  1401/5/30 روي درگاه اطالع رساني این 
سازمان درج شده است. الزم است که همه متقاضیان رشته هاي 
با آزمون یا با سوابق تحصیلي، نسبت به مطالعه آن اقدام کنند و، 
در صورت تمایل، از تاریخ 1401/۶/1 لغایت 1401/۶/4 نسبت 

به انجام ویرایش در رشته محل هاي انتخابي خود اقدام نمایند.
و- دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری فيزیكی و 

الزامات بهداشتی 
بر  شما،  برای  موفقیت  و  تندرستی  سالمتی،  آرزوی  ضمن 

اساس آخرین اطالعات درباره راه های انتشار ویروس کرونا و 
مخاطرات احتمالي آن در حوزه هاي برگزاري آزمون، انتظار 
حفظ  برای  و  دهید  قرار  نظر  مّد  را  زیر  موارد  که  می رود 
خود،  محترم  خانواده های  و  متقاضیان  سایر  خود،  سالمتی 

آن را رعایت کنید:
1- زمان مناسب خروج از منزل تا حوزه امتحانی را برآورد 
کنید و به موقع در محل آزمون حضور یابید. حوزه برگزاری 
آماده  آزمون،  برگزاری  روز  صبح   ۷:00 ساعت  از  آزمون، 

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

موکول ننمایید.
3- از تردد بی مورد در محل آزمون، جداً خودداری نمایید.

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

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

خروج از حوزه امتحانی، الزامی است.
۶- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس، با فرد متولی همکاری کنید.
۷- از تماس دست ها با چشم، دهان و بینی در حین آزمون، 

جداً خودداری نمایند.
۸- هنگام عطسه یا سرفه کردن، از دستمال کاغذی استفاده 
قسمت  از  نداشت،  وجود  دستمال  که  صورتی  در  و  نمایید 

داخلی آرنج خود بدین منظور استفاده کنید. 
در  اجرایی  عوامل  از  ضروری  سؤال  داشتن  صورت  در   -9
طول برگزاری آزمون، حتماً با رعایت فاصله مناسب و داشتن 

ماسک، اقدام به صحبت نمایید.
10- به پیام هایی که حاوی نکات اجرایی و بهداشتی است 
و در جلسه آزمون از بلندگو پخش می شود، با دقت گوش 

کرده و به آنها عمل کنید.
11- سعی کنید از تماس دست با سطوحی که اغلب لمس 
مي شود، نظیر: صندلی ها، دستگیره درها و شیرآالت سرویس 
بهداشتي و... خودداری کنید و برای انجام این کار، از دستمال 

کاغذی استفاده کنید.
ز- قانون رسيدگی به تخلفات و جرائم در 

آزمون های سراسری:
ماده 5- تخلفات و جرائم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بي نظمی در برگزاری 
از  غیرمجاز،  وسیله  هرگونه  داشتن  همراه   یا  گردد  آزمون 

قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکي و دستگاه های حافظه دار.
ب - ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات، که آزمون متقاضی 

را از نظر علمي خدشه دار سازد، از قبیل:
یا تصویر گواهی مجعول  یا گواهی مجعول  ارائه مدرک   -1

براي شرکت در آزمون.
یا  امتحاني  حوزه  از  خارج  افراد  یا  متقاضیان  با  تبانی   -2
طراحان  و  اجرایی  عوامل  قبیل:  از  آزمون،  دست اندرکاران 

سؤال براي تخلف در آزمون.
با هویت مجعول یا شرکت در جلسه  3- ثبت نام در آزمون 

آزمون به جاي متقاضی اصلی.
ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط 

الکترونیکي و دستگاه های حافظه دار.
د - کمک به متقاضی خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای 

پاسخ به سؤاالت.
یا  به متقاضیان  اطالعات مربوط  به  ه  - دسترسی غیرمجاز 

استفاده غیر مجاز از آنها.
پاسخنامه هاي  و  اوراق  تغییر غیرمجاز سؤاالت،  و - هرگونه 

متقاضیان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
و  دستیابی  جهت  در  تالش  یا  آزمون  سواالت  افشاي   - ز 

حین  یا  قبل  امر،  این  در  معاونت  یا  شرکت  یا  آن  افشاي 
برگزاری آزمون، به هر نحو.

ح - خرید یا فروش سواالت آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا 
معاونت در این امر، قبل یا حین برگزاری آزمون، اعم از اینکه 

سواالت یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
تخلفات، صالحیت صدور  به  رسیدگی  هیأت هاي   -  ۶ ماده 

حکم به مجازات های زیر را درباره متخلفان دارند:
کتبي  اخطار   :)5( ماده  )الف(  بند  مشموالن  درمورد   - الف 
یا  ذی ربط  مراجع  به  اعالم  و  متقاضی  پرونده  در  درج  با 

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 قبولی متقاضی 
در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال.
بند  مورد مشموالن  در  بدوي، جز  آراء هیأت هاي  تبصره- 
)الف( ماده )۶( این  قانون، قابل تجدید نظرخواهي در هیأت 

تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون هاست.
و  )ز(  )و(،  )ه (،  )د(،  بندهای  مشموالن  مورد  در   -  ۷ ماده 
)ح( ماده )5( هیأت هاي رسیدگی، متهم را براي رسیدگی و 
اعمال جزاء نقدی، از ده میلیون )10/000/000( ریال تا یک 
میلیارد )1/000/000/000( ریال یا حبس از یک تا پنج سال 

یا هر دو مجازات، به محاکم دادگستری معرفي مي نمایند.
ماده ۸ - 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 جرائم فوق دخالتي نداشته باشند، 

حسب مورد، حداقل مجازات ذکر شده براي مرتکب است.
در  تخلفات  به  رسیدگی  هیأت هاي  در  رسیدگی   -  9 ماده 
آزمون ها، مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایي یا رسیدگی 
انتظامی  هیأت هاي  یا  اداری  تخلفات  به  رسیدگی  هیأت هاي 
اعضاء هیأت علمي یا کمیته هاي انضباطی دانشجویان نیست و 
مرتکب، عالوه بر مجازات مندرج در مواد )۶( و )۷( این قانون، 
به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات نیز محکوم مي گردد.

از  یکي  به  فردی  قطعی  محکومیت  صورت  در   -  10 ماده 
مجازات های مندرج در این قانون، به استثناء مجازات مندرج 
در بند )الف( ماده )۶(، هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، 
قبولی وي در آزمون را ابطال مي نماید؛ در این صورت، مؤسسه 
آموزشی مربوط، از صدور و اعطاء هر گونه گواهی یا مدرک به 
وي خودداري خواهد نمود، و چنان چه گواهی فارغ التحصیلي به 
وي اعطاء شده باشد، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری یا وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي یا وزارت آموزش و پرورش یا 

دانشگاه آزاد اسالمی، ملزم به ابطال آن گواهی هستند.
ماده 11 - چنان چه با بررسي هاي فني و علمي، بین نمرات 
و رتبه اکتسابی داوطلبي و سوابق تحصیلي وي مغایرت های 
معدل  تطابق  عدم  قبیل  از  اساسی،  و  مشهود  غیرمتعارف 
در  اکتسابی  نمره  و  رتبه  با  پیش دانشگاهي  دوره  و  دیپلم 
آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت هاي بدوي رسیدگی 
درس  چند  یا  یک  در  متقاضی  از  آزمون ها  در  تخلفات  به 
تعیین  به عمل مي آید.  امتحان مجدد  اختصاصی  و  عمومی 
وضعیت نهایي آزمون این متقاضی، براساس نتایج حاصل از 

امتحان مجدد، بر عهده هیأت بدوي است.
ح - نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش:

سؤاالت  یا  سؤال  مي توانند  لزوم،  صورت  در  متقاضیان، 
با بخش  روز جمعه 1401/۶/4  لغایت  تاریخ  این  از  را  خود 
به  کشور   آموزش  سنجش  سازمان  اینترنتي  پاسخگویي 
و  روزها  در  یا   https://request.sanjesh.org نشانی: 
ساعات اداری، با شماره  تلفن:  ۴21۶۳-۰21 در میان بگذارند. 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعیه

ویژه  کارداني  مقطع  آزمون  در  شرکت  متقاضیان  اطالع  به 
دانشگاه فني  و  حرفه اي و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعي 
سال 1401 مي رساند که این آزمون براي متقاضیان کدرشته هاي 
امتحاني با آزمون در صبح روز جمعه مورخ 1۴۰1/۶/۴ در 75 
اطالعیه  این  )به شرح مندرج در جدول شماره 1  شهرستان 
که در سایت سازمان سنجش آمده است( برگزار مي شود. الزم 
امتحاني:  کدرشته هاي  در  پذیرش  براي  که  است  ذکر  به  
11)الکترونیك(، 15)ساخت و تولید(، 18(صنایع فلزي(، 
مبلمان(،  و  چوب  2۰)صنایع  مکانیکي(،  19)تاسیسات 
شیمیایي(،  25)صنایع  2۳)معماري(،  )عمران( ،   22
و  کودك  ۳5)تربیت  اداري(،  امور   (۳۴ 27)متالورژي(، 
مدیریت خانواده( ، ۳7)طراحي و دوخت( ، ۳9)گرافیك(، 
باغي(،  و  زراعي  ۴8)امور  دامي(،  ۴۳)امور  ۴۰)نقاشي(، 
برگزار  آزمون  دستي(  59)صنایع  و  غذایي(  51)صنایع 
نخواهد شد و پذیرش دانشجو در این رشته ها صرفاً بر اساس 
سوابق تحصیلي )معدل کل دیپلم( صورت مي گیرد؛ لذا براي 
متقاضیاني که در این رشته هاي تحصیلي ثبت نام و انتخاب رشته 
نموده اند، کارت شرکت در آزمون صادر نخواهد شد و نیازي به 
مراجعه متقاضیان به درگاه اطالع رساني این سازمان برای پرینت 
این اطالعیه را به دقت  اما الزم است که مفاد  کارت نیست؛ 

مطالعه نمایند. 
بدون   هاي  رشته  در  گزینش  متقاضیان   :1 مهم  یادآوری 
آزمون، مي توانند برای مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي و 
کد  رشته محل هاي انتخابي خود، از تاریخ 1401/۶/1 لغایت 
1401/۶/4 با مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان به نشانی:
www.sanjesh.org )قسمت ویرایش اطالعات( نسبت به 

مشاهده و ویرایش اطالعات خود اقدام نمایند.
یادآوری مهم 2: متقاضیاني که در زمان مقرر  )1401/4/14 لغایت 
1401/4/2۶(  موفق به ثبت نام در این پذیرش نشده اند، در صورت 
تمایل، مي توانند با توجه به اطالعیه ثبت نام مورخ  1401/5/4 
نسبت به ثبت نام در رشته هاي صرفاً  بر اساس سوابق تحصیلي 

)بدون آزمون( از تاریخ ۶/1 /1401 لغایت 1401/۶/4 اقدام نمایند.
الف - نحوه و زمان پرینت كارت شركت در آزمون: 

برگ راهنما براي متقاضیان رشته هاي امتحاني با آزمون و کارت 
شرکت در آزمون، منحصراً براي متقاضیان رشته هاي با آزمون، 
از روز سه شنبه 1401/۶/1 ) فردا( براي مشاهده و پرینت، روي 
درگاه اطالع رسانی سازمان قرار مي گیرد تا متقاضیان شرکت در 
آزمون بتوانند با وارد کردن اطالعات خود، شامل: شماره  پرونده، 
کد رهگیري یا نام و نام خانوادگي، سال تولد و شماره کارت  ملی، 
نسبت به پرینت آن اقدام نمایند. متقاضیان براي پرینت کارت 
شرکت در آزمون، باید منحصراً به روش فوق اقدام و بر اساس 
تاریخ و نشاني تعیین شده روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه 
امتحاني مربوط مراجعه نمایند. براي شرکت در جلسه آزمون، 
همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل 
کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس دار و ارائه آن، الزامي است؛ 
لذا متقاضیان باید شخصاً براي پرینت کارت شرکت در آزمون 

خود اقدام نمایند. 

یادآوری های مهم: 
1- چنان چه هر  یک از متقاضیان، به  دلیل در اختیار نداشتن 
پي گیري  کد  یا  پرونده  داوطلبي،  شماره  به  مربوط  اطالعات 
مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمي 
سازمان  اینترنتي  درگاه  به  مراجعه  با  که  است  الزم  شوند، 
سنجش آموزش کشور و ورود به سیستم پاسخگویي به نشانی 
و  آزمون  نام  انتخاب  و   https://request.sanjesh.org
تعیین موضوع پي گیري، نسبت به دریافت اطالعات مربوط به 
شماره پرونده، داوطلبي یا کد پي گیري ثبت نام اقدام نمایند. 
الزم به  ذکر است که این امکان براي متقاضیاني فراهم است که 
در سیستم پاسخگویي عضو باشند؛ لذا ضرورت دارد متقاضیاني 
که اطالعات فوق را مفقود نموده اند، با عضویت در این سیستم، 

نسبت به بازیابي این اطالعات خود اقدام نمایند.
2- الزم  به  یادآوري است که متقاضیان ثبت نام کننده در  
رشته هاي  با  آزمون، می بایست در  زمان پرینت  کارت شرکت  
در  آزمون )از  تاریخ 1401/۶/1 لغایت 1401/۶/4(، با مراجعه 
به درگاه اطالع رساني این سازمان، نسبت به ویرایش اطالعات 
ثبت نامي و کدرشته محل هاي انتخابي خود با توجه به توضیحات 
این اطالعیه و برگ راهنماي شرکت در آزمون، در صورت نیاز، 

اقدام نمایند.
ب- آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون: 
آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون متقاضیان، بر 
مبنای استان و شهرستان محل اقامت فعلی آنان )براي تعیین 
حوزه امتحاني( که در تقاضانامه ثبت نام، مشخص کرده اند به 
شرح جدول شماره 2 مندرج در ذیل این اطالعیه، که در سایت 

سازمان سنجش آمده است، خواهد بود. 
آزمون،  در  شركت  كارت  مندرجات  درخصوص  ج- 
چنان چه مغایرتي مشاهده شد، متقاضيان الزم است كه 

به شرح زیر اقدام نمایند: 
1- با توجه به اطالعات مندرج روي کارت شرکت در  آزمون، 
چنان چه متقاضیان مغایرتي در اطالعات مندرج در بندهاي 1، 
2، 4،  5، ۶، 10، 11، 14، 15، 1۶ ،1۷  و 1۸ به ترتیب، شامل: 
نام خانوادگي، نام، سال تولد، شماره شناسنامه، شماره ملی، کد و 
عنوان رشته تحصیلي، استان محل اخذدیپلم، معدل کل دیپلم، 
تاریخ اخذ مدرک دیپلم ، عالقه مند به گزینش در رشته های 
غیرانتفاعی وکد رشته محل هاي انتخابی بر اساس اولویت عالقه 
مندی کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، الزم است که 
براي اصالح مورد یا موارد مذکور، حداکثر تا تاریخ 1401/۶/4 
با ورود  این سازمان مراجعه و  به درگاه اطالع رساني  منحصراً 
یادشده  موارد  اصالح  به  نسبت  اطالعات،  ویرایش  قسمت  به 
و 13)جنس،   9  ،۷  ،3 بندهاي  در  چنان چه  و  نمایند،  اقدام 
دین، معلولیت و زبان خارجی امتحاني( تفاوتی مشاهده نمودند، 
ضروری است که در روز پنجشنبه مورخ 1401/۶/3 صبح از 
الي   14:00 ساعت  از  بعدازظهر  و   12:00 الي   ۸:30 ساعت 
1۸:00 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص 
حوزه مربوطه بر اساس جدول شماره 2 این اطالعیه، که در 

سایت سازمان سنجش آمده است، مراجعه نمایند. 

2- چنان چه متقاضیان مغایرتي در اطالعات مندرج در سهمیه 
نمودند،  مشاهده  آزمون  در  شرکت  کارت   )۸ )بند  ثبت نامي 
به درگاه  الزم است که حداکثر تا تاریخ 1401/۶/4  منحصراً 
اطالع رساني این سازمان )قسمت ویرایش اطالعات( مراجعه و با 
توجه به توضیحات مندرج در این درگاه اطالع رساني، نسبت به 
اصالح سهمیه خود اقدام نمایند تا در صورت تأیید آن از سوی 
ارگان مربوط، سهمیه براي آنان اعمال گردد؛ در غیر این صورت، 
با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضی در این 
زمینه قابل قبول نیست. ضمناً تأکید مي گردد متقاضیانی که در 
مرحله اول ثبت نام، متقاضي استفاده از سهمیه بوده اند، ولي 
سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذي ربط مورد تأیید قرار 
نگرفته است، باید براي بررسي و روشن شدن وضعیت سهمیه 
خود)بعد از ویرایش( حداکثر تا تاریخ 1401/۶/۶ به ارگان هاي 
ذي ربط مراجعه نمایند. بدیهي است که در صورت تأیید سهمیه 
از سوی ارگان ذي ربط، سهمیه درخواستي اعمال مي گردد؛ در 
غیر این صورت، با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچ گونه 

اعتراضي در این زمینه قابل قبول نیست.
ضمناً سایر اطالعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون هر 
متقاضی، بر اساس اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبت نام خود 
متقاضی، در  نظر گرفته شده است و به تقاضاهای مربوط به 
تغییر رشته امتحاني و حوزه  امتحاني، ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
از متقاضیان،  آزمون هر  یک  3- چنان چه کارت شرکت در 
فاقد عکس باشد یا عکس روي کارت وي دارای اشکاالتي از 
جمله، فاقد مهر بودن عکس، اشتباه عکس، واضح نبودن عکس 
و ... باشد، ضروری است که در روز پنجشنبه مورخ 1401/5/3 
)صبح از ساعت ۸:30 الي 12:00 و بعدازظهراز ساعت 14:00 
الي 1۸:00( با به همراه داشتن دو قطعه عکس 4×3 و کارت 
ملی یا شناسنامه عکس دار، به نماینده سازمان سنجش مستقر 
در باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره 2 این 
مراجعه  است،  آمده  سنجش  سازمان  سایت  در  که  اطالعیه، 

نمایند و موضوع را پي گیري نموده تا مشکل برطرف گردد. 
در  گزینش  به  عالقه مند  اکنون  هم  که  متقاضیانی   -4
غیردولتی  و  غیرانتفاعي  عالی  آموزش  مؤسسات  رشته هاي 
هستند، ضرورت دارد که در زمان پرینت کارت شرکت در 
این مؤسسات در رشته  پذیرش  از  اطمینان  از  آزمون، پس 
خرید  و  اطالعات  ویرایش  بخش  به  ورود  با  خود،  امتحاني 
بانکي  شبکه  عضو  کارت های  از  استفاده  با  اعتباری  کارت 
با پرداخت  الکترونیکي آنها فعال است،  شتاب، که پرداخت 
مبلغ 2۰۰/۰۰۰ )دویست  هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام 
محل  در  را  خود  اعتباری  کارت  مشخصات  و  نموده  اقدام 
مربوط درج نموده و نسبت به ثبت کدرشته محل هاي مورد 

نظر خود اقدام نمایند.
آزمون،  ضوابط  از  بیشتر  آگاهی  براي  متقاضیان،  یادآوري: 
مي بایست از برگ راهنمای شرکت در آزمون، که روي درگاه 
این سازمان قرار داده خواهد شد، پرینت تهیه کنند و نسبت به 

مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.

 پرینت كارت و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون مقطع كارداني
ویژه دانشگاه فني  و  حرفه اي و مؤسسات آموزش عالی غيرانتفاعي سال 1401

اطالعيه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:
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اطالعیه

د- موارد مهم قابل توجه متقاضيان: 
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت 
شرکت در آزمون، اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس دار، 

الزامي است.

2- درهای ورودی حوزه هاي امتحاني، رأس ساعت۷:30 )هفت و 
سي دقیقه( بسته خواهد شد و فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت 
۸:00 )هشت( آغاز مي گردد؛ لذا از ورود متقاضیان، پس از بسته 
شدن درهای ورودی به محوطه یا سالن های امتحاني، ممانعت به 

عمل خواهد آمد.
3- هر متقاضی، براي حضور در جلسه آزمون، باید، عالوه بر 
پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه 
عکس دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاک کن 

و یک سنجاق یا سوزن به همراه خود داشته باشد.
کیف  جمله:  از  اضافی،  وسایل  آوردن  از  باید  متقاضیان،   -4
دستی، ساک دستی، جزوه، کتاب، ماشین حساب ، هرگونه 
نُت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه 

آزمون، اکیداً خودداري نمایند.
5- الزم به تأکید است که همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز، 
از قبیل: وسایل ارتباط  الکترونیکي و دستگاه هاي حافظه دار، از 
جمله: تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر 
هوشمند )حتی به صورت خاموش( در جلسه آزمون، طبق قانون 
رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمون هاي سراسري، که بخشي 
از آن در بند » ز« آمده است، موجب محرومیت از گزینش در 

آزمون مي شود.
۶- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه 
پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني،  
از مصادیق تخّلف و تقّلب محسوب  مي گردد و  ماهیتاً 
با متقاضیان متخلف، برابر با قانون رسیدگي به تخلفات 
برخورد  و  رسیدگي  سراسري،  آزمون هاي  در  جرایم  و 

خواهد شد. 
هـ- اصالحات و تغييرات دفترچه راهنماي ثبت نام 

و اعالم رشته هاي جدید:
برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، کد رشته محل هاي 
جدید یا اصالحاتی را پس از انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و 
انتخاب رشته به این سازمان اعالم نموده اند که این قبیل از کد 
رشته محل ها و اصالحات اعالم شده، در اطالعیه روز یکشنبه 
مورخ  1۴۰1/5/۳۰ در درگاه سازمان سنجش آموزش کشور 
باآزمون  قرار گرفته است. الزم است که متقاضیان رشته هاي 
با سوابق تحصیلي، نسبت به مطالعه آن اقدام کنند و، در  یا 
صورت تمایل، با توجه به مندرجات این اطالعیه، رشته  محل هاي 

انتخابي خود را ویرایش نمایند.
و- دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری فيزیكی  و 

الزامات بهداشتی: 
ضمن آرزوی سالمتی، تندرستی و موفقیت برای شما، بر اساس 
آخرین اطالعات درباره راه های انتشار ویروس کرونا و مخاطرات 
که  می رود  انتظار  آزمون،  برگزاري  در حوزه هاي  آن  احتمالي 
موارد زیر را مّد نظر قرار دهید و برای حفظ سالمتی خود، سایر 

متقاضیان و خانواده های محترم خود، آنها را رعایت کنید:
1- زمان مناسب خروج از منزل تا حوزه امتحانی را برآورد کنید 
و به موقع در محل آزمون حضور یابید. حوزه  برگزاری آزمون، 
از ساعت ۷:00 صبح روز برگزاری  آزمون، آماده حضور شما 

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

موکول ننمایید.
3- از تردد بی مورد در محل آزمون، جداً خودداری نمایید.

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

و  فیلتر(  )بدون  معمولی  الیه  سه  ماسک  داشتن  همراه   -5
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.
۶- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس، با فرد متولی همکاری کنید.

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

۸- هنگام عطسه یا سرفه کردن، از دستمال کاغذی استفاده 
نمایید، و در صورتی که دستمال وجود نداشت، از قسمت داخلی 

آرنج خود بدین منظور، استفاده کنید. 
9- در صورت داشتن سؤال ضروری از عوامل اجرایی در طول 
برگزاری آزمون، حتماً با رعایت فاصله مناسب و داشتن ماسک، 

اقدام به صحبت نمایید.
10- به پیام هایی که حاوی نکات اجرایی و بهداشتی است و در 
جلسه آزمون از بلندگو پخش می شود، با دقت گوش کرده و به 

آنها عمل کنید.
با سطوحی که اغلب لمس  از تماس دست  11- سعی کنید 
مي شود، نظیر: صندلی ها، دستگیره درها و شیرآالت سرویس 
بهداشتي و... خودداری کنید و برای انجام این کار، از دستمال 

کاغذی استفاده کنید.
ز- قانون رسيدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های 

سراسری:
ماده 5- تخلفات و جرائم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بي نظمی در برگزاری 
آزمون گردد یا همراه  داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: 

وسایل ارتباط الکترونیکي و دستگاه های حافظه دار.
ب - ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات، که آزمون متقاضی را 

از نظر علمي خدشه دار سازد، از قبیل:
1- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول براي 

شرکت در آزمون.
2- تبانی با متقاضیان یا افراد خارج از حوزه امتحاني یا دست 
اندرکاران آزمون، از قبیل: عوامل اجرایی و طراحان سؤال براي 

تخلف در آزمون.
3- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون 

به جاي متقاضی اصلی.
ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط 

الکترونیکي و دستگاه های حافظه دار.
د - کمک به متقاضی خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ 

به سؤاالت.
یا  متقاضیان  به  مربوط  اطالعات  به  غیرمجاز  دسترسی   - ه  

استفاده غیر مجاز از آنها.
پاسخنامه هاي  و  اوراق  سؤاالت،  غیرمجاز  تغییر  هرگونه   - و 

متقاضیان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز - افشاي سواالت آزمون یا تالش در جهت دستیابی و افشاي 
آن یا شرکت یا معاونت در این امر، قبل یا حین برگزاری آزمون، 

به هر نحو.
ح - خرید یا فروش سواالت آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا 
معاونت در این امر، قبل یا حین برگزاری آزمون، اعم از اینکه 

سواالت یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده ۶ - هیأت هاي رسیدگی به تخلفات، صالحیت صدور حکم 
به مجازات های زیر را درباره متخلفان دارند:

الف – در مورد مشموالن بند )الف( ماده )5(: اخطار کتبي با 
درج در پرونده متقاضی و اعالم به مراجع ذی ربط یا محرومیت از 

گزینش در آزمون همان سال.
ب - در مورد مشموالن بند )ب( یا بند )ج( ماده )5( : محرومیت 
از گزینش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولی متقاضی 
در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال.
تبصره- آراء هیأت هاي بدوي، جز در مورد مشموالن بند )الف( 
ماده )۶( این  قانون، قابل تجدید نظرخواهي در هیأت تجدیدنظر 

رسیدگی به تخلفات در آزمون هاست.
ماده ۷ - در مورد مشموالن بندهای )د(، )ه (، )و(، )ز( و )ح( 
ماده )5( هیأت هاي رسیدگی، متهم را براي رسیدگی و اعمال 
جزاء نقدی، از ده میلیون )10/000/000( ریال تا یک میلیارد 
)1/000/000/000( ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو 

مجازات، به محاکم دادگستری معرفي مي نمایند.
ماده ۸ - 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 جرائم فوق دخالتي نداشته باشند، حسب 

مورد، حداقل مجازات ذکر شده براي مرتکب است.
ماده 9 - رسیدگی در هیأت هاي رسیدگی به تخلفات در آزمون ها 
مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایي یا رسیدگی هیأت هاي 
رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت هاي انتظامی اعضاء هیأت 
علمي یا کمیته هاي انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب، عالوه 
بر مجازات مندرج در مواد )۶( و )۷( این قانون، به مجازات مقرر 

در سایر قوانین و مقررات نیز محکوم مي گردد.
از  یکي  به  فردی  قطعی  محکومیت  صورت  در   -  10 ماده 
مجازات های مندرج در این قانون، به استثناء مجازات مندرج 
در بند )الف( ماده )۶(، هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، 
قبولی وي در آزمون را ابطال مي نماید؛ در این صورت، مؤسسه 
آموزشی مربوط، از صدور و اعطای هر گونه گواهی یا مدرک به 
وي خودداري خواهد نمود، و چنان چه گواهی فارغ التحصیلي به 
وي اعطاء شده باشد، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری یا وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي یا وزارت آموزش و پرورش یا 

دانشگاه آزاد اسالمی، ملزم به ابطال آن گواهی هستند.
با بررسي هاي فني و علمي، بین نمرات  ماده 11 - چنان چه 
و رتبه اکتسابی داوطلبي و سوابق تحصیلي وي مغایرت های 
غیرمتعارف مشهود و اساسی، از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم 
و دوره پیش دانشگاهي با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود 
داشته باشد، با تأیید هیأت هاي بدوي رسیدگی به تخلفات در 
آزمون ها، از متقاضی در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی 
امتحان مجدد به عمل مي آید. تعیین وضعیت نهایي آزمون این 
متقاضی، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد، بر عهده هیأت 

بدوي است.
ح - نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش كشور:

سؤاالت  یا  سؤال  مي توانند  لزوم،  صورت  در  متقاضیان، 
بخش  با   1401/۶/4 جمعه  روز  لغایت  تاریخ  این  از  را  خود 
پاسخگویي اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور  به نشانی:

https://request.sanjesh.org یا در روزها و ساعات اداری، 
با شماره  تلفن:  ۴21۶۳-۰21 در میان بگذارند. 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعیه

پیشرفته  انگلیسی  زبان  آزمون  در  شرکت  متقاضیان  اطالع  به 
مرکز  راه اندازی  به  توجه  با  که  می رساند   1۸9 و   1۸۸ دوره های  )تولیمو( 
جدید با عنوان مرکز مؤسسه آموزش عالی انرژی در شهر ساوه، در صورت 
تمایل برای ثبت نام و شرکت در آزمون این دوره ها در مرکز مذکور، می توانند 
 http://sanjesh.tolimo.org :به درگاه اطالع رسانی این سازمان به نشانی
به  نسبت  این قسمت،  در  ارائه شده  توضیحات  به  توجه  با  و  مراجعه کنند 
ثبت نام خود در این دوره ها اقدام نمایند. آزمون مذکور در روزهای سه شنبه 

مورخ  ۸ و 22 شهریور ماه برگزار خواهد شد. 

آدرسمحل و نام مرکز برگزاری

مؤسسه
آموزش عالی انرژی 

استان مرکزی، ساوه، میدان سرداران، 
نرسیده به میدان خلیج فارس، خیابان 
سلمانیه، تلفن مرکز: ۴85۰8 - ۰8۶ 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

ایجاد مركز جدید در  مؤسسه آموزش عالی انرژی غير دولتی - غير انتفاعی ساوه واقع در استان مركزی )شهر ساوه(
برای برگزاري آزمون الكترونيكي زبان انگليسي پيشرفته توليمو )TOLIMO(  در دوره های 188 و 189 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

اعالم اصالحات دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته،  ثبت نام مجدد در رشته های 
پذیرش با سوابق تحصيلی  و ویرایش اطالعات در آزمون دوره هاي كارداني ویژه 

دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سال 1401

  ثبت نام مجدد)مرحله دوم( و ویرایش فهرست انتخاب رشته دوره كاردانی فنی
و دوره كاردانی حرفه ای ناپيوسته نظام آموزش مهارتی

دانشگاه جامع علمی - كاربردی مهر ماه سال 1401

اطالعيه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

اطالعيه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته مورخ 14 تیرماه سال1401 و 
اطالعیه هاي مورخ 21 تیرماه و 4 مرداد ماه سال 1401، ضمن اعالم تغییرات دفترچه 
رشته محل هاي  )اصالحات،  ذیل  شرح  به  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  راهنمای 
جدید و ... که در سایت سازمان سنجش درج شده است(، به اطالع می رساند 
که داوطلبان می توانند، از روز سه شنبه 1 شهریور ماه )فردا( الی روز جمعه 4 شهریور 

ماه، نسبت به موارد زیر اقدام کنند:
1- داوطلباني که در مرحله اول )14 الی 2۶ تیر ماه سال 1401( اقدام به ثبت نام 
نموده اند، در این مرحله می توانند، با توجه به مندرجات دفترچه راهنمای ثبت نام و 
و  رشته محل ها«  انتخاب  فهرست  »ویرایش  به  نسبت  آن،  تغییرات  و  رشته  انتخاب 

»اطالعات ثبت نامی« خود اقدام کنند.
2- داوطلباني که در مرحله اول )14 الی 2۶ تیر ماه سال 1401( اقدام به ثبت نام 
نکرده اند، در این مرحله صرفاً مجاز به ثبت نام در مجموعه های ثبت نامی دارای شیوه 

پذیرش »صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی)معدل کل دیپلم(« هستند.
یادآوری: در این مرحله، امکان ثبت نام )جدید( در مجموعه های ثبت نامی با شیوه 

پذیرش »با آزمون« وجود ندارد.

  پیرو انتشار دفترچه راهنماي پذیرش مورخ 14 تیر ماه سال 1401 و اطالعیه هاي 
منتشر شده 21 و 29 تیر ماه سال 1401، ضمن اعالم تغییرات دفترچه راهنماي 
پذیرش به شرح ذیل )اصالح و ... که در سایت سازمان سنجش آمده است(، 
به اطالع می رساند که داوطلبان می توانند، از روز سه شنبه 1 شهریور ماه )فردا( 

الی روز جمعه ۴ شهریور ماه، نسبت به موارد زیر اقدام کنند:
1- داوطلبانی  که در مرحله اول )14 الی 2۶ تیر ماه سال 1401( ثبت نام کرده اند، در 
این مرحله می توانند نسبت به »ویرایش فهرست انتخاب رشته محل ها« و »اطالعات 

ثبت نامی« خود اقدام کنند.
2- داوطلباني که در مرحله اول )14 الی 2۶ تیرماه سال 1401( نتوانسته اند نسبت به 
ثبت نام خود اقدام کنند، می توانند منحصراً از طریق سامانه ثبت نام موجود در تارنمای 

این سازمان، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته خود اقدام کنند. 

اعالم اصالحات دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته،  ثبت نام مجدد
در رشته های پذیرش با سوابق تحصيلی و ویرایش اطالعات

در آزمون كارداني به كارشناسی ناپيوسته سال 1401 

ثبت نام مجدد )مرحله دوم( و ویرایش فهرست انتخاب رشته
دوره هاي مهندسي فناوري و كارشناسي حرفه ای ناپيوسته

نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی - كاربردی مهر ماه سال 1401

اطالعيه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

اطالعيه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

سال  ماه  خرداد   29 مورخ  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  راهنمای  دفترچه  انتشار  پیرو 
اعالم  ضمن   ،1401 سال  ماه  مرداد   4 و  ماه  تیر   5 مورخ  اطالعیه های  و   1401
تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته به شرح ذیل )اصالحات، 
اطالع  به  ... که در سایت سازمان درج شده است(،  و  رشته محل هاي جدید 
می رساند که داوطلبان می توانند، از روز سه شنبه 1 شهریور ماه )فردا( الی روز جمعه 

4 شهریور ماه، نسبت به موارد زیر اقدام کنند:
1- داوطلباني  که در مرحله اول )29 خرداد ماه الی 9 تیر ماه سال 1401( اقدام به 
ثبت نام کرده اند، در این مرحله می توانند، با توجه به مندرجات دفترچه راهنمای ثبت نام 
و انتخاب رشته و تغییرات آن، نسبت به »ویرایش فهرست انتخاب رشته محل ها« و 

»اطالعات ثبت نامی« خود اقدام کنند.
2- داوطلباني  که در مرحله اول )29 خرداد ماه الی 9 تیر ماه سال 1401( اقدام به 
ثبت نام نکرده اند، در این مرحله صرفاً مجاز به ثبت نام در مجموعه های ثبت نامی دارای 
شیوه پذیرش »صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی )معدل کل مقطع کاردانی(« هستند.

یادآوری: در این مرحله، امکان ثبت نام )جدید( در مجموعه های ثبت نامی با شیوه 
پذیرش »با آزمون« وجود ندارد.

    پیرو انتشار دفترچه راهنماي پذیرش مورخ 1 تیر ماه سال 1401 و اطالعیه هاي 
منتشر شده ۷ و 29 تیر ماه سال 1401، ضمن اعالم تغییرات دفترچه راهنماي 
پذیرش به شرح ذیل)اصالح و ... که در سایت سازمان سنجش آمده است(، به 
اطالع می رساند که داوطلبان می توانند، از روز سه شنبه 1 شهریور ماه )فردا( الی 

روز جمعه ۴ شهریور ماه، نسبت به موارد زیر اقدام کنند:
1- داوطلبانی که در مرحله اول ) 1 الی 14 تیرماه سال 1401( ثبت نام کرده اند، در 
این مرحله می توانند نسبت به »ویرایش فهرست انتخاب رشته محل ها« و »اطالعات 

ثبت نامی« خود اقدام کنند.
2- داوطلباني  که در مرحله اول )1 الی 14 تیر ماه سال 1401( نتوانسته اند نسبت به 
ثبت نام خود اقدام کنند، می توانند منحصراً از طریق سامانه ثبت نام موجود در تارنمای 

این سازمان، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته خود اقدام کنند.



شماره 12۸9  دوشنبه 31 مرداد 1401 حضرت امام حسین )ع(: کسب علم موجب رسیدن به معرفت و شناخت است.

13هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

 اعالم تاریخ  و نحوه  برگزاري آزمون )الكترونيكي(
زبان انگليسي پيشرفته توليمو )Tolimo(  دوره های 190 الی 201

اطالعيه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

      بدین وسیله به اطالع داوطلبان شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو 
مي رساند که دوره های 190 الی 201 آزمون فوق، به روش الکترونیکي، مطابق جدول 
ذیل برگزار خواهد شد. آن دسته از افرادی که متقاضي شرکت در این آزمون هستند، 
می توانند در زمان مقرر، که از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان اعالم می گردد، 

نسبت به ثبت نام خود در آزمون یاد شده اقدام نمایند.
جدول زمان بندی برگزاری آزمون توليمو

روزهای سه شنبهشماره دورهماه

مهر
1901401/0۷/12
1911401/0۷/2۶

آبان
1921401/0۸/10
1931401/0۸/24

آذر
1941401/09/0۸
1951401/09/22

دی
19۶1401/10/13
19۷1401/10/2۷

بهمن
19۸1401/11/11
1991401/11/25

اسفند
2001401/12/02
2011401/12/1۶

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

)اسامی این مراکز، در سامانه ثبت نام اعالم شده است(
 7:۳۰ ساعت:  می بایست  آزمون،  جلسه  در  شرکت  براي  داوطلبان   :2 یادآوری 
نموده اند،  انتخاب  ثبت نام  زمان  در  که  آن،  برگزاري  مرکز  به  آزمون،  روز  صبح 
مراجعه نمایند. شروع فرآیند آزمون در ساعت ۸:00 صبح روز برگزاری خواهد بود و 
داوطلبان مي بایست نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون، در محل حوزه امتحاني 
مربوط حضور داشته باشند. ضمناً عدم حضور به موقع تا فرآیند آزمون و تأخیر بیش 

از 15 دقیقه، منجر به لغو آزمون داوطلب خواهد شد. 
الف – شرایط و مدارك مورد نياز برای شركت در آزمون:

براي  مي گردد،  برگزار  رایانه  طریق  از  و  الکترونیکي  به صورت  آزمون  که  آنجایي  از 
داوطلبان، کارت ورود به جلسه آزمون پیش بیني نشده است و نیازي به ارائه کارت 
شرکت در جلسه آزمون در این روش نیست. داوطلبان می بایست با  کارت شناسایی 
معتبر، شامل: )کارت ملی هوشمند، شناسنامه عکس دار جدید یا گذرنامه( به حوزه 

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

مربوط به پاسخ سؤال تشریحي را، تایپ و ثبت نمایند.
ب – بخش ها، تعداد سؤاالت و مدت زمان پاسخگویي به آنها: 

- بخش های تستی: شامل 105 سؤال است، و داوطلبان باید جمعاً در مدت ۸0 دقیقه 
به سؤاالت پاسخ دهند. 

:)Structure and Written Expression( بخش اول: ساختار و بیان نوشتاري

تعداد سؤاالت 35 سؤال )15 سؤال تکمیل جمله و 20 سؤال شناسایی خطا(، مدت 
پاسخگویي 22 دقیقه. 

:)Listening Comprehension( بخش دوم: درك مطلب شفاهي – شنیداري
تعداد سؤاالت 35 سؤال )قسمت A )20 گفت و گوی کوتاه(: 20 سؤال؛ قسمت B )2 گفت 

و گوی طوالنی(: ۸ سؤال؛ قسمت C )3 سخنرانی(: ۷ سؤال(، مدت پاسخگویي 1۸ دقیقه.
سؤاالت بخش شنیداري )درک مطلب شفاهي( به صورت مستقل برای هر داوطلب از 
طریق هدست پخش خواهد شد و داوطلبان باید، با توجه به متن سؤال که از هدست 
پخش مي شود، نسبت به انتخاب یکي از چهار گزینه اي که در ارتباط با سؤال مربوط 
به این بخش )درک مطلب شفاهي( است، اقدام نمایند. داوطلبان باید توجه داشته 
نیست،  تکرار  قابل  و  باشند که متن سؤاالت شنیداري، فقط یک بار پخش مي شود 
لذا الزم است که تمام حواس و دقت خود را براي شنیدن صوت منتشر شده به کار 

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

تعداد سؤاالت 35 سؤال، مدت پاسخگویي 40 دقیقه.
 )Writing( بخش تشریحی: نوشتاري -

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

جمالت با کیبورد برخوردار باشند.
ج– تذكرات مهم:

است  الزامی  داوطلبان  برای  فیلتر(  )بدون  الیه  سه  ساده  ماسک  داشتن  همراه   -1
آزمون،  به سالن  بدون ماسک  داوطلبان  ورود  از  آزمون موظف هستند که  مراکز  و 

خودداری نماید.
2- داوطلبان می بایست کارت شناسایی معتبر، )شامل: کارت ملی هوشمند، شناسنامه 

عکسدار جدید یا گذرنامه( همراه خود داشته باشند. 
)خودکار،  افزار  نوشت  شامل:  اضافي،  وسایل  هرگونه  آوردن  از  باید  داوطلبان   –3
خودنویس، اتود، روان نویس، کاغذ یاداشت و ...(، کیف یا ساک دستي، کتاب، جزوه، 
از آنجایی که ممکن  نمایند. ضمناً  اکیداً خودداري   ... و  تلفن همراه  ماشین حساب، 
است محلي براي نگهداري این وسایل در حوزه هاي امتحاني پیش بیني نشده باشد، لذا 

حوزه هاي امتحاني مسؤولیتي در قبال نگهداري از این وسایل ندارند.
قبیل:  از  وسیله،  نوع  هر  کردن  بدل  و  رد  یا  داوطلبان  سایر  با  کردن  صحبت   -4
لوازم التحریر، نت )یادداشت(، ... در جلسه امتحان، به عنوان تقلب و تخلف محسوب 
مي شود و با داوطلب متخلف برابر قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمون هاي 

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

مي شود.
الزم  آزمون،  برگزاري  فرآیند  در  مشکل  هرگونه  آمدن  وجود  به  صورت  در   -۶
از آزمون، از طریق سیستم پاسخگویی  است که داوطلبان، حداکثر تا یک روز بعد 
نشاني: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رسانی  درگاه  در  مندرج  اینترنتی 

نمایند.  ثبت  را  خود  درخواست  و  مکاتبه  سازمان  این  با    www.sanjesh.org  
بدیهی است که درخواست های رسیده بعد از مهلت مقرر، قابل بررسی و پی گیری 
نخواهد بود. ضمناً الزم است که از مراجعه حضوری به این سازمان، خودداری گردد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه
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هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 14

اطالعیه

اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های دكتری )Ph.D( سال 1402
اطالعيه سا زمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 برگزاری مرحله نهایی بيست و هفتمين المپياد  علمی - دانشجویی كشور در سال 1401
اطالعيه سا زمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

ضمـن اعـالم رشـته ها، مـواد امتحانـی و ضرایـب دروس هـر یـك از 
مجموعه هـای امتحانـی آزمـون ورودی مقطـع دکتری )Ph.D( سـال 
1۴۰2 )بـه شـرح جـدول ذیل کـه در سـایت سـازمان سـنجش آمده 
آزمـون  ایـن  در  شـرکت  و  ثبت نـام  متقاضیـان  اطـالع  بـه  اسـت(، 
قانـون  بـر اسـاس   1۴۰2 می رسـاند کـه پذیـرش دانشـجو در سـال 
دانشـجو در دوره هـاي تحصیـالت تکمیلـی در  پذیـرش  و  “سـنجش 
1۳9۴/12/18 مجلـس  عالـي” مصـوب  آمـوزش  مراکـز  و  دانشـگاه ها 
مربـوط  اجرایـي  آیین نامـة  همچنیـن  و  اسـالمی  شـورای  محتـرم 
دوره هـاي  در  دانشـجو  پذیـرش  و  سـنجش  “شـورای  مصوبـات  و 
ضوابـط  و  شـرایط  و  اطالعیـه  ایـن  مطابـق  و  تکمیلـی”  تحصیـالت 
مذکـور،  آزمـون  پذیـرش  ثبت نـام  راهنمـای  دفترچـه  در  منـدرج 
کـه در زمـان ثبت نـام )آبـان ماه سـال 1۴۰1( از سـوی این سـازمان 

گرفـت. خواهـد  صـورت  می شـود،  منتشـر 
1- دکتـري آموزشـي – پژوهشـي: سـنجش و پذیـرش بـراي ورود بـه مقطـع 
دکتـري ناپیوسـته آموزشـي - پژوهشـي بـر اسـاس معیارهـاي زیـر انجـام مي گیرد:

1-1- آزمون متمرکز )50 درصد(.
2-1- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(.

۳-1- مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد(.
2- دکتـری پژوهش محـور: سـنجش و پذیرش بـرای مقطـع دکتری ناپیوسـته 

پژوهـش - محـور بـر اسـاس معیارهـای زیـر صـورت می گیرد:
1-2- آزمون متمرکز )30 درصد(.

2-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(.
۳-2- مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(.

۴-2- تهیه طرحواره )20 درصد(.
اجـرای مرحلـة اول )آزمـون متمرکـز( از سـوی سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور و 
امتیاز مربوط به سـوابق آموزشـی، پژوهشـی و فناوری، مصاحبه علمی و ... از سـوی 

دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی پذیرنـده دانشـجو انجام خواهد شـد.
دوره هـاي  در  دانشـجو  پذیـرش  و  سـنجش  شـورای  مصوبـه  اسـاس  بـر   -۳
تحصیـالت تکمیلـی، مـواد آزمـون متمرکـز دکتـری )Ph.D( سـال 1402 بـه 

شـرح زیـر خواهـد بـود:
الف( آزمون زبان                   با ضریب )1(
ب( آزمون استعداد تحصیلی                 با ضریب )1(
ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد      با ضریب )4(

)شـبانه(،  دوم  نوبـت  روزانـه،  شـامل:  دوره هـا،  تمامـی  بـرای  پذیـرش  و  سـنجش 
پردیس هـای خودگـردان، پیام نـور، مؤسسـات غیرانتفاعـي، دانشـگاه آزاد اسـالمی و... 
بـر اسـاس قانـون فـوق و آیین نامـه اجرایـی آن و مصوبات مرتبط شـورا انجـام خواهد 

فت.  گر
۴- شـرایط و ضوابـط، در دفترچـة راهنمـاي ثبت نـام و شـرکت در آزمـون ورودي 

دکتـري نیمـه متمرکـز سـال 1402 اطـالع رسـاني خواهد شـد.
5- بـا توجـه بـه امـکان اصـالح عناویـن رشـته ها یـا سـایر اطالعـات در جـداول 
مجموعه هـای امتحانـی تـا زمـان شـروع ثبت نـام، مالک نهایـی، اطالعات درج شـده 

در دفترچـه راهنمـای ثبت نـام خواهـد بـود.
روز  در  آزمـون دکتـری سـال 1402  برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه،  ۶- طبـق 

پنجشـنبه مـورخ 1401/12/11 برگـزار خواهـد شـد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور 

به اطالع راه یافتگان مرحله نهایی بیست و هفتمین المپیاد 
علمی - دانشجویی کشور می رساند که این المپیاد در صبح 
و بعدازظهر روز جمعه چهارم شهریور ماه در دانشگاه های 
واقع در مراکز مناطق دهگانه کشور، شامل: پردیس فنی و 
مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه 
مازندران - بابلسر، دانشگاه تبریز، دانشگاه بوعلی سینا-
همدان، دانشگاه رازی - کرمانشاه، دانشگاه اصفهان، دانشگاه 
شیراز، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه فردوسی مشهد 

و دانشگاه شهید چمران اهواز، برگزار می شود.
توجه  ذیل  نکات  به  که  است  الزم  گرامی  دانشجویان 

فرمایند:
المپیاد  مرکز  درگاه  در  آزمون ها  زمان بندی  برنامه   -1
قابل   http://olympiad.sanjesh.org آدرس:  به 

دریافت است.
جمعه  روز  در  فقط  تشریحی  صورت  به  آزمون  ها   -2
چهارم شهریور ماه از ساعت ۸ صبح لغایت ۶ بعدازظهر 

برگزار می شود.
تاریخ  سه شنبه  روز  از  آزمون،  در  شرکت  کارت   -3
اول شهریور ماه فقط برای منتخبان شرکت در مرحله 
نهایی این المپیاد، که شهر محل آزمون خود را  انتخاب 
اطالع رسانی سازمان سنجش  از طریق درگاه  کرده اند، 

آموزش کشور قابل دریافت است.
را  امتحانی  حوزه  تا  منزل  از  خروج  مناسب  زمان   -4

برآورد کنید و به موقع در محل آزمون حضور یابید. 
و  دانشجویی«  »کارت  ملی«،  »کارت  داشتن  همراه   -5

»کارت ورود به جلسه آزمون هاي المپیاد«،  الزامی است.
آزمون  با  )هم زمان  متمرکز  المپیاد  منتخبان   -۶
کارشناسی ارشد( می بایست گواهی اشتغال به تحصیل خود 
  olympiad@sanjesh.org الکترونیک:  پست  به  را 

ارسال کنند.
رعایت  کرونا،  بیماری  شیوع  به  توجه  با   -۷
منظور  به  و  است  الزامی  بهداشتی  دستورالعمل های 
به  خوابگاه  واگذاری  امکان  بیماری،  از  پیشگیری 

دانشجویان و نمایندگان دانشگاه ها وجود ندارد. 
۸- همراه داشتن ماسک سه الیه معمولی )بدون فیلتر( 
و استفاده صحیح از آن )از باالی بینی تا زیر چانه(، از 
ابتدای ورود به حوزه تا پایان برگزاری آزمون و خروج از 

حوزه، الزامی است.
9- پذیرایی ناهار و میان وعده به دانشجویان، با رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی انجام می شود. 
و...،  مادر، همسر  پدر،  همانند  دانشجو،  همراهان   -10
و  داشت  نخواهند  را  دانشگاه  داخل  به  ورود  اجازه 

امکاناتی نیز برای پذیرایی و اسکان آنها وجود ندارد.
برنامه ریزی  قابل  حساب های  ماشین  از  استفاده   -11
از ماشین حساب  ممنوع است و دانشجویان می توانند 
روان شناسی  المپیاد رشته  به جز  استفاده کنند؛  ساده 
ممنوع  آن  در  حساب،  ماشین  نوع  هر  از  استفاده  که 

است.
در  قانون  کتاب  و  مجید  قرآن  داشتن  همراه  به   -12
الهیات و معارف اسالمی و  المپیاد  جلسات آزمون های 

حقوق، ممنوع است.
دستگاه هاي  گونه  هر  و  موبایل  داشتن  همراه   -13
و  کتاب  جزوه،  خاموش،  صورت  به  حتي  الکترونیکي، 
در  و  است  ممنوع  آزمون،  در جلسه  برگه چرک نویس 

صورت مشاهده، مطابق مقررات اقدام خواهد شد.
14- با توجه به شیوع ویروس کرونا و تبعات آن برای کشور 
و به تبع آن نظام آموزش عالی، دستورالعمل های بهداشتی، 
پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  هماهنگی  با 

برای اجرا به دانشگاه های مجری ابالغ شده است.  
خواهشمند است که متقاضیان نیز با همکاری و رعایت 
بهداشت فردی، حفظ فاصله فیزیکی و زدن ماسک، این 
مطلوب  برگزاری  در  را  مجری  دانشگاه های  و  سازمان 

المپیاد یاری نمایند. 
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موفقیت

بـه گفتـه یـك نویسـنده معـروف: »آن لحظـه معجـزه آسـا بـه ما کمـك مي کند تـا خـود را تغییـر دهیـم و ما را به سـمت 
رسـیدن بـه آرزوهایمـان سـوق مي دهد؛ بله، ما سـختی مي کشـیم، لحظـات سـخت خواهیم داشـت و ناامیدي های بسـیاری 
را تجربـه خواهیـم کـرد، ولـی تمـام اینهـا گذراسـت و هیـچ اثر دائمـی باقـی نمي گـذارد، و یـك روز بـا افتخـار و امید، به 

مسـیری کـه پیموده ایم، نـگاه خواهیـم کرد.” 
ناامیـدی، یـك اتفـاق طبیعی اسـت و همـه در بخش هایـی از زندگـی خـود آن را تجربـه مي کنیم؛ زیـرا گاهی انتظـارات ما، 
بـا آن چـه در واقعیـت اتفاق مي افتـد، همخوانی ندارد. ناامیدی احساسـی اسـت کـه بسـیاری در کنترل و مدیریـت آن دچار 
مشـکل مي شـوند و دانسـتن اینکـه چگونه بـا ناامیدي هایمـان کنار بیاییـم، خود بخـش مهمی از زندگی ماسـت؛ بـه عنوان 

مثـال، اگـر نتیجـه مطلوب خـود را در کنکور کسـب نکرده باشـیم، ممکن اسـت کـه دچار این احسـاس تلخ شـویم.
گاهـی زندگـی، مـا را در شـرایطی قـرار مي دهـد کـه کنترلـی روی آن نداریم؛ ولـی در سـایر مواقـع، اعمال ما هسـتند که 
سـبب بـه وجـود آمدن ایـن چنین شـرایطی مي شـوند. اینکه مـا چگونه با این شـرایط برخـورد کنیـم، مهم اسـت؛ زیرا این 
موضـوع، کیفیـت زندگـی مـا را بـه میزان زیـادی تحـت تأثیر قـرار خواهـد داد. اجازه ندهیـم کـه ناامیدي های امـروز، روی 

آرزوهای فـردای ما سـایه بیفکند. 
این مقاله کمك مي کند تا استراتژي هایی ساده، ولی کارآمد را به کار گیریم تا بتوانیم بر ناامیدی خود غلبه کنیم.

با شروع دوباره
امکان رسیدن به موفقیت را 
برای خود فراهم کنیم
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موفقیت

 احساسات خود را مدیریت كنيم
هنگامـي کـه در زندگی بـا موقعیت های 
نشـده  پیش بینـی  احتمـاالً  و  سـخت 
عکس العمـل  بایـد  مي شـویم،  مواجـه 
احساسـی خـود را نسـبت بـه آن اتفـاق 
تجربـه کنیـم و ایـن اجـازه را بـه خـود 
چـه  اتفـاق  ایـن  بفهمیـم  کـه  بدهیـم 
معنایـی بـرای مـا داشـته اسـت. از بروز 
احساسـات خـود نترسـیم. ناراحتـی بـه 
دلیل نرسـیدن بـه هدفی که داشـته ایم، 
امـری کامـاًل طبیعی اسـت. بـا نزدیکان 
بـا  و  کـرده  دل  درد  خـود  دوسـتان  و 
نوشـتن  حتـی  کنیـم؛  مشـورت  آنهـا 
خشـم  بـر  غلبـه  بـرای  احساسـاتمان، 
خواهـد  مفیـد  بسـیار  ناراحتي مـان،  و 
بود. اگـر واقعـاً نیـاز بـه کمک داریـم، با 
یـک مشـاور صحبـت کـرده و مشـکالت 
بـا  را  کنیم. »پذیرفتـن«  را حـل  خـود 
آنچـه  پذیرفتـن  کنیـم.  تمریـن  خـود 
پیـش آمـده، یکشـبه اتفـاق نمي افتـد، 
ولـی در نهایـت بـا تمریـن زیـاد، زمانی 
خواهـد رسـید کـه دیگـر بـا فکـر کردن 
اسـت،  آمـده  پیـش  بـه موضوعـی کـه 
احسـاس خشـم نخواهیـم کرد. هیچ گاه 
را  دیگـران  خـود،  شکسـت  خاطـر  بـه 
کـه  اسـت  و بهتـر  نکنیـم  سـرزنش 
هیـچ تصمیـم مهمـی را در زمانـی کـه 
ناراحـت و ناامیـد هسـتیم، نگیریـم یـا 
بـر اسـاس احساسـاتمان کاری را انجـام 
ندهیم. ممکـن اسـت کـه سـاعت ها یـا 
حتـی روزهـا طول بکشـد تـا مـا بتوانیم 
آرام شـویم، ولی تنها آن زمان اسـت که 
مي توانیـم تصمیمـات درسـتی را اتخـاذ 

کنیم. 

قوانين و انتظارات خود را
دوباره تعریف كنيم

احتمالـش خیلـی زیاد اسـت ناامیدی ما 
بـه ایـن خاطر باشـد که بـرای خود یک 
»قانـون« درونـی سـاخته ایم کـه قدرت 
را در گردابـي  مـا  و  مـا مي گیـرد  از  را 
یـک  منفـی گرفتـار مي کنـد؛  افـکار  از 
قانـون کـه مي گویـد تنهـا با وجـود یک 
مجموعـه از شـرایط خـاص اسـت که ما 
مي توانیـم احسـاس شـادي یـا موفقیت 
کنیـم؛ به عنـوان مثال، اگر مـا قانونی را 
بـرای خـود داشـته باشـیم کـه مي گوید 
بایـد از همه نظر کامل و بهترین باشـیم، 
از آنجایـي کـه هیچ کـس کامل نیسـت، 
احتمـال اینکـه زمـان زیـادی از وقتمان 

دل  و  ناامیـدی  و  غـم  احسـاس  بـا  را 
شکسـتگی بگذرانیم، بسـیار زیاد اسـت. 
اگـر قانـون مـا بـرای احسـاس شـادی و 
موفقیـت، نیازمند ایجاد شـرایطی اسـت 
کـه کامـاًل از کنتـرل مـا خـارج اسـت 
یـا تنهـا زاییـده تخیـالت ماسـت و بـا 
واقعیـت فاصلـه دارد، بـه احتمـال زیـاد 
ناامیـد خواهیـم مانـد؛ پـس هنگامي که 
احسـاس ناامیـدی مي کنیم، بهتر اسـت 
کـه قانـون درونـی و انتظـارات خـود را 
مـرور کـرده، واقـع بینانه تـر نـگاه کنیم 
یـا حتـی قانونمـان را تغییـر دهیم. یک 
قانـون قـدرت بخـش چیسـت؟ بـا خود 
بگوییـم من احسـاس شـادی و موفقیت 
مي کنـم زمانـی کـه نهایـت تـالش خود 

را کرده باشـم. 

دالیل خود را فراموش نكنيم
اینکـه چـرا یـک هدف یـا نتیجـه خاص 
اسـت  ممکـن  مي کنیـم،  دنبـال  را 
کـه دالیـل زیـادی داشـته باشـد. ایـن 
دالیـل مـا هسـتند کـه قـدرت درونـی 
پشـتکار را بـه مـا مي دهنـد، و همیـن 
دالیـل هسـتند کـه جـرأت مواجهـه بـا 
ناامیـدی و تـالش دوبـاره را در ما ایجاد 
و  مـرور  ناامیـدی،  زمـان  در  مي کننـد. 
بـه  بـرای رسـیدن  یـادآوری دالیلمـان 
هـدف نهایـی، بسـیار مؤثـر خواهـد بود. 
هنگامـي کـه ایـن دالیـل را بـه خاطـر 

مي آوریـم، بـه احتمـال زیـاد، تعهد خود 
غـرق  ناامیـدی  در  و  کـرده  تجدیـد  را 

نمي شـویم.
 

به هدف خود متعهد باشيم
احسـاس  کـه  هسـتند  زمان هایـی 
ناامیـدی، آن چنـان بـر ما غلبـه مي کند 
دنیاسـت.  آخـر  مي کنیـم  فکـر  کـه 
ناامیـدی، آخـر راه نیسـت، ولـی ممکـن 
در  گذاشـتن  قـدم  از  را  مـا  کـه  اسـت 
راهـی کـه در نهایـت مـا را بـه موفقیت 
مي رسـاند، منصـرف کنـد؛ پـس زمانـي 
را  شکسـت هایی  و  موانـع  چنیـن  کـه 
تجربـه مي کنیـم یـا انگیـزه خـود را از 
دسـت مي دهیـم، باید به تصویـر بزرگتر 
فکـر کـرده و بـار دیگر بـه هـدف نهایی 
و رسـیدن بـه آن هـدف، متعهد شـویم. 
تجربـه ای  مي توانـد  حتـی  ناامیـدی 
از  مي توانیـم  زیـرا  باشـد؛  ارزشـمند 
تجربـه خـود درس گرفته و بـرای مواجه 
شـدن بـا آن چـه در آینـده در انتظارمان 
اسـت، قوي تـر شـویم؛ بـه عنـوان مثال، 
اگـر ما تـالش زیـادی بـرای موفقیت در 
کنکـور کرده ، ولـی نتیجه مطلـوب را به 
دسـت نیاورده ایـم، ایـن ناامیدی نشـان 
مي دهـد کـه آن میزان تالشـی کـه فکر 
هـدف  بـه  تـا  اسـت  کافـي  مي کردیـم 
مـورد نظر برسـیم، کافی نبوده اسـت، و 
بـه مـا کمـک مي کند تـا تالش خـود را 

بیشـتر کـرده یـا راه و روش قبلـی خـود 
را تـا حـدی تغییـر دهیـم.

مسائل را شخصی نكنيم
اتفـاق  هرگونـه  تـا  منتظرنـد  بسـیاری 
شکسـت های  بـه  را  زندگـی  در  منفـی 
را  و خـود  دهنـد  ربـط  شـخصی خـود 
بـا  حتـی  یـا  مي داننـد  آن  مسـتحق 
کافـی  انـدازه  بـه  خـود مي گوینـد کـه 
خوب نیسـتند کـه بتوانند موفق شـوند. 
اسـت کـه هنگامـي کـه  ایـن  واقعیـت 
موضوعـی را شـخصی مي کنیـم، دیدگاه 
بـه  را  ایـن اجـازه  مـا محـدود شـده و 
مـا نمي دهـد تـا موضـوع را از زاویـه ای 
نـگاه  پُرمعناتـر  و  عمیق تـر، گسـترده تر 
کنیـم و بـه اشـتباهات خـود پـي ببریم. 
عمیق تـر  بتوانیـم  را  مسـائل  اینکـه 
بررسـی کنیـم، بـه مـا کمـک مي کند تا 
بـه جای آن چـه کـه خـود در ذهنمـان 
ساخته ایـــم، بتــوانیم دلیــل اصـلــی 

شکسـتمان را بیابیـم. 

همه چيز را از اول شروع كنيم
بعـد از سـپري کـردن همه ایـن مراحل، 
اینکـه  مـورد  در  تـا  اسـت  آن  وقـت 
چـه بایـد بکنیـم، یـک تصمیـم بـزرگ 
یـک  کـردن،  آغـاز  دوبـاره  بگیریـم. 
رفتـار شـجاعانه اسـت. شـروع دوبـاره، 
بـه معنـای پذیرفتـن آن چیـزي اسـت 
کـه اتفـاق افتـاده و حرکـت رو بـه جلـو 
اسـت. ما در گذشـته زندگـی نمي کنیم؛ 
بلکـه مـا از آن چـه گذشـته به مـا درس 
و  مي کنیـم  کسـب  تجربـه  مي دهـد، 
ادامـه  خـود  تـالش  بـه  حـال  ایـن  بـا 
مي دهیـم. مـا فـردای آن روز طـوری از 
خـواب بر مي خیزیـم که انـگار تجربه ای 
تـازه در انتظـار ماسـت. هیـچ اتفاقی در 
گذشـته، نمي توانـد مـا را از رسـیدن بـه 
را  اسـتحقاقش  کـه  و آنچـه  هدفمـان 
داریـم، بـاز دارد؛ پس بـه جـای اینکـه 
گوشـه ای بنشـینیم و دلمـان بـه حـال 
خودمـان بسـوزد، بـا شـروع و ایسـتادن 
دوباره، امـکان رسـیدن بـه موفقیـت را 

بـرای خـود فراهـم کنیـم.

منابع:
www.lifehack.org/articles/
communication
www.psychologytoday.com
www.psychcentral.com

دوباره آغاز کردن، یك رفتار شجاعانه است
 شروع دوباره، به معنای پذیرفتن آن چيزي است

که اتفاق افتاده و حرکت رو به جلو است
ما در گذشته زندگی نمي کنيم

بلكه ما از آنچه گذشته به ما درس مي دهد
تجربه کسب مي کنيم و با این حال

به تالش خود ادامه مي دهيم

هيچ گاه به خاطر شكست خود، دیگران را سرزنش نكنيم
و بهتر است که هيچ تصميم مهمی را در زمانی که

ناراحت و نااميد هستيم، نگيریم یا بر اساس
احساساتمان کاری را انجام ندهيم. ممكن است که

ساعت ها یا حتی روزها طول بكشد تا ما بتوانيم آرام شویم
 ولی تنها آن زمان است که مي توانيم

تصميمات درستی را اتخاذ کنيم
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و  سراسري  آزمون  اولیه  نتایج  اعالم  از  بعد 
اگر  عزیز،  داوطلبان  شما  اکثر  رشته،  انتخاب 
انتخاب رشته درست و خوبي کرده باشید، از االن 
و  دلخواه  رشته  در  را  خودتان  تا  هستید  منتظر 
دانشگاه مورد نظرتان ببینید و حتمًا براي رسیدن 
تبریك  ضمن  مي کنید.  شماري  لحظه  زمان،  این 
که  عزیز  داوطلبان  از  دسته  آن  به  باید  شما،  به 
تا  گرفته اند  تصمیم  و  نکرده  کسب  خوبي  رتبه 
از آزمون سراسري سال جاری  با تجربه هایي که 
در  بیشتري  و  بهتر  آمادگي  با  کرده اند،  کسب 
آزمون سراسری سال آینده شرکت کنند، هم به 
براي  و  بگوییم  این تصمیم عاقالنه تبریك  خاطر 

آنها آرزوي موفقیت روزافزون کنیم.
سال  سراسري  آزمون  در  مي خواهند  که  افرادي 
و  رفع خستگي  از  باید پس  کنند،  آینده شرکت 
تکیه  با  دوباره  درست،  و  دقیق  برنامه ریزي  یك 
بر نقاط قوت و ضعف خود، شروع به مطالعه کنند، 
اما گروه دیگر تقریبًا یك ماه وقت دارند تا به دور 
از استرس هاي مطالعه و امتحان، از وقت خود به 
هر شیوه اي که عالقه مند هستند، استفاده کنند. 
مي خواهید روزهاي باقي مانده تابستان را چگونه 
که:  مي دهند  پاسخ  گروهي  احتماالً  بگذرانید؟ 
بیشتر  یا  کنم  تفریح  راحت  خیال  با  »مي خواهم 
بخوابم و یا با دوستانم باشم« و پاسخ هاي دیگري 
گذراندن  براي  تصمیم گیري  گرچه  دست.  این  از 
این اوقات، با خود شماست و شما بهتر مي دانید 

دوره  یك  از  پس  شما  جسمي  و  روحي  نیاز  که 
پیوسته مطالعه و آمادگي براي کنکور چیست، اما 
داریم  عزیزان  شما  براي  پیشنهادهایي  اینجا  در 
از  بعضي  یا  همه  مي توانید  تمایل  صورت  در  که 

آنها را به کار برید. 

الف- زماني را به ورزش كردن اختصاص دهيد
اگــر در میــان شــما داوطلبــان عزیــز، کســاني هســتند 
کــه علي رغــم توصیــه مشــاوران بــه ورزش کــردن در 
ــن  ــراي ای ــي را ب ــور، وقت ــراي کنک ــي ب ــان آمادگ زم
کار اختصــاص نمي داده انــد، ایــن زمــان، بهتریــن 
اوقــات بــراي ورزش کــردن اســت؛ چــون شــما 
ــخت  ــه و کار س ــک دوره مطالع ــس از ی ــد پ مي توانی
فکــري و احتمــاالً اســترس هاي ناشــي از کنکــور، 
اوضــاع جســمي و روحــي خــود را بــا ورزش بــه طــور 

ــان را  ــرایط بهبودي ت ــد و ش ــر دهی ــمگیري تغیی چش
ــد.  ــم آوری فراه

 فواید ورزش کردن
1- کمک مي کند که بهتر و راحت تر بخوابید؛

نابه  مرگ  از  و  شوید  پیر  دیرتر  که  مي شود  باعث   -2
هنگام هم جلوگیري مي کند؛

3- مفصل ها، استخوان ها و ماهیچه هاي شما را سالم تر 
نگاه خواهد داشت؛

4- سیستم دفاعي بدنتان را تقویت خواهد کرد؛
5- حافظه تان را قوي تر خواهد کرد؛

۶- اعتماد به نفس شما را باال مي برد؛
۷- انرژي و تحمل شما را باال مي برد؛

9- فشارهاي عصبي، افسردگي و اضطرابتان را کاهش 
مي دهد؛

کاهش  را  بیماري ها  از  بسیاري  به  ابتال  احتمال   -10
مي دهد؛

11- باعث چربی سوزی شده و از چاقي تان جلوگیري 
مي کند.

در ورزش کـردن بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـید 
ورزش  کـم  یـا  نمي کـرده  ورزش  االن  تـا  اگـر  کـه 
اعتـدال  بـا  را  تمرینـات ورزشـی  مي کرده ایـد، حتمـاً 
شـروع کنیـد و قـدم به قدم پیـش بروید. اگـر بخواهید 
بعـد از یـک مدت طوالنـی ورزش نکردن، بـا حجم باال 
ورزش کنیـد، مطمئنـاً دچـار مصدومیـت یـا ناامیـدی 
خواهیـد شـد؛ پـس کـم کم شـروع کنیـد و بـا اعتدال 

بروید. جلـو 

سال تحصيلي نزدیک است

در این فرصت باقی مانده چه كار كنيم؟

شما مي توانيد
پس از یك دوره مطالعه

و کار سخت فكري و احتماالً
استرس هاي ناشي از کنكور

اوضاع جسمي و روحي خود را
با ورزش به طور چشمگيري

تغيير دهيد و شرایط
بهبودي تان را فراهم آورید
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خود  دوستان  با  گذراندن  براي  را  وقتي  ب- 
اختصاص دهيد 

از مهم ترین عوامل مؤثر در  دوستان و همساالن، یکي 
رشد و تکامل شخصیت آدمي به شمار مي آیند و دوستي 
توسعه  در  که  مي شود  تجاربي  باعث کسب  دوران  این 
ایجاد  موجب  تجارب  این  دارد.  نقش  شما  شخصیت 
مي شود؛  بزرگسالي  دوران  در  عاقالنه تري  دوستي هاي 
متقابل  اعتماد  و  عالقه  اساس  بر  که  دوستي هایي 
استوار است و اولین احساس نوع دوستي را در نوجوان 
برمي انگیزد. در دوران نوجواني، شخصیت اجتماعي شما 
در حال شکل گرفتن است و بر این اساس، رفاقت نقش 
عمده اي را در اجتماعي شدنتان ایفا مي کند. دوستان و 
یاري مي دهند؛ چرا  »ابراز خود«  در  را  همساالن، شما 
خود  ابراز  به  نیاز  دوره،  این  مهم  نیازهاي  از  یکي  که 
است و دوستان و همساالن شما زمینه هاي ممکن را به 
منظور برآورده ساختن این نیاز، برایتان فراهم مي نمایند. 
خود  عقاید  و  افکار  مورد  در  آنان  با  معاشرت  در  شما 
آزادانه گفت و گو  کرده و توانایي ها و قابلیت هاي خود را 
ظاهر مي کنید. اگر شما با دوستان خود معاشرت نداشته 
ارتباطات  در  باشید،  داشته  محدودي  خیلي  روابط  یا 
روبرو  جدي  مشکالت  با  نیز  دیگران  با  اجتماعي تان 
خواهید شد؛ به خصوص اینکه شما قرار است وارد یک 
محیط بزرگ یعني دانشگاه شوید که بخش عمدة افکار و 
شخصیت شما در این محیط و در کنار همساالنتان شکل 
مي گیرد؛ از طرف دیگر، گذراندن اوقاتي با دوستان خوب، 
باعث ایجاد انگیزه هاي مثبت در شما و طي کردن اوقاتي 
سرشار از شادي و لذت مي شود؛ البته در اینجا باید حتماً 
تأکید کنیم که انتخاب دوست، اولین و مهم ترین قدم 
در این مسیر است و شما با مشورت با خانواده تان  باید 
تربیتي  و  اخالقي  نظر  از  که  کنید  انتخاب  را  دوستاني 

مورد تأیید آنان باشند.

پ- به مسافرت بروید
از کارهایي که شما، و حتي کساني که داوطلب  یکي 
هستند،  آینده  سال  سراسري  آزمون  در  شرکت 
انجام دهید،  مي توانید در روزهاي باقي مانده تابستان 
این است که زمان مناسبي را براي مسافرت چند روزه، 
با توجه به امکانات مالي و ... خود، کنار بگذارید. رفتن 
شما  که  است  کارهایي  بهترین  از  یکي  مسافرت،  به 
فواید  کردن  سفر  زیرا  دهید؛  انجام  مي توانید  عزیزان 
و مزایاي بسیاري دارد و باعث مي شود تا شما پس از 
یک دوره مطالعه فشرده و خستگي ناشي از آن، انرژي 
بهتر  براي یک سال تحصیلي جدید  را  و خود  بگیرید 

آماده کنید. برخي از فواید سفر کردن عبارتند از: 
 1ـ کاهش استرس و اضطراب 

قابل  حد  تا  که  می دهد  را  امکان  این  شما  به  سفر 
توجهي، فشارهای روحی و جسمی را از خود دور کنید،  
و این کاهش فشار و استرس روحی، به سالمتی شما 

کمک خواهد کرد.

 2ـ تنوع در زندگی 
مسافرت، از هر نوعی که باشد، باعث می شود که برای 
مدتی از زندگی عادی خود دور شوید، و همین مسأله 
به تنهایی انرژی زیادی به شما می دهد. اینکه بخواهید 
به  می تواند  دهید،  تغییر  کمی  را  خود  روزانه  برنامه 
کار  این  انجام  و  شود  محسوب  درمان  نوعی  عنوان 
جلوگیری  شما  جسم  و  فکر  شدن  خسته  و  کسل  از 

می کند. 
 ۳ـ تغییر در رفتار

سفر کردن، دید و احساس تازه ای نسبت به فرهنگ ها 
و آداب و رسوم مختلف به شما می دهد و کمک می کند 
کمک  سفر  ببرید.  لذت  بیشتر  خود  زندگی  از  که 
ضمن  کنید؛  مالقات  را  مختلفی  افراد  شما  تا  می کند 
آنکه اجتماعی بودن و معاشرت کردن، نوعی درمان به 
حساب می آید و باعث می شود که با فرهنگ ها و آداب 

و رسوم مختلف نیز آشنا شوید.
بدني  فعالیت  از  مجموعه اي  با  سفر  دیگر،  طرف  از 
اضافي همراه خواهد بود. ممکن است که شما در برنامه 

مکان هاي  از  بازدید  و  گردش  یا  دریا  در  شنا  سفرتان 
دیدني یا والیبال ساحلي را گنجانده باشید، ولي حتي 
اگر بخواهید تمام روز را نیز به استراحت بپردازید، باز 
روي  پیاده  بیشتر  و  است  بهتر  خانه  در  ماندن  از  هم 
عادي  برنامه  با  مقایسه  در  کل،  در  و  کرد،  خواهید 
بسیار  جسمي  فعالیت  سفر،  طول  در  همیشگي تان 

بیشتري خواهید داشت.
اگر به دالیل مختلفي امکان سفر کردن براي شما مهیا 
نیست، حتماً به این نکته توجه داشته باشید که نباید 
به  ماندن،  خانه  در  بمانید.  خانه  در  را  روز  تمام طول 
خصوص پس از روزهایي که شما به طور فشرده مطالعه 
کرده اید و پس از آن، به دلیل انتظار براي نتیجه آزمون 
که  است  ممکن  نمي برید،  سر  به  مطلوبي  وضعیت  در 

باعث رکود و رخوت جسمي و فکري شما شود؛ پس، 
براي جلوگیري از بروز چنین وضعیتي، سعي کنید که 
یک برنامه تفریحي مختصر براي خودتان ترتیب دهید 
و یک روز تعطیل را به همراه خانواده یا دوستانتان به 
در  و  بروید  اطراف شهرتان  تفریحي  و  مناطق سرسبز 
صورت امکان این برنامه را چند بار اجرا کنید تا جسم 

و روح شما آرامش بیشتري پیدا کند.

ت- مطالعه كنيد
حتماً بسیاري از شما با خواندن این تیتر و تیتر بعدي، 
صداي اعتراضتان بلند خواهد شد و خواهید گفت که 
اما  شدیم!«  خسته  مطالعه  از  کنیم؟  مطالعه  »چقدر 
منظور ما از مطالعه در اینجا، با مطالعه درسي تفاوت 
دارد. مطمئناً شما نمي توانید تمام وقت خود را صرف 
گذراندن با دوستان یا تماشاي تلویزیون کنید و حتماً 
زمان هاي خالي هم در دست دارید که براي پر کردن 
زمان  مدت  هنوز  اینکه  با  ندارید.  خاصي  برنامه  آنها 

سفر کردن، دید و احساس تازه ای نسبت 
به فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف به 
شما می دهد و کمك می کند که از زندگی 

خود بيشتر لذت ببرید. سفر کمك می کند 
تا شما افراد مختلفی را مالقات کنيد؛ 

ضمن آنكه اجتماعی بودن و معاشرت 
کردن، نوعی درمان به حساب می آید و 
باعث می شود که با فرهنگ ها و آداب و 

رسوم مختلف نيز آشنا شوید
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فراغت

زیادي از برگزاري آزمون سراسری سپري نشده است و 
شما به تازگي مطالعه دروس خود را کنار گذاشته اید، 
را  از وقت خود  بخشي  تمایل مي توانید  اما در صورت 
به مطالعه کتاب هاي غیر درسي اختصاص دهید؛ مثاًل 
مي توانید براي آرامش فکري و جسمي خود، یک کتاب 
شعر یا رمان بخوانید. خواندن کتاب هایي با موضوعات 
نیز بسیار مفید است و باعث مي شود که  متنوع دیگر 
دیدگاه و نظر شما درباره بسیاري از مسائل تغییر کند 
و با امید و انگیزه بیشتري به آینده و برنامه هاي خود 

فکر کنید.
داشته اید  برخورد  افرادي  با  جامعه  در  هم  شما  حتماً 
که در عین اینکه از معلومات اندکي برخوردار هستند، 
عاجزند؛  نیز  دیگران  با  اجتماعي  ارتباطات  برقراري  از 
در واقع درصدي از این رفتار، به خاطر نبودن مطالعه 
با  که  است  روزنه اي  کتاب،  است.  شخصي  زندگي  در 
آن مي توان دید بازتري نسبت به دنیاي اطراف داشت 
به  نسبت  فرد  بینش  که  مي شود  موجب  همچنین  و 
مسائل روزمره آگاهانه تر  شود و وی در برابر چالش هاي 
و  مطالعه  برخورد  کند.  کامل  استطاعت  با  اجتماعي، 
و  اجتماعي  زمینه هاي  در  کافي  اطالعات  داشتن 
ایجاد  مثبت  و حس  درک  نوعي  در شخص  فرهنگي، 
سطح  بردن  باال  موجب  خود  موضوع  این  و  مي کند 

نگرش ها و توانایي هاي شخص مي شود.
    نکته مهمي که باید به آن توجه داشت، این است که 
شما داوطلب عزیز از ابتداي تحصیل تا االن، در اکثر اوقات، 
پیوسته در حال مطالعه کتاب هاي درسي بوده و امکان 
مطالعه سایر کتاب ها را نداشته اید. تقریباً یک ماه دیگر وارد 
دانشگاه مي شوید و باید دروس مربوط به رشته تخصصي 
خود را فراگیرید؛ این در حالي است که شما وارد دنیاي 
جدیدي مي شوید؛ دنیایي که با محیط سابق تحصیلي شما 
فرق دارد؛ حتي ممکن است که بسیاري از شما عزیزان 
در دانشگاه هایي دور از محل سکونت خانواده تان تحصیل 
کنید؛ در چنین شرایطي، آگاهي و دید فکري شما دربارة 
نحوه زندگي و روابط شما با دیگران، به خصوص با هم 
دانشگاهي هایتان، که از مناطق و شهرهاي دیگري به آنجا 
آمده اند، تأثیر بسیار زیادي بر شما خواهد گذاشت؛ پس 
اگر مي خواهید که نوع روابط خود را در دوره جدید زندگي 
و دوران تحصیل خود درست تنظیم کنید و در روابط و 
نوع زندگي خود در این مرحله موفق باشید، حتماً کمي 

مطالعه کنید. 

ث- زبان انگليسي خود را تقویت كنيد
مانند مورد باال، احتماالً این یک توصیه هم ممکن است 
به مذاق شما خوش نیایید؛ اما چه بخواهید و چه نه، 
زبان انگلیسي جزو آن دروسي است که تا پایان دوره 
شما  موفقیت  و  است  همراه  شما  با  تخصصي  دکتري 
سایر  در  موفقیتتان  بر  مستقیمي  تأثیر  درس،  این  در 
کنید  سعي  پس  گذاشت؛  خواهد  تحصیلي  زمینه هاي 
که وقت بسیار کمي از زماني را که تا رفتن به دانشگاه 

انگلیسي خود  زبان  به رفع مشکالت  اختیار دارید،  در 
باید  اینجا  در  البته  دهید؛  اختصاص  آن  تقویت  یا 
این مدت کوتاه  نه در  زبان،  یادگیري  تأکید کنیم که 
امکان پذیر است و نه فایده چنداني دارد، اما نکته مهم 
این است که در این مدت به زبان انگلیسي، نه به عنوان 
یک درس که به عنوان یک مهارت توجه کنید و از خود 
این  یادگیري  در  من  قوت  و  ضعف  نقاط  که  بپرسید 
زبان چیست و چه کارهایي را مي توانم براي یادگیري 

آن انجام دهم.

اگر تا االن یادگیري زبان انگلیسي را جدي نگرفته و در 
کنکور هم در این درس درصد پاییني داشته اید، به شما 
پیشنهاد مي  کنیم که در اولین فرصت براي رفع مشکل 
خود در این زمینه اقدام کنید؛ اما اگر در این درس در 
این  یادگیري  از  اینکه  براي  هستید،  متوسطي  سطح 
زبان خسته نشوید و از طرف دیگر، اوقات بیکاري خود 
را هم به صورت مثبتي پر کنید، حتماً دیدن فیلم هایي 
به زبان اصلي را همراه با زیر نویس فارسي نیز در برنامه 
روزانه خود بگنجانید. دیدن این فیلم ها باعث مي شود تا 
شما، عالوه بر اینکه از اوقات فراغت خود لذت مي برید، 
بر دانسته هاي خود در زمینه هاي شنیداري، مکالمه و 
گرامر زبان انگلیسي، نیز مکث کنید، و اگر مشکلي در 

این زمینه دارید، آن را رفع نمایید. 
به خاطر داشته باشید که دانستن زبان انگلیسي، باعث 
مي شود تا شما در دانشگاه، در مقایسه با سایر دانشجویان، 

در زمینه هاي زیر در موقعیت بهتري قرار بگیرید: 
 1ـ دسترسی به اطالعات

باشید،  تحصیل  به  مشغول  که  رشته اي  هر  در  شما 
کتابخانه هاي  و  اطالعاتي  بانک هاي  از  که  مجبورید 
خود  پژوهش هاي  و  تحقیق  انجام  براي  دیجیتال، 
اینترنت،  قبیـل:  از  امروز،  رسانه هـای  کنید.  استفاده 
و مطبوعـات، دسترسی  تلویزیون  اجتماعي  شبکه هاي 
تقریباً نامحدودی را به اطالعات درباره موضوعات مورد 
ما  که  نکنید  فراموش  ضمناً  کرده اند؛  فراهم  عالقه تان 
در عصر اطالعات زندگي مي کنیم. تنها یک مشکل در 
این  بیشتر  که  است  این  آن  و  دارد  وجود  مورد  این 

اطالعات به زبان انگلیسی است؛ پس بهتر است که این 
زبان را براي رفع نیازهاي خود در این زمینه به خوبي 

فراگیرید.
 2ـ پیشرفت هاي تحصیلي و شغلي

باید  باشید،  بهتری  محقق  و  دانشجو  مي  خواهید   اگر 
تحصیلي  رشته  زمینه  در  جدید  تألیفات  و  مقاالت  از 
خود، که ممکن است بسیاري از آنها به زبان انگلیسي 
باشد، استفاده کنید، در همایش های بین المللی شرکت 
کنید و با مطالعه مجالت و کتاب ها، از یافته های جدید 
علمی با خبر شوید. دانستن بیش از یک زبان، به معنی 
از طرف  است؛  منابع  و  انسان ها  به  دسترسی گسترده 
کارشناسي،  مقطع  در  فارغ التحصیلي  از  پس  دیگر، 
ورود به مقطع باالتر یا دستیابي به بسیاري از مشاغل، 
مستلزم دانستن زبان انگلیسي یا یک زبان دیگر است 
و شما مي توانید از همین االن، براي ارتقاء این بخش 
باال  در  که  گونه  همان  کنید.  تالش  خود  دانش  از 
تحصیالتتان  شروع  تا  مانده  باقي  زمان  کردیم،  اشاره 
نیروي  تجدید  و  استراحت  زمان  عمدتاً  دانشگاه،  در 
شماست و شما نباید چون گذشته دائماً درس بخوانید 
در  که  کنید  سعي  باید  بلکه  کنید؛  مطالعه  پیوسته  و 
صورت تمایل به دیدن فیلم به عنوان بخشي از برنامه 
نظر  در  را  دوم  زبان  دانستن  مزایاي  خود،  تفریحي 
بگیرید و فیلم هایي را انتخاب کنید که، عالوه بر اینکه 
اوقات فراغت شما را به خوبي پر مي کند و باعث رضایت 
خاطرتان مي شود، نکاتي را به یادگیري هاي قبلي شما 

نیز اضافه  کند.

رشته  با  متناسب  مهارتي  تمایل،  صورت  در  ج- 
خود را بياموزید

یک  به  مربوط  علمي  و  تئوري  نکات  دانستن  امروزه 
رشته، بدون دانستن مهارت هاي عملي آن رشته، کامل 
در  رشته اي  چه  در  که  هستید  مطمئن  اگر  نیست. 
صورت  در  شد،  خواهید  تحصیل  به  مشغول  دانشگاه 
عدم خستگي ناشي از مطالعه در ماه هاي قبل و داشتن 
رشته  به  مربوط  مهارتي  که  کنید  سعي  کافي،  انرژي 
دانشگاهي خود را بیاموزید. اکثر این مهارت ها در مراکز 
فني و حرفه اي به طور رایگان ارائه مي شود و دوره هاي 
مي توانید  شما  و  است  کوتاه  نیز  آنها  برگزاري  زماني 
بخشي از وقت خود را صرف گذراندن این دوره ها کنید؛ 
مثاًل اگر فکر مي کنید که در دانشگاه در رشته عمران 
آموزشي  دوره هاي  کرد،  خواهید  تحصیل  مکانیک  یا 
dmax3 را بیاموزید؛ ضمناً به این نکته هم توجه داشته 

باشید که آموختن مهارت هاي مربوط به رشته تحصیلي 
براي  امتیازي  زمینه،  این  در  اطالعات  داشتن  و  خود 
باالتر  مقاطع  در  تحصیل  ادامه  یا  شغل  یک  کسب 
است؛ زیرا ممکن است که سالیانه چند صد نفر در یک 
که  موفق ترند  افرادي  ولي  شوند،  فارغ التحصیل  رشته 
و  بدانند  به خوبي  نیز  را  رشته خود  عملي  زمینه هاي 

توانایي کاربرد آن را داشته باشند. 

اگر مطمئن هستيد که در چه رشته اي 
در دانشگاه مشغول به تحصيل خواهيد 
شد، در صورت عدم خستگي ناشي از 
مطالعه در ماه هاي قبل و داشتن انرژي 
کافي، سعي کنيد که مهارتي مربوط به 
رشته دانشگاهي خود را بياموزید. اکثر 
این مهارت ها در مراکز فني و حرفه اي به 
طور رایگان ارائه مي شود و دوره هاي 
زماني برگزاري آنها نيز کوتاه است و 
شما مي توانيد بخشي از وقت خود را 

صرف گذراندن این دوره ها کنيد
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مدیریت  و  مالی  اداری  معاون 
موظف  از  علوم،  وزارت  منابع 
کشور  دانشگاه های  همه  شدن 
سالن های  اختصاص  بر  مبنی 
برگزاری  برای  خود  مناسب 
دانشجویان  ازدواج  مراسم 

متقاضی خبر داد.
وزارت  عمومی  روابط  گزارش  به 
اعالم  با  علوم، دکتر علی خطیبی، 
قانون  راستای  در  افزود:  خبر،  این 
از  حمایت  و  جمعیت  جوانی 
تسهیالت  کردن  فراهم  و  خانواده 

همه  دانشجویان،  ازدواج  برای 
دانشگاه های کشور  موظف هستند 
اختیار،  در  رفاهی  فضاهای  که 
سلف سرویس  سالن های  همچون 
اختیار  در  را  تاالرهایشان  یا 
استفاده  متقاضی  که  دانشجویانی 
از فضا برای برگزاری مراسم ازدواج 

هستند، قرار دهند.
معاون وزیر علوم، خاطرنشان کرد: 
یکی  امکان،  این  از  استفاده  برای 
دانشگاه  دانشجوی  باید  زوجین  از 

مورد تقاضا باشد.

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم:

امكان استفاده از فضاهای رفاهی دانشگاه ها
برای برگزاری مراسم ازدواج دانشجویان فراهم شد

آزمون  دوره  پنجمین  داوطلبان 
از   ،)MSRT( علوم  وزارت  زبان 
روز  تا  ماه  شهریور   8 سه شنبه  روز 
فرصت  ماه  شهریور   15 سه شنبه 
دارند که برای به ثبت نام خود در این 

آزمون اقدام کنند. 
آزمون  پنجمین  دوره  ثبت نام  فرآیند 
روز  ظهر   12 ساعت  از   MSRT زبان 
سه شنبه ۸ شهریور ماه آغاز می شود و تا 
ساعت 1۸ روز سه شنبه 15 شهریور ماه 
ادامه دارد. الزم به ذکر است که پنجمین 
سال  در    MSRT زبان  آزمون  دوره 

1401، صبح روز جمعه 25 شهریور ماه 
برگزار می شود.

متقاضیان  که  است  یادآوری  به  الزم 
می توانند برای ثبت نام در این آزمون، به 

سامانه سجاد مراجعه  کنند.
امور  و  بورس  کل  اداره  اعالم  اساس  بر 
دانشجویان خارج وزارت علوم، ده آزمون 
1401برگزار  سال  در   MSRT زبان 
این  از  دوره  چهار  تاکنون  و  می شود، 
آزمون، در تاریخ های 23 اردیبهشت ماه، 
2۷ خرداد ماه، 24 تیر ماه و 2۸ مرداد ماه 

برگزار شده است.

)MSRT( ثبت نام در پنجمین دوره آزمون زبان وزارت علوم
8 تا 15 شهریور ماه:

بهداشــت،  وزارت  آموزشــی  معاونــت 
درمــان و آمــوزش پزشــکی، بــا صــدور 
ــگاه ها،  ــی دانش ــم تحصیل ــه ای تقوی اطالعی
ــی  ــوزش عال ــات آم ــکده ها و مؤسس دانش
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
تحصیلــی  اول  نیمســال  در  را  پزشــکی 
ــر اســاس آن چــه وزارت  1۴۰1-1۴۰2 اعــالم کرد.ب
بهداشــت اعــالم کــرده اســت، کلیــه  کالس هــای 
ــی  ــوزش عال ــات آم ــکده ها و مؤسس ــگاه ها، دانش دانش
مــاه  شــهریور  شــنبه 19  روز  از  بهداشــت،  وزارت 
ــاه  ــم دی م ــنبه ده ــا روز چهارش ــود و ت ــاز می ش آغ
ــن نیمســال ــوزش در ای ــه خواهــد داشــتمدت آم ادام

1۷ هفتــه مشــخص شــده و زمــان حــذف و اضافــه نیــز 
دو هفتــه پــس از شــروع نیمســال اســت.

نیمسال  پایان  به  مانده  پنج هفته  تا  دانشجویان  ضمناً 
تحصیلی، فرصت حذف اضطراری دارند.

به  نیز  امتحانات دانشجویان  یادآوری است که  به  الزم 
لغایت شنبه  ماه  روز شنبه 1۷ دی  از  مدت دو هفته، 

یکم بهمن ماه، برگزار می شود.

اعالم تقویم آموزشی نيمسال اول دانشگاه های وزارت بهداشت

تقویم تحصیلی دانشگاه ها، دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی در نیمسال اول سال تحصیلی 1۴۰2-1۴۰1


