
معاون وزیـر علوم، تحقیقـات و فناوری و 
رئیس سازمان سـنجش آموزش کشور، از 
اعـام  نتایج نهایـی آزمـون کارداني ویژه 
دانشـگاه فنـي و حرفـه اي و مؤسسـات 
غیرانتفاعي  عالـي غیردولتـي-  آمـوزش 
بـا  تحصیلـی  رشـته های  در   1401 سـال 
آزمـون و پذیرش صرفًا بر اسـاس سـوابق 

داد. خبـر  تحصیلی 
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان سـنجش 
آمـوزش کشـور، دکتر عبدالرسـول پورعبـاس، 
بـا اعـام ایـن خبـر، گفـت: در آزمـون  کارداني 
ویژه دانشـگاه فنـي  و حرفه اي  امسـال، از تعداد 
شـرکت کننده،  داوطلـب   359 و  هـزار   103
تعـداد 62 هـزار و 449 داوطلـب بـا آزمـون، و 
تعـداد 40 هـزار و 910 داوطلـب در رشـته های 

بـدون آزمـون نام نویسـی کردنـد.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود:  در 
حرفه اي  و  فني  دانشگاه  ویژه  کارداني  آزمون 
1401بیش از 78 هزار نفر پذیرفته شده اند که

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

نوبت اول: 8 تا 1401/8/14سراسری
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جمعه 1402/3/281402/6/3 تا 1402/4/4کاردانی به کارشناسی
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نکته

حلول ماه ربیع االول 
و سالروز هجرت 

رسول گرامی اسالم)ص( 
از مکه به مدینه و مبدأ 

تاریخ مسلامنان، گرامی باد

آغاز سال تحصیلي جدید و این چند نکته
یادداشت هفته

اینک، ماه اول پاییز است و فقط چهار روز است که از 
فصل سوم سال مي گذرد. با آمدن فصل پاییز و شروع 
کاس هاي دانشگاه ها، رسماً سال تحصیلي جدید  آغاز 
دانشجوي  میلیون ها  برای  حرکت  نسیم  و  مي شود 
فضیلت  و  دانش  کسب  منظور  به  ایراني  جدیدالورود 

همراه با بالندگي و پویندگي وزیدن مي گیرد.
اجتماعي،  و  از منظر فردي  آغاز سال تحصیلي جدید، 
است؛  توجهي  قابل  تهدیدهاي  و  بردارنده فرصت ها  در 
دوره اي  شروع  روي،  هر  به  که  لحاظ  این  از  فرصت 
از سوي  علمي  پیشرفت  مسیر  در  نهادن  گام  و  جدید 
دانش آموزان و دانشجویان را نوید مي دهد، و تهدید از 
آن جهت که اگر براي این پتانسیل با ارزش، که در وجود 
تدبیري  دارد،  جریان  دانشجو  و  دانش آموز  میلیون ها 
این  براي هدایت  برنامه ریزي دقیقي  و  اندیشیده نشود 
ارزش  با  استعدادهاي عظیم و شگرف، که سرمایه هاي 
این مردمند، صورت نگیرد، عمًا پیشرفت قابل توجهي 
با  که  حوزه هایي  سایر  و  فناوري  و  علم  عرصه هاي  در 
دانش اندوزي و علم آموزي مرتبطند، حاصل نخواهد شد.
در این میان، مي توان دانش آموزان یا دانشجویان را از یک 
منظر به دو دسته تقسیم کرد: گروهي که از یک مقطع 
به یک مقطع تحصیلي دیگر وارد مي شوند، و  تحصیلي 
گروهي که دانش آموخته آخرین مقطع تحصیلي مدارس 
)دوره متوسطه( هستند و پس از موفقیت در آزمون سراسري 
یا سایر آزمون هاي مشابه، تازه از یک نهاد آموزشي به یک 
نهاد آموزشي دیگر نقل مکان کرده و در حال آشنایي با 
تفاوت ها و شباهت هاي میان این دو نهاد مهم و اثر گذار در 

زندگي شخصي و اجتماعي هر فرد هستند.
هر یک از گروه هاي پیشگفته، در مواجه شدن با مقطع 
جدید یا نهاد آموزشي تازه، با تغییراتي روبرو مي شوند 

شباهت ها  و  تفاوت ها  این  آنها  براي  خود  جاي  در  که 
پرداختن  که  مهم تر،  نکته  اما  بود؛  توجه خواهد  جالب 
به آن در این مجال الزم به نظر مي رسد، حفظ روحیه 
تحصیلي  مقاطع  سمت  به  جهش  براي  تعالي  و  ترقي 
و  حرکت  نتیجه  در  الزاماً  که  است  باالتر  دانشگاهي  و 
یا  دانش آموزان  سوي  از  ممتد  و  پیوسته  آفریني  شور 
به  ورود  سخن،  دیگر  به  مي شود؛  حاصل  دانشجویان 
یا  مدرسه  آموزشي  نهاد  در  دیگر  تحصیلي  مقطع  یک 
ارتقاء  یا  دانشگاه  به  مدرسه  از  شدن  وارد  یا  دانشگاه 
ارزش  آفرین  ارزشمند و  به خودي خود  سال تحصیلي، 
نیست؛ بلکه آن چیزي ارزشمند و ارزش آفرین است که 
بتواند اوالً دائمي و هدفمند باشد، و ثانیاً در یک مسیر 
مستقیم، ما را به سمت پیشرفت، ترقي و تعالي بعدي 
به صورت تدریجي رهنمون گردد؛ در غیر این صورت، 
ادامه تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلي مدرسه یا 
دانشگاه، اگر هدف ارزشمندي را با خود به همراه نداشته 
و تنها از روي »عادت« یا خواسته دیگران، به ویژه پدر و 
مادر، یا عقب نماندن از زمانه باشد، نه تنها از هدفمندي 
تهي بوده و کم ارزش خواهد بود، بلکه جز اتاف عمر و 
سرمایه دانش آموز یا دانشجو و جامعه، هیچ حاصلي را 
در بر نخواهد داشت؛ ضمن آنکه موجب به هدر رفتن 
سرمایه هاي عظیم مادي و معنوي کشور نیز خواهد شد. 
و  بیشتر  اندیشه  آرزوي  با  این ستون،  در  را  بحث  این 
و  دانش آموزان  از  اعم  دانش اندوزان،  تمام  فراگیر تر 
مي بریم  پایان  به  خود،  اهداف  مورد  در  دانشجویان، 
)ع(  معصومان  از  یکي  که  است  مضمون(  )به  نقل  که 
از  بیندیشد  را که  فرمودند: خداوند رحمت کند کسي 

کجا آمده است، در کجا هست و به کجا خواهد رفت.
موفق باشید

وزیر علوم تحقیقات و فناوری
به مناسبت 

آغاز سال تحصیلی جدید
 پیامی صادر کرد

پیام  متن  علوم،  وزارت  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر زلفی گل به شرح زیر است؛

بسم اهلل الرحمن الرحیم
که  می شویم  دعوت  علم  اقامه   به  ِمهر  مناره   از 
»آموختن«، روشن ترین گواهِی »حی علی َخیرالعمل« 
به ستایش خالق  و  قامت می بندیم  باشد.  می تواند 
و  می شویم  دانستن  و  دوستی  سرودخوان  علیم، 
بر  غباری  گذاشت  نخواهیم  که  می خوریم  سوگند 

آیینۀ ِ دل و جاِن جویندگاِن دانش بنشیند.
شریفی  شهدای  یادآوری  با  را  تحصیلی  نوی  سال 
تاریخ،  بر تخته سیاه  با جوهر خون،  را  نام خود  که 
تحریر کردند، سرشار از نشاط و آگاهی و سربلندی 

آرزو می کنیم.
خاکریز امروز، خاکریز جهاد با جهل، و فتح قله های 
دانایی است. بکوشیم که پیروز این میدان باشیم که 

فرموده اند:
درخِت تو گر باِر دانش بگیرد
به زیر آوری چرخ نیلوفری را
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اخبار هفته

از سوی معاون امور آزمون های سازمان سنجش انجام شد

پاسخ به سؤاالت پذیرفته شدگان آزمون سراسري
درباره تغییر رشته، انتقال و اشتباه در انتخاب رشته

نتایج انتخاب رشته 
متقاضیان رشته های با 

آزمون دانشگاه آزاد
اعالم شد

رئیس سازمان سنجش: 

نتایج نهایي آزمون کارداني ویژه دانشگاه فني و حرفه اي اعالم شد
ادامه از صفحه اول 

داوطلب  هزار   43 حدود  تعداد،  این  از 
بیش  و  آزمون،  با  رشته های  طریق  از 
از  35 هزار داوطلب از طریق رشته های 
صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش 

شده اند.
کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 

آنها  اسامي   که   کرد:  داوطلبانی   تأکید 
این  نهایي   پذیرفته  شدگان   عنوان   به  
که  است  الزم  است ،  شده   اعام   آزمون 
براي اطاع از تاریخ و مدارک الزم براي 
اطاعیه  دقیق  مطالعه  بر  ثبت نام، عاوه 
سازمان  اطاع رسانی  درگاه  در  مندرج 
به   1401/07/06 تاریخ  در  سنجش، 

و  فني  دانشگاه  اطاع رساني  درگاه 
محل  عالی  آموزش  مؤسسه  یا  حرفه اي 

قبولي خود مراجعه کنند. 
خاتمه،  در  پورعباس،  عبدالرسول  دکتر 
یادآور شد: کارنامه علمي داوطلبان، هم زمان 
با اعام نتیجه، در درگاه اطاع رساني این 

سازمان منتشر شده است.

سازمان  آزمون های  امور  معاون 
برخی  به  کشور،  آموزش  سنجش 
آزمون  شدگان  پذیرفته  سؤاالت  از 
تغییر  مورد  1401در  سال  سراسری 
پذیرفته شدگان،  انتقال  و  رشته 
تناقض  و  رشته  تعیین  در  اشتباه 
بر  صرفًا  پذیرش  در  ابرازی  معدل 

اساس سوابق تحصیلی پاسخ داد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش، 
تغییر  خصوص  در  مروتی،  حسن  دکتر 
آزمون  پذیرفته شدگان  انتقال  یا  رشته 
سراسری، گفت: تغییر رشته و انتقال بر 
اساس ضوابط و آیین نامه های مربوط، از 
سوی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
انجام می شود و سازمان سنجش آموزش 

کشور در این زمینه نقشی ندارد.
وی افزود: تا پایان نیمسال اول تحصیلی، 
دانشگاه ها  برای  محرمانه ای  کارنامه 
کارنامه،  این  در  که  شد  خواهد  ارسال 
کدرشته محل هایی که داوطلبان پذیرفته 
نمره قبولی هستند،  آنها دارای  شده در 
اعام می شود و دانشگاه ها بر این اساس 
آییـن نامـه هـای  و  ضـوابط  حسب  و 

مصـوب، می توانند در این خصوص اقدام 
الزم را انجام دهند.

سازمان سنجش  آزمون های  امور  معاون 
در  اشتباه  مورد  در  کشور،  آموزش 
گفت:  داوطلبان،  سوی  از  رشته  انتخاب 
اعام  نیز  این  از  پیش  که  همان گونه 
دقت  نهایت  با  باید  داوطلبان  بود،  شده 
می کردند  اقدام  رشته  انتخاب  به  نسبت 
باره  چند  ویرایش  و  مشاهده  فرصت  و 
مشخص  زمانی  بازه  در  رشته  انتخاب 
است؛  بوده  فراهم  داوطلبان  برای  نیز 
موارد  بررسی  درخصوص  لذا  اقدامی 
نخواهد  انجام  رشته  تعیین  در  اشتباه 

می  توانند، پس  اما  پذیرفته شدگان  شد، 
طبق  تحصیل،  به  شروع  و  ثبت نام  از 
رشته  تغییر  مورد  در  دانشگاه ها،  ضوابط 

و جابجایی خود پی گیری کنند.
تناقض معدل  دکتر مروتی، در خصوص 
در پذیرفته شدگان صرفاً بر اساس سوابق 
دسته  این  پذیرش  گفت:  نیز  تحصیلی، 
تحصیلی،  سوابق  اساس  بر  داوطلبان،  از 
کتبی  معدل  شامل  دیپلم،  معدل  یعنی 
برای داوطلبان دوره نظری یا معدل کل 
برای داوطلبان کاردانش و فنی حرفه ای، 
داوطلبان  این  به  و  است  گرفته  صورت 
معدل خود  درج  در  که  بود  تأکید شده 

دقت کنند.
این  تحصیلی  وضعیت  داد:  ادامه  وی 
زمان  در  پذیرفته شدگان،  از  دسته 
ثبت نام، از سوی دانشگاه ها مورد بررسی 
قرار می گیرد، و چنانچه داوطلبی در درج 
معدل خود اشتباه کرده باشد و با معدل 
صحیح خود همچنان نمره قبولی داشته 
این  با  اگر  و  می شود،  پذیرفته  باشد، 
معدل نمره قبولی را کسب نکند، قبولی 

وی لغو می شود.

متقاضیان  رشته  انتخاب  نتایج 
آزاد  دانشگاه  آزمون  با  رشته های 
آزمون  در  کننده  شرکت  اسامی 

سراسری سال 1401 اعام شد. 
آزاد  دانشــگاه  در  کــه  داوطلبانــی 
اســامی انتخــاب رشــته کرده انــد، 
ــامانه: ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب می توانن
کد  درج  با    www.azmoon.org 
انتخاب  نتیجه  دسترسی،   کد  و  ملی 

رشته خود را مشاهده کنند.
ضمناً آن دسته از داوطلبانی که نتایج 
آنها به صورت ذخیره اعام شده است، 
الزم است که از ساعت 14 روز یکشنبه 
روز  24 ساعت  لغایت  ماه  مهر   10
به  مراجعه  با  ماه،  مهر   12 سه شنبه 
سامانه: www.azmoon.org نسبت 
به ثبت اعام آمادگی خود برای ثبت نام 
به صورت اینترنتی اقدام نمایند و رسید 

دریافت کنند. 
الزم به یادآوری است که عدم مراجعه 
شده،  اعام  زمان  در  فوق  سامانه  به 
و  است  ثبت نام  از  انصراف  منزله  به 
هیچ گونه درخواستی پس از زمان اعام 
شده دریافت نخواهد شد. پس از انقضاء 
مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان قطعی، 
ذخیره هایی  ثبت نام  چگونگی  و  زمان 
که در موعد مقرر فرم اعام آمادگی را 

تکمیل کرده اند، نیز اعام خواهد شد.
آزمون  با  رشته های  پذیرفته شدگان 
جز  )به  اسامی  آزاد  دانشگاه   1401
دندان پزشکی،  پزشکی،  رشته  چهار 
می توانند  دامپزشکی(،  و  داروسازی 
برای اطاع از شرایط و ضوابط ثبت نام، 
به راهنمای ثبت نام که در سامانه این 
مرکز به آدرس: sanjesh.iau.ir قرار 

گرفته است، مراجعه کنند.
چهار  جز  )به  قطعی   پذیرفته شدگان 
رشته پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی 
و دامپـزشکـی( می تواننـد از سـاعـت
10 صبح روز دوشنبه 4 مهر ماه )امروز( 
با  ماه،  مهر  لغایت ساعت 24 شنبه 9 
به آدرس:  به سامانه آموزشیار  مراجعه 
جدول  مطابق  و   edu.iau.ac.ir 
ثبت نام  به  نسبت  شده،  اعام  زمانی 

خود به صورت مجازی اقدام کنند.

نتایـج پذیـرش بر اسـاس سـوابق 
کاردانـی  مقاطـع  در  تحصیلـی 
ناپیوسـته  کارشناسـی  و  پیوسـته 
آزاد  دانشـگاه   1401 مـاه  مهـر 

شـد.  اعـام  اسـامی 
و  پیوسته  کاردانی  دوره های  نتایج 
اساس  بر  پذیرش  ناپیوسته  کارشناسی 

اسامی،  آزاد  دانشگاه  تحصیلی  سوابق 
 www.azmoon.org سامانه:   روی 

قرار گرفت.
پذیرفته  شدگان این دوره ها، می توانند از 
ساعت 10 صبح روز یکشنبه 10 مهر ماه، 
با مراجعه به سامانه آموزشیار به نشانی: 
edu.iau.ac.ir ، مطابق جدول زمانی 

به  خود  ثبت نام  به  نسبت  شده،  اعام 
صورت مجازی اقدام نمایند.

از  اطاع  منظور  به  پذیرفته شدگان، 
می توانند  ثبت نام،  ضوابط  و  شرایط 
از  را  خود  نظر  مورد  مقطع  راهنمای 
و  دریافت   sanjesh.iau.ir سامانه: 

مطالعه نمایند.

اعالم نتایج پذیرش بدون آزمون 
مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد
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اعالم نتایج پذیرفته شدگان نهایي رشته هاي مختلف تحصیلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي آزمون سراسري سال 
1401  )رشته هاي تحصیلي با آزمون و پذیرش صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی(

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

روزانه،   دوره هاي  تحصیلي  مختلف  رشته هاي  نهایي  پذیرفته شدگان  اطاع  به 
نوبت دوم  )شبانه(، مراکز آموزشی دانشگاه  پیام نور، پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان و 
تربیت دبیر شهید رجایي، مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي و غیردولتي، رشته هاي 
تحصیلي مجازي، پردیس و شهریه پرداز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کشور 
)رشته هاي تحصیلي با آزمون و پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی( و همچنین 
رشته هاي تحصیلي پزشکي، دندان پزشکي، داروسازي و دامپزشکي دانشگاه 
آزاد اسامي در سال تحصیلي 1401-1402 می رساندکه نتایج این آزمون در درگاه 

اطاع رساني این  سازمان منتشر گردید. 
الف ( توضیحات کلي برای اطالع همه متقاضیان:

بر  عاوه  الزم،  مدارک  و  ثبت نام  تاریخ  و  نحوه  از  اطاع  براي  پذیرفته شدگان،   -1
مدارک مندرج در این اطاعیه، ضرورت دارد که به درگاه اطاع رساني دانشگاه یا 

مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمایند. 
جز  )به  اسامی  آزاد  دانشگاه  تحصیلي  رشته هاي  سایر  به  مربوط  نتایج    -2
رشته هاي تحصیلي پزشکي، دندان پزشکي، داروسازي و دامپزشکي( هم زمان 
اعام  اسامی  آزاد  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش  مرکز  اطاع رسانی  درگاه  طریق  از 
می شود. متقاضیاني که هم در ردیف پذیرفته شدگان یکي از دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي و هم در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسامي قرار مي گیرند، توجه 
داشته باشند که منحصراً مي توانند در یکي از کد رشته محل هاي قبولي خود ثبت نام 
نمایند؛ به عبارت دیگر، مجاز به ثبت نام در هر دو محل قبولي نیستند؛ در غیر 

این صورت، مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.
رشته  انتخاب   فرم  که  متقاضیاني  از  آن دسته  همچنین  و  پذیرفته شدگان  براي    -3
حاوي  علمي،  کارنامه  نشده اند،  پذیرفته  ولي  نموده ،  تکمیل  را  خود  اینترنتي 
رتبه متقاضي در هر یک از کدرشته هاي انتخابي در بین متقاضیان کدرشته مزبور 
رتبه  همچنین  و  رشته  کد  همان  در  آنها  کل  نمره  به  توجه  با  مربوط،  سهمیه  در 
آخرین نفر پذیرفته  شده در کد رشته هاي انتخابي و اطاعات مفید دیگر، تا تاریخ 

1401/07/06 در درگاه اطاع رساني این سازمان قرار داده خواهد شد. 
4-  تغییرات منعکس شده به این سازمان در خصوص وضعیت متقاضیان پس از اعام 
نتایج اولیه، از قبیل اصاح سوابق تحصیلي واصله از سوي وزارت آموزش و پرورش یا 
اعمال سهمیه از سوي ارگان هاي ذي ربط و ... در نتیجه نهایی ذي نفع اعمال گردیده 
است. ضمناً متقاضیان مي توانند کارنامه نتیجه مرحله اول اصاح شده خود را نیز در 

درگاه اطاع رسانی سازمان سنجش مشاهده نمایند.
دارای  برای رشته های  توضیح درخصوص معرفی شدگان مرحله دوم  ب( 

شرایط خاص: 
کدهاي 11 و 17 )دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایي(، 12 )دانشگاه 
شاهد(، 14 )دانشگاه علوم قضایي و خدمات اداري دادگستري(، 15 )مدیریت 
 19 رفاه(،  غیرانتفاعي  )دانشکده   18 طباطبایي(،  عامه  دانشگاه  اکو  بیمه 
)دکتري پیوسته بیوتکنولوژي دانشگاه تهران(، 20 )رشته های بورسیه سپاه 
)رشته های   22 مطهري(،  شهید  )دانشگاه   21 اسامی(،  انقاب  پاسداران 
اسامي  جمهوري  سیماي  و  صدا  )دانشگاه   23 دفاع(،  وزارت  بورسیه 
)رشته های   25 مشهد(،  »ع«  رضا  امام  غیرانتفاعي  )دانشگاه   24 ایران(، 
)رشته   29 انتظامي(،  فرماندهی  بورسیه  )رشته های   26 ارتش(،  بورسیه 
دانشگاه هاي  پیش بیمارستاني  و  پزشکي  فوریت هاي  کارشناسي  و  کارداني 
عقیدتي سیاسي  مربي  تربیت  عالي  آموزش  )دانشکده   30 پزشکي(،  علوم 
براساس سوابق تحصیلی کاردانی  سپاه-قم(، 32 )رشته های پذیرش صرفًا 

دانشگاه های علوم پزشکی(، 34 )بورسیه های شغلی در دانشگاه یزد( و 36 
)رشته کاردانی فوریت دانشگاه علوم انتظامی امین(.

1- آن دسته از پذیرفته شدگاني که براي آنان به جاي کدرشته قبولي، یکي از کد هاي 
فوق اعام شده، به منزله آن است که آنها منحصراً در کد رشته مذکور نمره علمي 
از کد رشته هاي مؤسسات مذکور  بوده و در ردیف معرفي شدگان یکي  را دارا  الزم 

قرار گرفته اند.  
2- آن دسته از پذیرفته شدگاني که، عاوه بر کد رشته قبولي اعام شده )5 رقمي(، 
یکي از کدهاي دو رقمي فوق نیز در اعام نتایج براي آنها مشخص گردیده، توجه 
قبولي  رشته   از  قبل  اولویت  در  الزم  علمي  نمره  داشتن  دلیل  به  که  داشته  باشند 
اعامی، در ردیف معرفي شدگان یکي از کدرشته هاي مؤسسه مذکور نیز قرار گرفته اند. 
3- متقاضیاني که براي آنان یکي از کدهای دو رقمی فوق اعام شده، الزم است بر 
از طریق  روز چهارشنبه مورخ 1401/07/06  برنامه زماني که در اطاعیه   اساس 
محل  آدرس  به  مصاحبه  براي  شد،  خواهد  منتشر  سازمان  این  اطاع رساني  درگاه 
اعام شده در اطاعیه مراجعه نمایند. بدیهي است که عدم مراجعه براي شرکت در 
مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته هاي مذکور، به منزله انصراف از رشته ذي ربط 
تلقي مي شود، و آن دسته از متقاضیاني که داراي کد قبولي دیگري هستند، مي توانند 
در کدرشته قبولي اعام شده ثبت نام نموده و به ادامه تحصیل بپردازند. الزم به تأکید 
است آن دسته از متقاضیاني که در کد  رشته قبولي دیگري نام آنان اعام شده است، 
در صورتي که در مراحل مصاحبه و گزینش شرکت کنند و پس از تأیید در ردیف 
اعام شده  در کدرشته  آنها  قبولي  بگیرند،  قرار  رشته جدید  نهایي  پذیرفته شدگان 

قبلي )رشته اي که هم اکنون با کد 5 رقمی اعام شده است( باطل خواهد شد. 
ج( مدارك مورد نیاز براي ثبت نام از پذیرفته شدگان: 

هر یک از پذیرفته شدگان کد رشته هاي امتحاني )پذیرش با آزمون و اعمال مثبت 
بر اساس سوابق تحصیلي(، مي بایست، حسب مورد مطابق  سوابق تحصیلي یا صرفاً 
جدول ذیل، مدارک الزم را براي ثبت نام در مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود 

تهیه و تحویل نمایند.
به اعام مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشي وزارت آموزش و پرورش،  با توجه 
امکان ارائه کارنامه و سوابق فارغ التحصیلی برای پذیرفته شدگان به صورت الکترونیکی 
در سامانه »تأییدیه تحصیلی« به آدرس: https://emt.medu.ir فراهم شده است؛ 
لذا کلیه پذیرفته شدگان، می بایست بر اساس مراحل اجرایی ذیل، اقدام الزم را در 

این زمینه به عمل آورند:
1- پذیرفته شدگان، با مراجعه به سامانه مذکور و مشخص نمودن نظام آموزشي، با 
انتخاب گزینه »سوابق فارغ التحصیلي«، ارسال کارنامه فارغ التحصیلي و 
پذیرش  محل  دانشگاه  به  متوسطه،  دوم  دوره  تحصیل  محل هاي  گواهي 
خود را درخواست نمایند. پس از کامل شدن فرآیند درخواست، کد پي گیري 
در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت و با ارائه این کد به دانشگاه محل پذیرش، 
مدارک درخواست شده، از سامانه: kemt.medu.ir از سوی دانشگاه مذکور 

قابل دریافت است.
مراجعه  به  نیازي  آن،  از  بعد  و   1395 سال  شهریور  التحصیان  فارغ  براي  الف- 

حضوري به مدارس و مناطق آموزش و پرورش محل تحصیل خود نیست.
ب- فارغ التحصیان خرداد سال 1395 و قبل از آن، باید با کد پي گیري صادر شده 
از سامانه فوق، به همراه مدارک تحصیلي، که از سوی سازمان سنجش آموزش 
کشور براي ثبت نام در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي اعام مي شود، به 
ادارات آموزش و پرورش محل فارغ التحصیل خود مراجعه کنند تا مسؤول 
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سنجش آموزش و پرورش منطقه، پس از بررسي و تأیید، مدارک تحصیلي آنان 
را اسکن و در سامانه مذکور بارگذاري نماید.

2- دانشگاه هاي محل پذیرش، باید ترتیبي اتخاذ نمایند که بر اساس مدارک ارسالي 
به شیوه الکترونیکي، شرایط ثبت نام پذیرفته شدگان را فراهم نمایند.

3- عاوه بر موارد فوق، اخذ تأییدیه تحصیلي )از طریق آدرس هاي الکترونیکي: 
 https://emt.medu.ir براي استعام گیرندگان و https://kemt.medu.ir
براي متقاضیان( و اصل مدرک دیپلم از کلیه پذیرفته شدگان، از سوی دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالي، ضروري است.

ردیف
مورد

)دیپلم  یا مدرك  
تحصیلي(

توضیحاتنوع مدرك

1-1

نظام  قدیم 
 آموزش  متوسطه

گواهي  مدرک  اصل  یا   -
یا  ساله  چهار  دوره  تحصیلي 
دوره شش ساله دبیرستان یا 
هنرستان با مهر و امضاء مدیر 
دبیرستان یا هنرستان با درج 
نوع دیپلم، بخش و شهرستان 

محل اخذ دیپلم.

- بخش  و شهرستان  محل   اخذ دیپلم، سال 
ما قبل و دو سال ماقبل دیپلم مي بایست  با 
سه سال تحصیل  اعام شده در زمان ثبت نام 

یکسان باشد.
- تاریخ اخذ دیپلم در هر یک از رشته هاي 
 تحصیلي نیمسال اول ، باید حداکثر تا پایان 
تحصیلي  رشته هاي  براي  و   ،1401/06/31
حداکثر  باید  دوم،  نیمسال  براي  پذیرش 
این  غیر  در  باشد؛   1401/11/30 تاریخ  تا 
خواهد  »کان لم یکن«  فرد  قبولي  صورت، 

بود.
- عنوان دیپلم ارائه شده، باید با عنوان دیپلم 

اعام شده در زمان ثبت نام یکسان باشد.

2-1

- گواهي  تحصیلي  سال  ماقبل 
و دو سال   ماقبل دیپلم با درج  
شهرستان  محل  و  بخش  
تحصیل  با مهر و امضاء  مدیر 

دبیرستان یا  هنرستان.

3-1

کارنامه  یا  گواهي  اصل   -
قدیم  نظام  دیپلم  تحصیلي 
دیپلم  کتبي  معدل  قید  با 
مهر  به  ممهور  و  امضاء  با 
دبیرستان یا سازمان آموزش 

و پرورش.

- رشته هاي  تحصیلي  گزینش  صرفاً بر اساس 
 سوابق  تحصیلي  )معدل  کتبي(.

1-2

نظام آموزشي 
سالي واحدي یا 

ترمي  واحدي

گواهي  یا  مدرک  اصل   -
پیش دانشگاهي  دوره  پایان 
مرکز  مدیر  امضاء  و  مهر  با 
درج  با  پیش دانشگاهي 
و  بخش  تحصیلي،  رشته 
اخذ مدرک  شهرستان محل 

پیش دانشگاهي.

هر  در  پیش دانشگاهي  دوره  اخذ  تاریخ   -
اول،  نیمسال  تحصیلي  رشته هاي  از  یک  
باید حداکثر تا پایان 1401/06/31، و براي 
نیمسال  براي  پذیرش  تحصیلي  رشته هاي 
 1401/11/30 تاریخ  تا  حداکثر  باید  دوم، 
فرد  قبولي  صورت،  این  غیر  در  باشد؛ 

»کان لم یکن« خواهد بود.
- بخش  و شهرستان  محل  اخذ مدرک  دوره   
پیش دانشگاهي، اخذ دیپلم  و سال  ماقبل  از 
دیپلم  مي بایست با سه  سال تحصیل یکسان 

باشد.

2-2

گواهي  اصل  مدرک   یا   -
  دیپلم   متوسطه   نظام  
 / واحدي  ترمي  آموزشي 
سالي واحدي با مهر و امضاء 
هنرستان  دبیرستان  یا  مدیر 
شهرستان  و  بخش  درج  با 

 محل اخذ مدرک.

3-2

- اصل  مدرک  یا گواهي  سال  
ما قبل  دیپلم  با مهر و امضاء 
هنرستان  دبیرستان  یا  مدیر 
شهرستان   و  بخش  درج   با 

محل اخذ مدرک.

4-2

تحصیلي  کارنامه  اصل   -
دیپلم متوسطه  نظام  آموزشي 
ترمي واحدي / سالي واحدي 
علوم  فیزیک،  )ریاضي  
و علوم  انساني  تجربي، علوم 
و معارف اسامي( در هر یک  

از سال هاي 1384 به بعد.

آموزش  جدید  نظام  دیپلم  معدل کتبي   -
متوسطه،  آموزش  قدیم  نظام  یا  متوسطه 
سازمان  به  اعام شده  معدل  با  بایست  می 
سنجش آموزش کشور براي پذیرفته شدگان 
بر اساس  رشته هاي تحصیلي پذیرش صرفاً 

 سوابق تحصیلي، یکسان باشد.
- عنوان دیپلم و پیش دانشگاهي ارائه شده، 
باید با عنوان دیپلم و پیش دانشگاهي مندرج 

در فایل اطاعات یکسان باشد. 5-2

تحصیلي  کارنامه  اصل   -
دوره پیش دانشگاهي )ریاضي   
علوم  علوم تجربي،  فیزیک، 
انساني، علوم و معارف اسامي 

و هنر( از سال 1391. 

ردیف
مورد

)دیپلم  یا مدرك  
تحصیلي(

توضیحاتنوع مدرك

1-3

نظام آموزشي 
جدید

)3-3-6( 

- اصل  مدرک   یا گواهي   دیپلم 
متوسطه )پایه داوزدهم نظام 
با  جدید(  آموزشي  جدید 
درج بخش و شهرستان  محل 

اخذ مدرک.

پایه  تحصیلي  مدرک  اخذ  تاریخ   -
تحصیلي  رشته هاي  از  یک   هر  در  دوازدهم 
پایان  تا  حداکثر  باید  اول،  نیمسال  براي 
تحصیلي  رشته هاي  براي  و   ،1401/06/31
حداکثر  باید  دوم،  نیمسال  براي  پذیرش 
این  غیر  در  باشد؛   1401/11/30 تاریخ  تا 
صورت، قبولي فرد«کان لم یکن« خواهد بود. 
مدرک   شهرستان  محل  اخذ  و  بخش    -
دوازدهم،  تا  دهم   پایه هاي  تحصیلي 
مي بایست  با سه  سال تحصیل  اعام شده در 

زمان ثبت نام، یکسان باشد.

2-3
به  مربوط  گواهی  اصل   -
و  تحصیلی  رشته  عنوان 
بخش سه سال آخر تحصیل، 
 1 شماره  فرم  در  مندرج 
و  ثبت نام  راهنمای  دفترچه 

شرکت در آزمون سراسری.

3-3

- کارنامه تحصیلي سه سال آخر 
دبیرستان )پایه 10 تا 12( .

به  مربوط  گواهی  اصل   -
و  تحصیلی  رشته  عنوان 
بخش سه سال آخر تحصیل، 
 1 شماره  فرم  در  مندرج 
و  ثبت نام  راهنمای  دفترچه 

شرکت در آزمون سراسری.

- معدل کتبي )برای دانش آموزان نظری( 
و  فنی  آموزان  دانش  )برای  کل  معدل  و 
دیپلم  دوازدهم  پایه  کاردانش(  و  حرفه  ای 
معدل  با  بایست  می  جدید،  آموزشي  نظام 
اعام شده به سازمان سنجش آموزش کشور 
تحصیلي  رشته هاي  پذیرفته شدگان  براي 
تحصیلي،  اساس  سوابق  بر  صرفاً  پذیرش 

یکسان باشد.

4

دانشجویان: 
اخراجي 
آموزشي 

یا انصرافي 
دانشگاه ها 
و مؤسسات 

آموزش عالي

از  انصراف  فرم  اصل   -
تحصیل

دیپلم،  نوع  به  توجه  با   -
جدول  در  مندرج  مدارک 

فوق.

یا  آموزشي  اخراجي  -دانشجویان 
دانشگاه ها  روزانه  دوره  انصرافي  دانشجوي 
تاریخ  تا  و مؤسسات آموزش عالي، حداکثر 
1400/12/25 الزم است که فرم انصراف از 
تحصیل و گواهي تسویه حساب کامل تأیید 
دانشجویان  امور  کل  اداره  و  دانشگاه  شده 
)فرم شماره 2 - ص  نمایند.  ارائه  را  داخل 

76- دفترچه شماره 1(

5
دارندگان مدرك  

معادل کارداني 

گواهي  یا  مدرک  اصل   -
دوره   در  دانش آموختگي 

معادل.
- با توجه به نوع دیپلم، 

مدارک مندرج در جدول 
فوق.

دارندگان مدارک تحصیلي معادل، مي بایست حائز 
شرایط »آیین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل 
و غیررسمي در آزمون هاي ورودي مقاطع باالتر« 
آموزش  گسترش  شوراي  جلسه 845  مصوبه 
عالي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري که طي 
از  بخشنامه شماره 2/77633 مورخ 92/5/28 
سوی معاونت آموزشي وزارت متبوع به تمامی 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي اباغ گردیده 
است، باشند. آن عده از دارندگان مدارک معادل، 
که قبل از تاریخ اباغ مصوبه جلسه شماره 432 
مورخ 1377/9/3 شوراي عالي انقاب فرهنگي 
)مبني بر ممنوعیت برگزاري دوره هاي معادل(، 
در دوره هاي معادل پذیرفته  شده اند، در شمول 
این مصوبه قرار مي گیرند. ضمناً بر اساس مصوبه 
شماره  نامه  و   94/8/26 مورخ   771 جلسه 
عالي  شوراي   99/4/30 مورخ  99/5714/دش 
انقاب فرهنگي، همه دارندگان مدرک معادل 
ضمن خدمت فرهنگیان، که طي سال هاي 1377 
تا 1381 به دوره هاي مذکور راه یافته اند، حسب 
مورد، از تسهیات مصوبه شماره 2/77633 مورخ 
94/5/28 براي ادامه تحصیل در مقاطع رسمي 

باالتر برخوردار مي شوند.

6

دارندگان  
مدرك کارداني 

دانشگاه ها 
و مؤسسات 

آموزش عالي

- اصل یا گواهي مدرک دوره 
کارداني )فوق دیپلم(.

این  دسته  اسامي  - در کنار 
فایل  در  پذیرفته شدگان  از 
ستون  ذیل  در  ارسالي، 
اختصاص   4 عدد  مربوطه 

داده  شده است.

- تاریخ اخذ مدرک  کارداني براي رشته هاي 
تحصیلي نیمسال اول، باید حداکثر تا پایان 
تحصیلي  رشته هاي  براي  و   ،1401/06/31
حداکثر  باید  دوم،  نیمسال  براي  پذیرش 
مشخص  با  )همراه   1401/11/30 تاریخ  تا 
آقایان(  براي  وظیفه  نظام  وضعیت  بودن 
فرد  قبولي  صورت،  این  غیر  در  باشد؛ 

»کان لم یکن« خواهد بود.

7

 دارندگان  
مدرك کارداني 
 گروه  آموزشي 

پزشکي

- پایان   طرح  نیروي  انساني  )فارغ التحصیان 
برای  پزشکي(  آموزش  گروه  رشته هاي 
تحصیلي  پذیرفته شدگان  رشته هاي 
تاریخ  تاریخ 1401/06/31،  یا  نیمسال  اول 
تحصیلي  براي  رشته هاي    1401/11/30

پذیرش براي  نیمسال  دوم باشد.



پیامبر اکرم )ص(:هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.شماره 1294  دوشنبه 4 مهر 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 6

ردیف
مورد

)دیپلم  یا مدرك  
تحصیلي(

توضیحاتنوع مدرك

8

دارندگان مدرك 
کارداني پیوسته 
و ناپیوسته نظام 

جدید

- اصل  یا گواهي  مدرک  کارداني  
پیوسته  آموزشکده هاي فني  و 
حرفه اي، دانشگاه جامع  علمي 
آزاد  دانشگاه  یا  کاربردي   –

اسامي.
تحصیلي  گواهي  یا  اصل   -
سوم  و  دوم  اول،  سال 
با  هنرستان  یا  دبیرستان 
مهر و امضاء مدیر دبیرستان  
یا هنرستان، با درج بخش و 
شهرستان  محل اخذ مدرک.

پیوسته  کارداني  مدرک   -
جاي  به  معدل  شرط  بدون 
پیش دانشگاهي براي  مدرک 
عمل  ماک  پذیرفته شدگان 

 و قابل قبول است .
این دسته  اسامي  کنار  در   -
فایل  در  پذیرفته شدگان  از 
ستون  ذیل  در  ارسالي، 
اختصاص   4 عدد  مربوطه 

داده  شده است.

براي  مدرک  کارداني  اخذ  تاریخ  قید  با   -
باید  اول،  نیمسال  تحصیلي  رشته هاي 
براي  و   ،1401/06/31 پایان  تا  حداکثر 
نیمسال  براي  پذیرش  تحصیلي  رشته هاي 
 1401/11/30 تاریخ  تا  حداکثر  باید  دوم، 
باشد؛ در غیر این صورت، قبولي فرد باطل 

خواهد بود. 

سال  شهرستان  محل  اخذ  و  بخش    -
با  سوم  مي بایست  و  دوم  اول،  تحصیلي 

سه  سال ذکر شده در فایل یکسان  باشد.
رشته هاي  جدید  نظام  دیپلم  معدل کل   -
با  بایست  می  کاردانش  یا  حرفه اي  و  فني 
معدل اعام شده به سازمان سنجش آموزش 
پذیرفته  شدگان  رشته هاي   براي  کشور 
سوابق  اساس  بر  صرفاً  پذیرش  تحصیلي  
پیش دانشگاهي  مدرک  داراي  که  تحصیلي، 

یا کارداني هستند، یکسان باشد.
دوره های  التحصیل  فارغ  آموزان  دانش   -
فنی و حرفه ای و کاردانش  فني، مشمول 

سوابق تحصیلی نمي شوند.

دارندگان مدرك 9
حوزي

و  رسمي  نامه  موافقت  ارائه 
مدیریت  شرط  و  قید  بدون 
مرکز  یا  علمیه  حوزه هاي 
علمیه  حوزه  مدیریت 

خراسان یا اصفهان.

بر اساس مصوبه جلسه 548 مورخ 1383/07/28 
شوراي انقاب فرهنگي، طاب حوزه علمیه داراي 
مدرک سطح یک، صرفاً مجاز به ادامه تحصیل در 
رشته هاي گروه آزمایشي علوم انساني و مشروط 
به گذراندن دروس پیش نیاز، به تشخیص گروه 

آموزشي هستند.

کارمندان دولت10
اصل  حکم  مرخصي  ساالنه  یا 
بدون  قید  موافقت  رسمي  و 

و شرط.
------------------

گواهي اشتغال11

براي  کارگزیني  حکم  تصویر 
پیماني،  رسمي،  کارکنان 
بازنشستگان   و  شاغان  
وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات 
درمان  بهداشت ،  فناوري  و  و 
سایر  و  پزشکي  آموزش  و 
تابعه  آموزشي  مؤسسات 

وزارتخانه هاي مذکور.

------------------

سهمیه مناطق 12
محروم

مندرج  کدرشته هاي 
انتخاب  دفترچه هاي  در 

رشته تحصیلي:
- علوم  ریاضي  و فني )صفحات 

134 تا 138( 
- علوم  تجربي )صفحات 211 

تا 213(
انساني )صفحات 106  - علوم 

تا 109(
- هنر )صفحات 50 و 51( 

- زبان هاي خارجي )صفحه 67( 
- با توجه به نوع دیپلم، مدارک 

مندرج در جدول فوق.

- پذیرفته شده مي بایست، حسب مورد و  با 
توجه به کد قبولي بومي یکي از استان هاي: 
بختیاري،  و  چهارمحال  بوشهر،  ایام، 
سیستان و بلوچستان،  کردستان، کرمانشاه، 
 کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان، 
مطابق ضوابط مندرج در صفحه 22 دفترچه 
تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  راهنماي 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي )شماره 

2(  باشد.
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سهمیه  داوطلبان 
مناطق درگیر 

بالیاي طبیعي   و 
سایر مصوبات
استان هاي 

آذربایجان  
غربي، 

خوزستان، 
سمنان، سیستان 

و بلوچستان، 
کهکیلویه و بویر 
احمد و لرستان 

کدرشته هاي مندرج 
در دفترچه هاي انتخاب 

رشته تحصیلي:
- علوم ریاضي و فني 

)صفحات 138 تا 143(
- علوم تجربي )صفحات 213 

تا 218(
- علوم انساني )صفحات 109 

تا 114(
- هنر )صفحه 51(

- زبان هاي خارجي ) صفحه 67( 
- با توجه به نوع دیپلم، 

مدارک مندرج در جدول فوق.

شهرستان هاي  بخش هاي  از  یکي  بومي   -
ذي ربط.

- محل اقامت یا محل اخذ مدرک تحصیلي 
سال دوازدهم یا یازدهم یا دهم )نظام جدید 
آموزشي 3-3-6( یا  پیش دانشگاهي یا دیپلم 
یا ماقبل دیپلم )نظام آموزشي سالي واحدي 
یا  بخش ها  یکي  از  در  واحدي(  ترمي  یا 

شهرستان هاي ذي ربط  باشد.
سوي  از  سکونت  محل  تأیید  گواهي  ارائه   -

فرمانداري ذي ربط )نمونه فرم صفحه 49(.
- تعهد از پذیرفته شدگان با سهمیه مناطق 
شماره  ) فرم هاي  طبیعي  بایاي  درگیر 
18و19-صفحات 39 تا 42( اخذ خواهد شد.

ردیف
مورد

)دیپلم  یا مدرك  
تحصیلي(

توضیحاتنوع مدرك

14

سهمیه متقاضیان 
شهرستان هاي 
جنوب استان 

کرمان )جیرفت، 
عنبرآباد، 

کهنوج، رودبار، 
قلعه گنج و 
منوجان( و 
شهرستان 

بشاگرد در استان 
هرمزگان

توضیحات  مشمول  متقاضیان 
راهنماي  دفترچه   22 صفحه 

انتخاب رشته
- با توجه به نوع دیپلم، مدارک 

مندرج در جدول فوق.

مدرک  اخذ  گواهي  ارائه  بومي:  ماك   -
محل  همچنین  و  آخر  سال  سه  تحصیلي 
بخش هاي(  )یا  شهرها  از  یکي  در  تولد 

مذکور.

15

 سهمیه داوطلبان 
دچار سوختگي 
در حادثه آتش 
سوزي مدارس

توضیحات  مشمول  متقاضیان 
راهنماي  دفترچه   23 صفحه 

انتخاب رشته )شماره 2(.
دیپلم،  نوع  به  توجه  با   -
جدول  در  مندرج  مدارک 

فوق.

سهمیه داوطلبان دچار سوختگي در حادثه 
آتش سوزي مدارس شهید رحیمي درودزن 
استان فارس سال 1385 و انقاب اسامي 
سال  در  آذربایجان غربي  استان  آباد  شین 

.1391

سهمیه بهیاران16

داشتن  بر  مبني  معرفي نامه    -
سه  سال  خدمت،  اعم از دولتي 
 یا  غیردولتي،  به عنوان بهیار در 
اشتغال  خدمت  محل  استان 
محل  پرستاري  دفتر  تأیید  با 

خدمت.
- گواهینامه اشتغال به خدمت، 
به  غیردولتي،  یا  دولتي  از  اعم 
محل  استان  در  بهیار  عنوان 
مدرک  اخذ  از  پس  خدمت 
پرستاري  دفتر  تأیید  به  دیپلم 

محل خدمت.
کامل  دیپلم  مدرک  ارائه   -
قدیم  نظام  بهیاري  متوسطه 
جدید  نظام  یا  )چهارساله( 
دیپلم  یا  ساله(  )سه   6-3-3
یا  واحدي  سالي  نظام  بهیاري 
مدرک   واحدي  به  همراه  ترمي 
تأیید  مورد  پیش دانشگاهي 
وزارت آموزش و پرورش حداکثر 

تا تاریخ 1401/06/31.

- برای پذیرفته شدگان رشته پرستاري. 
- سایر شرایط و ضوابط در صفحه 22 
دفترچه شماره 1 درج گردیده است.

17

سهمیه %30 
دانشجوي بومي 
از محل اصالح 
قانون عدالت 

آموزشي، مصوبه 
سال 1392 

مجلس  محترم  
شوراي  اسالمي

ارائه مدرک دال بر بومي بودن 
در  قبولي   محل  به  توجه  با 
رشته هاي تحصیلي مندرج در 
صفحات 170 تا 210 دفترچه 
گروه  رشته  انتخاب  راهنماي 

آزمایشي علوم تجربي
- با توجه به نوع دیپلم، مدارک 

مندرج در جدول فوق.

محضري  صورت  به  خدمت  تعهد  اخذ   -
از  تحصیل  مدت  طول  برابر  سه  بر  مبني 

پذیرفته شده.

18

تمامي 
 پذیرفته  شدگان 

- شناسنامه 

-  کارت ملي 19

20
-  عکس  تمام رخ  4×3 تهیه  شده  در سال جاري به تعداد اعام شده از سوی 

دانشگاه محل قبولی.

21
- دفترچه بیمه )در صورت دارا بودن( اعم از خدمات درماني، تأمین 

اجتماعي، ارتش و ... .

22
- باید واجد شرایط  عمومي  قید شده  در دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در 

آزمون )شماره 1( باشند.

23
تمامي 

 پذیرفته  شدگان 
)برادران(

- مدرک   وضعیت  نظام  وظیفه.
در  مندرج  بند هاي  از  توجه  به  یکي  با   -
صفحات 22 تا 24 دفترچه راهنماي ثبت نام 

 و شرکت در آزمون )شماره 1(.

24

برخورداري از 
توانایي جسمي 
الزم متناسب با 

رشته قبولي

- جداول  نقص عضو غیرمؤثر در فعالیت مطلوب حرفه اي گروه هاي آزمایشي 
پنجگانه در صفحه 1 بخش پیوست ها درج گردیده است. الزم به ذکر است که 
بخش پیوست، در قالب یک فایلpdf  در درگاه اطاع رسانی این سازمان به 

نشاني: www.sanjesh.org  قابل مشاهده و دریافت است.

اطالعیه
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ردیف
مورد

)دیپلم  یا مدرك  
تحصیلي(

توضیحاتنوع مدرك

25
وضعیت تحصیلي

 )بند 32 
تقاضانامه(

   گواهي اخذ مدرک تحصیلي 
مدرک  داراي  پذیرفته شدگان  از 
کارداني، کارشناسي و کارشناسي 

ارشد تا تاریخ 1401/06/31.
انصراف  مخصوص  فرم  دریافت 
قطعي تا تاریخ 1400/12/25 از 
پذیرفته شدگاني که  دانشجوي 

دوره روزانه بوده اند.

------------------

26

رشته های 
تحصیلی پزشکی 
و دندان پزشکی 
مربوط به مصوبه 
افزایش ظرفیت 

شورای عالی 
انقالب فرهنگی

 ارائه مدرک دال بر بومي بودن 
در  قبولي   محل  به  توجه  با 
رشته هاي تحصیلي مندرج در 
صفحات 162 تا 169 دفترچه 
گروه  رشته  انتخاب  راهنماي 

آزمایشي علوم تجربي
دیپلم،  نوع  به  توجه  با   -  *
مدارک مندرج در جدول فوق.

بر  مبني  محضري،  به صورت  تعهد خدمت 
از  تحصیل  مدت  طول  برابر  نیم  و  یک 

پذیرفته شده اخذ خواهد شد

نکات مهم: 
1- با توجه به تأکیدات صورت گرفته به داوطلبان به منظور دقت و توجه الزم برای 
انجام انتخاب رشته، به اطاع می رساند که هیچ درخواستی تحت عنوان اشتباه در 
انتخاب رشته یا درخواست اولویت بعدی رشته انتخابی، در سازمان سنجش آموزش 
سازمان  این  به  موضوع  این  با  درخواست  ارسال  از  لذا  نیست؛  بررسی  قابل  کشور 

خودداری نمایید.
2- پیرو تأکید صورت گرفته در اطاعیه مورخ 1401/5/12 در خصوص ثبت نام و انتخاب 
رشته در رشته هاي پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي آزمون سراسري سال 
1401، الزم به تأکید است داوطلبانی که در مرحله انتخاب رشته آزمون سراسري سال 
1401 اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته نموده و مجدداً در پذیرش رشته هاي صرفاً با 

سوابق تحصیلي )بدون آزمون( هم ثبت نام و انتخاب رشته نموده اند، فرم ثبت نام و انتخاب 
رشته مرحله بدون آزمون آنها باطل شده است.

3- اسامي پذیرفته شدگان رشته هاي تحصیلي دانشگاه اطاعات و امنیت ملي امام 
باقر )ع( در درگاه اطاع رساني این سازمان اعام نخواهد شد و با پذیرفته شدگان 
این رشته ها، براي انجام مراحل ثبت نام، از سوی دانشگاه مذکور هماهنگي های الزم 

به عمل خواهد آمد. 
از  4- اسامي پذیرفته شدگان رشته هاي تحصیلي دانشگاه امام صادق )ع(، متعاقباً 

طریق درگاه اطاع رساني این سازمان اعام خواهد شد.
د( برخی از اصالحات مربوط به دفترچه های راهنمای انتخاب رشته :

1- در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، کد رشته محل های )31255 و 31256( 
امام  دریایی  علوم  دانشگاه  )موتور(  کشتی  مهندسی  و  نوردی  دریا  مهندسی  رشته 

خمینی )ره( نوشهر حذف شده است و پذیرش ندارد.
2- در گروه آزمایشی علوم انسانی، کد رشته محل )19056( کاردانی حسابداری، 
و در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، کد رشته محل های )19054 و 19055( 
رشته مهندسی شهرسازی و کاردانی مخابرات مؤسسه غیرانتفاعی امید نهاوند حذف 

شده است و پذیرش ندارد.
با سازمان سنجش  غیرحضوری  ارتباط  یا  ارسال درخواست  نحوه     هـ(  

آموزش کشور:
متقاضیان، بعد از انتشار کارنامه نتایج نهایی در تاریخ 1401/7/6، در صورتی 
حداکثر  مي توانند  دارند،  سؤالی  کارنامه شان  مندرجات  خصوص  در  که 
پاسخگویي  بخش  طریق  از  را  خود  سؤاالت  یا  سؤال   ،1401/7/12 تاریخ  تا 
در  یا  نموده  ارسال    https://request.sanjesh.org :نشانی به  اینترنتي 

روزها و ساعات اداري، با شماره تلفن: 42163-021  تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

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

از مجموعه های  امتحانی و ضرایب دروس هر یک  مواد  اعام رشته ها،  ضمن 
امتحانی آزمون ورودی مقطع دکتری )Ph.D( سال 1402 )به شرح جدول ذیل که 
در سایت سازمان سنجش آمده است(، به اطاع متقاضیان ثبت نام و شرکت در 
این آزمون می رساند که پذیرش دانشجو در سال 1402 بر اساس قانون “سنجش 
و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالي” مصوب 1394/12/18 مجلس محترم شورای اسامی و همچنین آیین نامة 
دوره هاي  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  “شورای  مصوبات  و  مربوط  اجرایي 
تحصیات تکمیلی” و مطابق این اطاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه 
راهنمای ثبت نام پذیرش آزمون مذکور، که در زمان ثبت نام )آبان ماه سال 1401( 

از سوی این سازمان منتشر می شود، صورت خواهد گرفت.
1- دکتري آموزشي – پژوهشي: سنجش و پذیرش براي ورود به مقطع دکتري 

ناپیوسته آموزشي - پژوهشي بر اساس معیارهاي زیر انجام مي گیرد:
1-1- آزمون متمرکز )50 درصد(.

2-1- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(.
3-1- مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد(.

2- دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای مقطع دکتری ناپیوسته پژوهش - محور
بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

1-2- آزمون متمرکز )30 درصد(.
2-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(.

3-2- مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(.

4-2- تهیه طرحواره )20 درصد(.
اجرای مرحلۀ اول )آزمون متمرکز( از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز 
مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و ... از سوی دانشگاه ها 

و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.
تحصیات  دوره هاي  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شورای  مصوبه  اساس  بر   -3

تکمیلی، مواد آزمون متمرکز دکتری )Ph.D( سال 1402 به شرح زیر خواهد بود:
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(
سنجش و پذیرش برای تمامی دوره ها، شامل: روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پردیس های 
خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعي، دانشگاه آزاد اسامی و... بر اساس قانون 

فوق و آیین نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت. 
4- شرایط و ضوابط، در دفترچۀ راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دکتري 

نیمه متمرکز سال 1402 اطاع رساني خواهد شد.
5- با توجه به امکان اصاح عناوین رشته ها یا سایر اطاعات در جداول مجموعه های 
امتحانی تا زمان شروع ثبت نام، ماک نهایی، اطاعات درج شده در دفترچه راهنمای 

ثبت نام خواهد بود.
6- طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، آزمون دکتری سال 1402 در روز پنجشنبه 

مورخ 1401/12/11 برگزار خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور 

اطالعیه
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 پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی
در سال تحصیلی 1402-1403  بر اساس مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی

اطالعیه دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص:

به اطاع می رساند که پذیرش متقاضیان 
ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی 
1402-1403 بر اساس مصوبه »سیاست ها 
و ضوابط سامان دهی سنجش و پذیرش 
عالی  آموزش  به  ورود  متقاضیان 
جلسه 843  متوسطه(«  پایان  از  )پس 
انقاب  عالی  شورای   1400/4/15 مورخ 
فرهنگی اباغی به شماره 1400/6792/

واحده  ماده  و   1400/5/5 مورخ  دش 
از سیاست ها  موادی  اصاح  و  »تکمیل 
و ضوابط سامان دهی سنجش و پذیرش 
)پس  عالی  آموزش  به  ورود  متقاضیان 
متوسطه( مصوب 1400/4/15«  پایان  از 
جلسات 855 و 863 مورخ 1400/11/5 
انقاب  عالی  شورای   1401/3/17 و 
به شماره 1401/6310/ اباغی  فرهنگی 

می شود.  انجام   1401/4/25 مورخ  دش 
این  اجرای  برای  فنی  و  اجرایی  نکات 
مصوبه در جلسات 31 مورخ 1401/6/14 
و 32 مورخ 1401/6/15 شورای سنجش 
و پذیرش دانشجو بررسی و مصوب شد 

که به شرح ذیل است:
سابقه  دروس  ضرایب  و  نام   -1
دیپلم  و   6-3-3 نظام  دیپلم  تحصیلی 
واحدی/ سالی  نظام  پیش دانشگاهی  و 
متقاضیان  پذیرش  برای  واحدی  ترمی 
تحصیلی سال  در  عالی  آموزش  به  ورود 
سراسری  آزمون  طریق  از   1403-1402
سال  1402 به ترتیب مطابق پیوست های 

1 و 2 است. 
پایه  تحصیلی  سابقه  نمره کل  سهم   -2
گروه  های  در   6-3-3 نظام  دوازدهم 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی 
و علوم انسانی آزمون سراسری سال 1402 
است.  قطعی  تأثیر  با  درصد  میزان 40  به 
نظام  دیپلم  تحصیلی  سوابق  تأثیر  میزان 
گروه  های  در  واحدی  واحدی/ترمی  سالی 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی 
سال  سراسری  آزمون  انسانی  علوم  و 
تأثیر قطعی، و میزان  با  30،1402 درصد 
تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام 
درصد  10 واحدی  واحدی/ترمی  سالی 
)در مجموع 40 درصد( با تأثیر قطعی در 

نمره کل سابقه تحصیلی است.
تحصیلی  سابقه  نمره کل  سهم   -3
و  دیپلم  یا   6-3-3 نظام  دوازدهم  پایه 
واحدی/ترمی  سالی  نظام  پیش دانشگاهی 

و  هنر  آزمایشی  گروه  های  در  واحدی 
سال  سراسری  آزمون  خارجی  زبان های 
1402 به میزان 26 درصد با تأثیر قطعی و 
فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی 
آزمون  کل  نمره  سهم  به  مابقی  و  است 

اختصاصی )کنکور( اضافه می شود. 
سهم  و  عمومی  دروس  سهم  حداکثر   -4
سابقه  کل  نمره  در  تخصصی  دروس 
تخصصی  دروس  سهم  جز  )به  تحصیلی 
آزمایشی  گروه های  برای  تحصیلی  سوابق 
بند 3  هنر و زبان های خارجی که مطابق 

اقدام می شود(، به شرح جدول ذیل است.

سهم دروس عمومی و تخصصی
در نمره کل سابقه تحصیلی

جمعتخصصیعمومیسال

1402261440

1403282250

 1404 و
303060بعد از آن

نمرات  تحصیلی،  سابقه  عمل  ماک   -5
سال  خردادماه  پایان  تا  نهایی  امتحان 
پذیرش دانشجو و آخرین فایل دریافتی از 
تعیین  تاریخ  تا  پرورش  و  آموزش  وزارت 
آموزش  سنجش  سازمان  سوی  از  شده 

کشور است.
6- در آزمون سراسری سال 1402 و بعد 
از آن، برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی 
ناقص دارند یا کًا سابقه تحصیلی ندارند، 
نسبت  به  تحصیلی  سابقه  کل  نمره  سهم 
درگروه  داوطلب  موجود  تحصیلی  سوابق 
دروس  جز  )به  درخواستی  آزمایشی 
سهم  مابقی  و  می شود  اعمال  عمومی(، 
سهم  سقف  تا  تحصیلی  سابقه  کل  نمره 
به   4 بند  مطابق جدول  تخصصی،  دروس 
نمره کل آزمون اختصاصی )کنکور(  سهم 

اضافه می شود.
تبصره: همه داوطلبان )اعم از دانش آموزان 
فنی  نظری،  شاخه های  فارغ التحصیان  و 
نظام های  تمامی  کاردانش  و  حرفه ای  و 
دروس  دارای  باید  پرورش(  و  آموزش 
عمومی سابقه تحصیلی باشند و در صورت 
نداشتن این سابقه، باید برای تولید آن از 
طریق وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند. 
ماده 2 مصوبه شورای  بند  2-2  7- طبق 

داوطلب،  هر  برای  فرهنگی،  انقاب  عالی 
از  حاصل  تحصیلی  سابقه  کل  نمره  یک 
سابقه  شده  تراز  نمرات  وزنی  میانگین 
تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی با 
توجه به ضرایب سوابق تحصیلی مندرج در 

بند 1 این اطاعیه، ساخته می شود.
آزمون  دروس  ضرایب  و  عناوین   -8
سنجش  سازمان  سوی  از  )که  اختصاصي 
آموزش کشور برگزار می شود(، به تفکیک 
ذیل  جداول  شرح  به  آزمایشی،  گروه های 

است. 
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

ضریب نام درس

12ریاضي

9فیزیک

7شیمی

گروه آزمایشی علوم تجربی

ضریب نام درس

1زمین شناسي

7ریاضي

12زیست شناسي

7فیزیک

9شیمي

گروه آزمایشی علوم انسانی

ضریب نام درس

6ریاضي
2اقتصاد

8زبان و ادبیات فارسي)تخصصي(

5زبان عربي )تخصصي(
5تاریخ و جغرافیا

5علوم اجتماعي

5فلسفه و منطق

2روانشناسي

گروه آزمایشی هنر

ضریب نام درس

12درک عمومي هنر

5درک عمومي ریاضي-فیزیک

3خاقیت تصویري و تجسمي

گروه آزمایشی زبان های خارجی

ضریب نام درس

1زبان تخصصی

8-1- در هر نوبت آزمون اختصاصی، برای 
هر داوطلب، طبق بند  1-2 ماده 2 مصوبه 
شورای عالی انقاب فرهنگی، یک نمره کل 
آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی 
در  وی  تخصصی  دروس  شده  تراز  نمرات 
آن گروه   آزمایشی که در آن شرکت کرده 
است )با توجه به ضرایب مندرج در بند 8 

این اطاعیه( ساخته می شود. 
علوم  دیپلم  دارای  داوطلبان  برای   -2-8
آزمایشی  گروه  در  که  اسامی،  معارف  و 
می کنند،  شرکت  انسانی  علوم  آزمایشی 
اختصاصی  آزمون  امتحانی  درس  منابع 
»زبان عربی« کتاب های »عربی، زبان قرآن 
1، 2 و 3«، و منابع درس امتحانی »تاریخ« 
کتاب های »تاریخ اسام 1 و 2 و تاریخ 3 
گرفته  نظر  در  اسامی(«  دوره  در  )ایران 

 می شود. 
تبصره: در هر یک از نوبت های ثبتنام آزمون 
و  دارای دیپلم علوم  اختصاصی، داوطلبان 
معارف اسامی، که در گروه آزمایشی علوم 
انسانی ثبت نام  می کنند، باید انتخاب کنند 
از  تخصصی  سؤاالت  دفترچه  به  صرفاً  که 
دو  »منابع  یا  انسانی«  علوم  دیپلم  »منابع 
و  علوم  دیپلم  تاریخ  و  عربی  زبان  درس، 

معارف اسامی« پاسخ می دهند. 
اصلی  آزمایشی  گروه  سه  هر  در   -3-8
علوم  و  تجربی  علوم  فنی،  و  ریاضی  علوم 
ورزشي  علوم  رشته  عملي  آزمون  انسانی، 
یک   )1 )مجموعه  بدني  تربیت  آموزش  و 
به  آن  نمره  و  می شود  برگزار  سال  در  بار 
عنوان یک درس تخصصی با ضریب 12 در 
پذیرش  برای  اختصاصی  آزمون  کل  نمره 
رشته های مرتبط با علوم ورزشی محاسبه 

خواهد شد.
آزمون  هنر،  آزمایشی  گروه  در   -4-8
عملی یک بار در سال برگزار می شود و هر 
داوطلب فقط امکان شرکت در حداکثر دو 
مجموعه آزمون عملی از مجموعه های  ذیل 
عنوان درس  به  عملی  آزمون  نمره  دارد.  را 
تخصصی با ضریب 12 در نمره کل آزمون 
مرتبط  رشته های  پذیرش  برای  اختصاصی 
با آن رشته محاسبه خواهد شد. ضمناً فقط 
داوطلبانی می توانند رشته های دارای آزمون 
عملی را انتخاب کنند که در آزمون عملی آن 
مجموعه شرکت کرده باشند. سایر رشته های 
گروه آزمایشی هنر، به جز موارد مندرج در 

جدول ذیل، آزمون عملی ندارد.
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عنوان رشتهمجموعه

2

نقاشی

ارتباط تصویری

طراحی پارچه 

طراحي لباس

آموزش هنر

گرافیک

عنوان رشتهمجموعه

طراحی صنعتی3

ادبیات نمایشی4

مجسمه سازی5

نوازندگی موسیقي ایرانی6

نوازندگي موسیقي جهاني7

کتابت نگارگری8

عنوان رشتهمجموعه

آهنگسازی9

بازیگری10

طراحی صحنه11

نمایش عروسکی12

عکاسي13

سینما14

8-5- در گروه آزمایشی زبان های خارجی، 
انگلیسی،  زبان های  از  اختصاصی  آزمون 
برگزار  ایتالیایی  و  روسی  فرانسه،  آلمانی، 
باید  ثبت نام،  زمان  در  داوطلب  و  می شود 
پاسخگویی  برای  را  زبان ها  این  از  یکی 
می توانند  داوطلبانی  کند.  انتخاب 
زبان های  به  مربوط  رشته محل های 
و  روسی  فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی، 
ایتالیایی را انتخاب کنند که صرفًا در 
زبان  آن  به  مربوط  اختصاصی  آزمون 
انتخاب  اجازه  و  کرده  باشند  شرکت 
زبان  آن  به  مربوط  کدرشته محل های 

خارجی را که انتخاب نکرده اند، ندارند.
تبصره: برای انتخاب رشته محل های مربوط 
به سایر زبان های خارجی )به جز انگلیسی، 
ایتالیایی(  و  روسی  فرانسه،  آلمانی، 
گزینش  ماک  و  ندارد  وجود  محدودیتی 
علمی، نمره کل نهایی بدون توجه به نوع 

آزمون زبان اختصاصی است.
هر  اختصاصی  آزمون  نوبت  هر  در   -6-8
آزمون  در  می توانند  دانش آموزانی  سال، 
سال  شروع  از  قبل  تا  که  کنند  شرکت 
)تا  به پذیرش آن آزمون  تحصیلی مربوط 
پایان شهریورماه( دیپلم خود را اخذ کنند، 
اجازه  پایین تر  پایه های  دانش آموزان  و 

شرکت در آزمون را ندارند.
9- در هر نوبت آزمون اختصاصی، کارنامه 

نمرات، شامل نمرات خام و نمره کل آزمون 
اختصاصی )طبق بند 1-2 ماده 2 مصوبه 
از  حاصل  فرهنگی(  انقاب  عالی  شورای 
دروس  شده  تراز  نمرات  وزنی  میانگین 
تخصصی آن نوبت آزمون،  برای هر گروه 
آزمایشی که داوطلب در آن شرکت کرده 

است، اطاع رسانی می شود.
به  ورود  برای  دانشجو  پذیرش   -10
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کشور، 
اگر  و  می شود،  انجام  سال  در  بار  یک 
در  آزمون  مختلف  نوبت های  در  داوطلب 
و  ریاضی  )علوم  اصلی  آزمایشی  گروه های 
انسانی( مختلفی  فنی، علوم تجربی، علوم 
شرکت کرده است، فقط برای پذیرش یک 
گروه های  عاوه  به  اصلی  آزمایشی  گروه 
آزمایشی شناور هنر و زبان های خارجی 
اختصاصی  آزمون  در  شرکت  صورت  )در 

اقدام  می تواند  آزمایشی(  گروه های  این 
نماید و باید قبل از پذیرش، گروه آزمایشی 

خود را اعام نماید.  
سراسری  آزمون  در  پذیرش  برای   -11
به  مربوط  نهایی  کل  نمره   ،1402 سال 
داوطلب، طبق  درخواستی  آزمایشی  گروه 
بند های 2 و 3 ماده 3 مصوبه شورای عالی 
مربوط  بندهای  سایر  و  فرهنگی  انقاب 
از ترکیب بیشترین نمره  این اطاعیه،  در 
کل آزمون اختصاصی در نوبت های آزمون 
آزمایشی  گروه  اعتبار  دارای  اختصاصی 
تحصیلی  سابقه  کل  نمره  و  درخواستی 
)میانگین  درخواستی  آزمایشی  گروه 
تحصیلی  سابقه  شده  تراز  نمرات  وزنی 
دروس عمومی و تخصصی طبق بند 2-2 
فرهنگی(  انقاب  عالی  شورای  مصوبه 

ساخته می شود. 

12- ماک علمی برای پذیرش متقاضیان 
عالی،  آموزش  مؤسسات  و  مراکز  به  ورود 
پذیرش  سال  به  مربوط  نهایی  کل  نمره 
دانشجو )بند 11 این اطاعیه( است و رتبه 
نیز  داوطلبان  کشوری  رتبه  و  سهمیه  در 

براساس نمره کل نهایی ساخته می شود. 
13- در کارنامه نهایی برای پذیرش همان 
نمرات  اختصاصی،  آزمون  کل  نمره  سال، 
خرداد  پایان  تا  تحصیلی  سابقه  دروس 
آزمایشی  گروه  به  مربوط  سال  آن  ماه 
درخواستی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره 
کل نهایی گروه آزمایشی درخواستی، رتبه  
داوطلب در سهمیه و رتبه کشوری داوطلب 
در گروه آزمایشی درخواستی اطاع رسانی 

می شود. 
دبیرخانه
شورای سنجش و پذیرش دانشجو

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوعضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 21/631(3)فارسی 1
9/05(3)عربی، زبان قرآن 9/052(3)عربی، زبان قرآن 2
16/52(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 16/523(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 3
11/80(3)زبان خارجی 11/804(3)زبان خارجی 4
3/44سالمت و بهداشت3/445سالمت و بهداشت5
2/56علوم اجتماعی2/566علوم اجتماعی6
6/88(3)ریاضی 7/847(2)حسابان 7
12/02(3)زیست شناسی 4/638(3)هندسه 8
6/19(3)فیزیك 3/929ریاضیات گسسته9

9/91(3)شیمی 11/1210(3)فیزیك 10
7/49(3)شیمی 11

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوعضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 21/631(3)فارسی 1
19/13(3)اصول عقاید 19/132(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 2
11/80(3)زبان خارجی 11/803(3)زبان خارجی 3
3/44سالمت و بهداشت3/444سالمت و بهداشت4
6/00(3)ریاضی و آمار6/005(3)ریاضی و آمار 5
7/80(3)علوم و فنون ادبی7/806(3)علوم و فنون ادبی 6
8/60(زبان تخصصی رشته) 3عربی5/107(زبان تخصصی رشته) 3عربی7
6/00(تخصصی رشته)3تاریخ7/008(3)تاریخ 8
3/50(3)احكام 6/009(3)جغرافیا  9

7/00(3)علوم و معارف قرآنی 7/0010(3)جامعه شناسی 10
5/10(2)فلسفه 5/1011(2)فلسفه 11

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 1

2
/(3)عربی، زبان قرآن 

(زبان تخصصی رشته) 3عربی
9/05

3
/(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 

(3) اصول عقاید 
16/52

11/80(3)زبان خارجی 4
3/44سالمت و بهداشت5

 1402 برای سال 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام 
 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام 

در گروه علوم تجربی
  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیك نظام 

در گروه علوم ریاضی و فنی

عمومی

  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  علوم و معارف اسالمی نظام 
در گروه علوم انسانی

  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم  انسانی نظام 
در گروه علوم انسانی

 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم های نظام 
در گروه  های هنر و زبان های خارجی

  32 مصوبات جلسه1پیوست 
 1401/6/15مورخ 

شورای سنجش و پذیرش دانشجو

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی
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اطالعیه

بدیـــن وسیله به اطـــاع مخاطبـان و خـــوانندگان گـرامـی هفتـه نامـه 
پیـک سنـــجش می رســـاند کــــه ایـــن هفته نـــامه، آمـــاده دریافـــت 
نظــــرات، پیشنهـادهــــا و مقـــاالت ارزشمـــند اعضـــای هیـأت علمی، 
پژوهشــگران و دانشــجویان فعــال مؤسســات و مراکــز دانشـــگاهی در 
زمینـــه های مطالـــعه و برنامه ریــزی، شــیوه های مطالعــه مؤثــر، راه های 
مقابلــه بــا اســترس و اضطــراب، روان شناســی کنکــور، عوامــل مؤثــر در 
ــتغال زایی و  ــای اش ــته های دانشــگاهی، زمینه ه ــی رش ــت، معرف موفقی
ــای سراســری  ــان آزمون ه ــرای داوطلب ــد ب ــه می توان ــی و... ک کارآفرین

ــود. ــد باشــد، خواهــد ب ــه دانشــگاه ها مفی ورود ب
ــزان،  ــن عزی ــاری ای ــکاری و همی ــا هم ــار دارد ب ــه، انتظ ــن هفته نام ای
بتوانــد بــا اســتفاده از مطالــب علمــی ارســالی در موضوعــات پیشــگفته، 

نقــش خــود را، کــه یــاری رســاندن مــداوم بــه داوطلبــان آزمون هــای 
سـراســـری در تمــام ایـــام ســال اســت، بــه خوبــی ایفــا نمایــد.

شایســته اســت کــه مطالــب ارســالی، برگرفتــه از پژوهش هــا و جســت 
و جوهــای شــخصی یــا حاصــل ترجمــه آنهــا از منابــع معتبــر علمــی 
باشــد. بدیهــی اســت کــه ذکــر منابــع و مراجــع تألیــف یــا تدویــن یــا 

ترجمــه مقــاالت، الزامــی اســت.
ــاح  ــک و اص ــریه، در ح ــن نش ــه ای ــاند ک ــاع می رس ــه اط ــاً ب ضمن
یــا خاصــه کــردن مقــاالت و جســتارهای ارســالی در موضوعــات یــاد 
ــا عــدم درج آنهــا در نشــریه، آزاد اســت.   شــده، و همیــن طــور درج ی

آدرس ایمیل:    
peyk@sanjesh.org   

قابل توجه خوانندگان هفته نامه پیک سنجش

ایجاد مرکز جدید در استان خراسان رضوی )شهر سبزوار(
 برای برگزاري آزمون الکترونیکي زبان انگلیسي پیشرفته تولیمو )TOLIMO(  در دوره 190 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

آدرسمحل و نام مرکز برگزاری

خراسان رضوی – سبزوار، توحیدشهر، دانشگاه حکیم سبزواری، طبقه فوقانی کتابخانه مرکزیدانشگاه حکیم سبزواری
تلفن: 44012878 - 051

به اطاع متقاضیان شرکت در آزمون زبان انگلیسی 
توجه  با  که  می رساند   190 دوره  )تولیمو(  پیشرفته 
دانشگاه حکیم  نام  مرکز  با  راه  اندازی مرکز جدید  به 
برای  تمایل،  صورت  در  سبزوار،  شهر  در  سبزواری 

ثبت نام و شرکت در آزمون این دوره در مرکز مذکور، 
می توانند به درگاه اطاع رسانی این سازمان به نشانی:
http://tolimo.sanjesh.org/register مراجعه 
نموده و با توجه به توضیحات ارائه شده در این قسمت، 

نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. الزم به یادآوری است 
که آزمون مذکور در روز سه شنبه مورخ  1401/07/12 

برگزار خواهد شد. 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

ضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلیضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلی
38/58زبان فارسی 38/931زبان فارسی 1
38/58ادبیات فارسی 38/932 ادبیات فارسی2
39/52عربی39/863عربی3
313/09تعلیمات دینی وقرآن313/624تعلیمات دینی و قرآن4
312/27زبان خارجی 312/625زبان خارجی5
2/56زمین شناسی5/886حسابان6
36/88ریاضی 24/637هندسه7
9/02 وآزمایشگاه2زیست شناسی3/928جبرو احتمال8
4/64 وآزمایشگاه3فیزیک8/349 و آزمایشگاه3فیزیک9

9/91 و آزمایشگاه3شیمی7/4910 و آزمایشگاه3شیمی10
5/84زبان فارسی 6/161زبان فارسی 1
4/56معارف اسالمی4/882معارف اسالمی2
3/00زیست شناسی1/963حساب دیفرانسیل و انتگرال3
1/55(تجربی)فیزیک2/784(ریاضی)فیزیک4

عمومیعمومی

دیپلم 

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام سالی واحدی
ترمی واحدی در گروه علوم ریاضی و فنی

/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام سالی واحدی
ترمی واحدی در گروه علوم تجربی

پیش دانشگاهیپیش دانشگاهی

تخصصی تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

دیپلم 
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11هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه

روابــط عمومــي ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، بــه 
ــار  ــکاس اخب ــریع در انع ــاني و تس ــهولت اطاع رس ــور س منظ
اطاع رســاني  کانــال  ایجــاد  بــه  اقــدام  ســازمان،  ایــن 

در پیام رسان های داخلی کرده است.
کاربـران محتـرم پیـام رسـان های داخلـی، بـا ورود به نشـانی های 
و  خبـر  واحـد  کانـال  در  عضویـت  بـا  مي تواننـد  شـده  اعـام 
اطاع رسـانی سـازمان سـنجش آموزش کشـور، از اخبـار و مطالب 

بهره منـد گردنـد. مرتبـط 

کانال اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور در پیام رسان های داخلی

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

 پیام رسان سروش:
http://splus.ir/sanjeshprnoet 

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

پیام رسان گپ:
 https://gap.im/prnoetir
پیام رسان بله:   
https://ble.ir/prnoetir   

پیام رسان ایتا:
https://eitaa.com/prnoetir  

در  شـرکت  و  ثبت نـام  متقاضیـان  اطـاع  بـه 
ناپیوسـته  کارشناسي ارشـد  مقطـع  ورودی  آزمـون 
دانشـجو  پذیـرش  کـه  می رسـاند   1402 سـال 
در  دانشـجو  پذیـرش  و  »سـنجش  قانـون  براسـاس 
و  دانشـگاه ها  در  تکمیلـی  تحصیـات  دوره هـاي 
مراکـز آمـوزش عالـي »مصـوب 94/12/18 مجلس 
آیین نامـۀ  همچنیـن  و  اسـامی  شـورای  محتـرم 
و  سـنجش  »شـورای  مصوبـات  و  مربـوط  اجرایـي 
پذیـرش دانشـجو در دوره هـاي تحصیـات تکمیلـی 
ضوابـط  و  شـرایط  و  اطاعیـه  ایـن  مطابـق  »و 

پذیـرش  و  ثبت نـام  راهنمـای  دفترچـه  در  منـدرج 
تـا   16( ثبت نـام  زمـان  در  کـه  مذکـور،  آزمـون 
22 آذر مـاه سـال 1401( از سـوی ایـن سـازمان 
عناویـن  منتشـر می شـود، صـورت خواهـد گرفـت. 
دروس  ضرایـب  و  گرایش هـا  امتحانـی،  رشـته هاي 
هـر یـک از مجموعه هـای امتحانـی ایـن آزمـون، به 
شـرح جـدول ذیـل اطاعیه که در سـایت سـازمان 

سـنجش آمـده اسـت، خواهـد بـود.
نکات مهم:

و  ثبت نام  راهنماي  دفترچۀ  در  ضوابط،  و  شرایط   -1

سال  کارشناسی ارشد  مقطع  ورودي  آزمون  در  شرکت 
1402 اطاع رساني خواهد شد.

سایر  یا  رشته ها  عناوین  اصاح  امکان  به  توجه  با   -2
اطاعات در جداول مجموعه های امتحانی تا زمان شروع 
دفترچه  در  شده  درج  اطاعات  نهایی،  ماک  ثبت نام، 

راهنمای ثبت نام خواهد بود.
3- آزمون کارشناسي ارشد در تمام رشته های امتحانی، 
در روزهای پنجشنبه 11 و جمعه 12 اسفند ماه سال 

1401 برگزار خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1402
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

تغییرات دفترچه راهنماي آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1402 
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

بـه اطـاع مي رسـاند که بر اسـاس مصوبه بیسـت و نهمین جلسـه شـورای سـنجش 
و پذیـرش دانشـجو )بـه تاریـخ 17 اردیبهشـت مـاه سـال 1401(، مـواد و ضرایب 
آزمون اختصاصـي دو مجموعه ثبت نامـی »111 – مامایي)ویـژه خواهران(« 
و »114- فوریت هـاي پزشـکي پیش بیمارسـتاني« بـرای برنامـه پذیـرش 
»کاردانـي به کارشناسـي ناپیوسـته« سـال 1402 به شـرح ذیل تغییـر کرد. 

الزم بـه یـادآوري اسـت که مطابـق برنامه زمانـي اعام شـده در درگاه اطاع رسـاني 
ایـن سـازمان، زمان انتشـار دفترچـه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشـته پذیرش سـال 
1402 از تاریـخ  1402/03/28 تـا 1402/04/04 و زمـان برگـزاري آزمـون نیـز روز 

جمعـه مـورخ 1402/06/03 خواهد بود. 

بهداشت مادر و کودک و بهداشت 
تنظیم خانواده

بیماری های زنان، بیماری های داخلی و جراحی 
در مامایی

جنین شناسی- نوزاد 
سالم- نوزاد نارس

بارداری- زایمان عادی و 
غیرعادی آناتومی لگن فیزیولوژی مواد

2 2 2 3 1 1 ضرایب

فیزیولوژي فارماکولوژي تروما و فوریت هاي داخلي فرآیند اطاعات و عملیات احیاء قلبي - ریوي آناتومي مواد

1 1 3 3 2 1 ضرایب

111 -  مامایی )ویژه خواهران(

114 -  فوریت های پزشکی - پیش بیمارستانی

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 12

اطالعیه

 اعالم تاریخ  و نحوه  برگزاري آزمون )الکترونیکي(
زبان انگلیسي پیشرفته تولیمو )Tolimo(  دوره های 190 الی 201

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

      بدین وسیله به اطاع 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 اطاع رسانی این سازمان اعام می گردد، 

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

روزهای سه شنبهشماره دورهماه

مهر
1901401/07/12
1911401/07/26

آبان
1921401/08/10
1931401/08/24

آذر
1941401/09/08
1951401/09/22

دی
1961401/10/13
1971401/10/27

بهمن
1981401/11/11
1991401/11/25

اسفند
2001401/12/02
2011401/12/16

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 اعام شده است(
 7:30 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 8:00 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 نیاز برای شرکت 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 80 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(: 8 سؤال؛ قسمت C )3 سخنرانی(: 7 سؤال(، مدت پاسخگویي 18 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 

جمات با کیبورد برخوردار باشند.
ج– تذکرات 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   -6
از آزمون، از طریق سیستم پاسخگویی  است که داوطلبان، حداکثر تا یک روز بعد 
نشاني: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطاع 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
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اطالعیه

  اعالم اسامي  پذیرفته شدگان  نهایــي  آزمون کارداني
ویژه دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي- غیرانتفاعي سال 1401

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

ویژه  کارداني  آزمون   در  که   متقاضیانی  اطاع  به 
دانشگاه فني  و حرفه اي  و مؤسسات آموزش عالي 
غیرانتفاعي سال  1401 )اعم از رشته هاي تحصیلي 
با  صرفًا  پذیرش  تحصیلي  رشته هاي  یا  آزمون  با 

سوابق تحصیلي( پذیرفته  شده اند، می رساند:
الف  - پذیرفته شدگان  نهایي  رشته هاي  مختلف 

تحصیلي:
پذیرفته  شدگان   عنوان   به   آنها  اسامي   که   متقاضیاني  
نهایي  این آزمون اعام  شده  است ، الزم است که براي 
بر  )عاوه  ثبت نام  براي  الزم  مدارک  و  تاریخ  از  اطاع 
مدارک مندرج در این اطاعیه(، در تاریخ 1401/07/06 
به درگاه اطاع رساني دانشگاه فني و حرفه اي یا مؤسسه 
آموزش عالی محل قبولي مراجعه نمایند )آدرس درگاه 
اطاع رساني دانشگاه فني و حرفه اي براي پذیرفته شدگان 

دوره هاي روزانه و شبانه: www.tvu.ac.ir  است(. 
ب - مدارك  الزم  براي  ثبت  نام  از پذیرفته شدگان: 
کیفیت  پایش  و  سنجش  مرکز  اعام  به  توجه  با   -1
کارنامه  ارائه  امکان  پرورش،  و  آموزش  وزارت  آموزشي 
به  پذیرفته شدگان  برای  فارغ التحصیلی  سوابق  و 
به  تحصیلی«  »تأییدیه  سامانه  در  الکترونیکی  صورت 
آدرس: https://emt.medu.ir فراهم است؛  لذا کلیه 
پذیرفته شدگان می بایست براساس مراحل اجرایی ذیل، 

اقدام الزم را به عمل آورند:
و  مذکور  سامانه  به  مراجعه  با  پذیرفته شدگان،   -1-1
مشخص نمودن نظام آموزشي، با انتخاب گزینه »سوابق 
و  فارغ التحصیلي  کارنامه  ارسال  فارغ التحصیلي«، 
به  متوسطه،  دوم  دوره  تحصیل  محل هاي  گواهي 
دانشگاه محل پذیرش خود را درخواست نمایند. پس از 
کامل شدن فرآیند درخواست، کد پي گیري در اختیار 
به دانشگاه  این کد  ارائه  با  ایشان قرار خواهد گرفت و 
سامانه: از  شده،  درخواست  مدارک  پذیرش،  محل 
kemt.medu.ir از سوی دانشگاه مذکور قابل دریافت 

است.
بعد  و  فارغ التحصیان شهریور سال 1395  براي  الف- 
و مناطق  به مدارس  به مراجعه حضوري  نیازي  آن،  از 

آموزش و پرورش محل تحصیل خود نیست.
از  قبل  و   1395 سال  خرداد  فارغ التحصیان  ب- 
آن، با کد پي گیري صادر شده از سامانه فوق، به همراه 
مدارک تحصیلي، که از سوی سازمان سنجش آموزش 
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  در  ثبت نام  براي  کشور 
عالي اعام مي شود، به ادارات آموزش و پرورش محل 
فارغ التحصیل خود مراجعه کنند تا مسؤول سنجش 
آموزش و پرورش منطقه، پس از بررسي و تأیید، مدارک 

تحصیلي را اسکن و در سامانه بارگذاري نماید.
2-1- دانشگاه هاي محل پذیرش، ترتیبي اتخاذ نمایند 

که بر اساس مدارک ارسالي به شیوه الکترونیکي، شرایط 
ثبت نام پذیرفته شدگان را فراهم نمایند.

3-1- عاوه بر موارد فوق، اخذ تأییدیه تحصیلي
)از طریق آدرس هاي الکترونیکي:

گیرندگان  استعام  براي   https://kemt.medu.ir
اصل  و  متقاضیان(  براي   https://emt.medu.ir و 
مدرک دیپلم از کلیه پذیرفته شدگان، از سوی دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالي ضروري است.
2- اصل  مدرک  دیپلم  یا گواهي موقت پایان تحصیات 
شاخه هاي   از  یکي   در  جدید  نظام  متوسطه  دوم  دوره 
بر  مبني   تحصیل   از محل   و حرفه اي   فني   یا  کاردانش  
کارآموزي   و  کارورزي   واحدهاي  درسي،  گذراندن  همه  
در دوره  سه  ساله  تا پایان  شهریور ماه 1401 که  به  تأیید 

رئیس  مؤسسه محل  تحصیل  رسیده  باشد.
تبصره 1: پذیرفته شدگان داراي دیپلم شاخه نظري نظام 
ترمي واحدي یا سالي واحدي، در زمان ثبت نام، عاوه بر 
مدرک دیپلم، مي بایست گواهي مدرک پیش دانشگاهي 
نیز  را   1401/6/31 تا  حداکثر  فارغ التحصیلي  تاریخ  با 

ارائه نمایند.
به  ضوابط،  مطابق  اینکه  به  توجه  با   :2 تبصره 
دانش آموزان و هنرجویان سال آخر کاردانش یا فني و 
 1401/11/30 تاریخ  تا  دیپلم  اخذ  شرط  به  حرفه اي، 
اجازه انتخاب کدرشته هاي تحصیلي نیمسال دوم داده 
شده بود، لذا ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شدگان آن 
مربوط   آن  پذیرش   تحصیلي که  کدرشته هاي  دسته  از 
است،   1402-1401 سال تحصیلي  دوم  به  نیمسال 
تاریخ  تا  دیپلم  تحصیلي  مدرك  اخذ  شرط  به 

1401/11/30 بامانع خواهد بود.
پایان   یا گواهي  موقت   3- اصل  مدرک دیپلم  متوسطه  
تحصیات  متوسطه  نظام  قدیم  آموزش  متوسطه  متناسب  

با نوع  رشته  قبولي.
4- اصل مدرک دیپلم شاخه نظری نظام آموزش جدید 
واحدي  ترمي  یا  واحدي  سالي  نظام  یا  )نظام 6-3-3( 
یا گواهي موقت پایان تحصیات متناسب با نوع رشته 
قبولي )متقاضیان دیپلم شاخه نظري نظام سالی واحدی 
بر  یا ترمي واحدی، مي بایست در زمان ثبت نام، عاوه 
ارائه  نیز  را  پیش دانشگاهي خود  مدرک  دیپلم،  مدرک 

نمایند(.
5- اصل شناسنامه .

6- اصل کارت ملي . 
به  در سال  جاري  تهیه  شده   رخ   تمام   7- عکس  4×3 

تعدادی که مؤسسه محل قبولی اعام کرده است .
8- مدرکي  که  وضعیت  نظام  وظیفه  برادران را با توجه  
 18 صفحه  در  مندرج   عمومي  وظیفه  مقرارت  بند  به  
دفترچه  راهنماي  ثبت نام و انتخاب رشته هاي تحصیلي 

و حرفه اي  فني   )دانشگاه   کارداني   نظام جدید  دوره هاي  
 1401 سال  عالي  غیرانتفاعي(  آموزش  مؤسسات  و 

مشخص  کند.
رزمندگان،  سهمیه  از  استفاده  با   که  افرادي  توجه: 
ایثارگران )شامل: 1- رزمندگان بسیجي. 2- رزمندگان 
جبهه  مسلح.4-  نیروهاي  رزمندگان   -3 جهادگر. 
خواهر  مادر،  »پدر،  شهدا  معظم  5-خانواده  مقاومت 
یا  شهدا  معظم  فرزندان  و  همسر   -6 شهید«.  برادر  و 
و  باالتر  و   %25 جانبازي  با  جانبازان   -7 مفقوداالثر. 
زیر  جانبازي  با  جانبازان   -8 آنان.  فرزندان  و  همسر 
25% و همسر و فرزندان آنان. 9- آزادگان و فرزندان و 
همسر آنان. 10- همسر و فرزندان رزمندگان بسیجي، 
حضور  ماه  حداقل شش  با  مسلح  نیروهاي  یا  جهادگر 
داوطلبانه در جبهه( پذیرفته  شده اند، در زمان ثبت نام، 
ملزم به ارائه فرم یا مدرکي در رابطه با تأیید سهمیه 
تأیید  عدم  درصورت  نیستند.  خویش  ثبت نامي 
ارگان  سوي  از  مذکور  پذیرفته شدگان  سهمیه 
ذي ربط، موضوع از طریق این سازمان به مؤسسه 

محل قبولي اعام خواهد شد.
ج  - قابل توجه پذیرفته شدگان :

از  حاوي رتبه متقاضیان در هر یک  1- کارنامه علمي 
کدرشته هاي انتخابي در بین متقاضیان این کدرشته ها 
در سهمیه مربوط، با توجه به نمره کل و همچنین رتبه 
آخرین نفر پذیرفته  شده در هر یک از کدرشته محل هاي 
قبولی  رشته  کد  اولویت  تا  )منحصراً  انتخابي 
داوطلب( و سایر اطاعات مفید دیگر، هم زمان با اعام 
داده  قرار  سازمان  این  اطاع رساني  درگاه  در  نتیجه، 

می شود.
2- به پذیرفته شدگان توصیه مي شود که قبل از مراجعه 
اطاع  براي  ثبت نام،  براي  شده  تعیین  تاریخ هاي  در 
به  ثبت نام،  منظور   به  الزم   مدارک  و  زمان  از  دقیق 
مراجعه  خود  قبولي  محل  مؤسسه  اطاع رساني  درگاه 

نمایند.
3- در هر مرحله از ثبت نام یا هنگام تحصیل، چنانچه 
و  نموده  کتمان  را  حقایق  متقاضی  که  شود  مشخص 
اطاعات غلطي ارائه داده و واجد شرایط نیست، قبولي 
متقاضی »باطل« می شود و از ادامه تحصیل وي ممانعت 

به عمل خواهد آمد.
به  داوطلبان  به  تأکیدات صورت گرفته  به  توجه  با   -4
منظور دقت و توجه الزم برای انجام انتخاب رشته، به 
اطاع می رساند که هیچ درخواستی تحت عنوان اشتباه 
کشور  آموزش  سازمان سنجش  در  رشته،   انتخاب  در 
این  با  درخواست  ارسال  از  لذا  نیست؛  بررسی  قابل 

موضوع به این سازمان خودداری نمایید.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور



پیامبر اکرم )ص(:هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.شماره 1294  دوشنبه 4 مهر 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 14

تالش

لطفاً نقش قربانی را
بازی نکنید !

داوطلبان پشت کنکوری ! 

یکی از بزرگترین موانعی که این روزها داوطلبان پشت کنکوری با آن روبرو هستند، حس قربانی بودن است؛ اینکه عده ای تصور 
می کنند مدرسه، معلم ها، والدین یا سازمان سنجش آموزش کشور، در عدم موفقیت آنها نقش اصلی را داشته اند، و اینکه آنها رتبـة 

مورد نظرشان را نیاورده اند، نتیجة ظلم دیگران به آنهاست! 
این دسته از جوانان، ساعت ها و روزها می نشینند و غصه می خورند و در هر فرصت، به آشنا و غریبه یادآوری می کنند که مظلوم واقع 
شده اند و به قول معروف »نسل سوخته« هستند؛ اما آیا نقش »قربانی« را بازی کردن، از آنها مشکلی را حل خواهد کرد؟! آیا نتیجة 

این بازی خطرناك، عدم مسؤولیت پذیری و کم کاری و افتادن در دور باطل شکست و ناکارآمدی نخواهد بود؟! 
در این مقاله می خواهیم در ابتدا ویژگی های یک قربانی را بیان کنیم و در آخر، راهکار بیرون آمدن از این بازی خطرناك را به شما 

ارائه دهیم.
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عدم مسؤولیت پذیری
بـار اشـتباهات خـود نمی رونـد و  افـراد قربانـی، زیـر 
همیشـه انگشـت اتهـام را به سـمت دیگـران می گیرند؛ 
بـرای مثـال، داوطلبـی کـه امسـال سـرکاس بـه دقت 
درس هـا را گوش نـداده و برنامه ریـزی دقیق و منظمی 
نداشـته یـا دروس پایۀ خود را در سـال دهـم و یازدهم 
بـه خوبـی فرانگرفتـه، اکنون که رتبۀ مـورد نظر خود را 
نیـاورده اسـت، از آزمون سراسـري گلـه می کند و آن را 
روش نادرسـتی در انتخـاب دانشـجو می داند یـا معتقد 
اسـت کـه نظـام آمـوزش و پـرورش، نظـام نادرسـتي 
اسـت، معلم هـا خـوب درس نداده اند، خانواده در سـال 
برگـزاري آزمـون سراسـري، رعایت آنها را نکرده اسـت 
و خاصـه دیگـران  هسـتند کـه در ایـن عـدم موفقیت 
وي مقصرنـد و او، یـا سـهمی در ایـن زمینـه نداشـته و 
یـا سـهمش آن قـدر کوچک بوده اسـت که می شـود از 

آن چشـم پوشـی کرد! 
ایـن افـراد بـه زبـان نمی آورنـد کـه مـن قربانـی هسـتم، 
بلکـه مرتبـاً نشـانه هایی ارسـال می کننـد کـه بـه صـورت 
غیرمستقیم، قربانی بودنشان را در این قضیه نشان می دهد.

زندگی راکد و خسته کننده
معمـوالً  قربانی هـا در زندگی شـان پیشـرفت نمی کنند؛ 
چـون مـدام حـس می کننـد کـه ناتواننـد؛ در نتیجـه، 
زندگی شـان راکـد می مانـد، و اگـر از آنهـا بپرسـی کـه 
چـرا خـود را ناتـوان می بینیـد، یـک لیسـت بلنـد بـاال 
مشـکل  کرده انـد.  گیـر  چـرا  کـه  می دهنـد  نشـانتان 
اساسـی کـه وجـود دارد، ایـن اسـت کـه یـک قربانـی، 
در  موفقیـت  بـرای  کـه  نمی گویـد  شـما  بـه  معمـوالً 

زندگـی اش، چـه برنامـه ای دارد.

مقایسۀ خود با دیگران 
فـرد قربانـی، همیشـه درگیـر مقایسـه خود بـا دیگران 
و  ناتـوان  بدبخـت،  را  خـود  میـان،  ایـن  در  و  اسـت، 
ناکارآمـد، و طـرف مقابـل را خـوش شـانس، توانمنـد و 
موفـق می دانـد. حقیقـت ایـن اسـت کـه همـه مـا، در 
مقایسـه بـا سـایر افـراد، ممکن اسـت کـه کمبودهایی 
داشـته باشـیم و در واقـع  هیچ کس از همـه نظر کامل 
نیسـت، اما مقایسـه کردن خود با دیگـران، هیچ دردی 
را درمـان نمی کنـد؛ بـه خصوص که فـرد قربانی در این 
مقایسـه، همـۀ شـرایط و عوامـل را در نظـر نمی گیرد و 
صرفـاً بـه یک مقایسـۀ ظاهری و سـطحی خـود با دیگر 

افـراد، بسـنده می کند. 

نقد منفی و کینه ورزی 
قربانـی نیـاز دارد تـا دیگـران را پایین بیـاورد و در آنها 
اشـکال پیـدا کند. او بـا انجام این کار، حـس زودگذری 
از برتـر بـودن پیدا می کنـد. وي همچنین دوسـت دارد 
کـه بـه نارضایتی هـای قدیمـی چنـگ بزنـد. او از ایـن 
ابـزار ماننـد اسـلحه اسـتفاده می کنـد و آن را بـرای هر 
کسـی کـه سـعی می کنـد وي را مسـؤولیت پذیر کنـد، 

اسـتفاده می کنـد؛ بـرای مثال، کافی اسـت کـه یک بار 
خطایـی از کسـی ببینـد، ایـن خطـا را بـزرگ می کنـد 
و همیشـه بـرای اشـتباه پیـش آمـده، بـه طـرف مقابل 
سـرکوفت می زنـد و حتـی او را عامـل  بروز مشـکاتی 

می دانـد کـه هیـچ ربطـی به فـرد مـورد نظر نـدارد ! 

احساس ناتوانی 
احسـاس عـدم امنیـت، یکـی از بزرگترین مشـکات فرد 
قربانـی اسـت. او  همیشـه نگـران اتفاقی اسـت کـه هنوز 
پیـش نیامده اسـت و در ذهن خود، با داسـتان سـرایی از 
اتفاقـی کـه معلـوم نیسـت بیفتد، یـک هیوال می سـازد و 
بعـد، بـا ترس و  وحشـت از اوهـام خود، دسـت از فعالیت 
می کشـد و فقـط از اوضـاع گله و شـکایت می کند. چنین 
فـردی دائـم بـه دنبال این اسـت که از آخرین شـایعات با 
خبـر شـود و بـه یاری ذهن نگران و پریشـان خـود، به آن 
پـر و بـال بدهد و بعد همان شـایعه را عامل عدم موفقیت 

خـود در گذشـته، حال و آینـده بداند.

عدم قاطعیت 
زندگـی اش  می توانـد  کـه  نـدارد  بـاور  قربانـی  یـک 
را کنتـرل کنـد؛ بنابرایـن، بـا تأکیـد روی اینکـه بـه 
می خواهـد  را  چیـزی  چـه  دارد،  نیـاز  چیـزی  چـه 
یا  اسـتحقاقش را دارد، دچار مشـکل می شـود. زندگی 
و  تسـلیم  از  تکـراری  الگویـی  معمـوالً  قربانـی،  افـراد 
انفعـال اسـت و چنیـن الگویـی بـرای اعتمـاد بـه نفس 
و پیشـرفت های شـخصی، بسـیار مضـر اسـت، و چـون 
فـرد قربانـی  موفـق بـه شکسـتن ایـن الگو نمی شـود، 

می  شـود.  بیشـتر  افسـردگی اش  و  اضطـراب 

 چه باید کرد؟
اگـر متوجـه شـدید کـه شـما نیـز چنیـن ویژگی هایی 
داریـد، پـس هرچـه زودتـر بـه فکـر تغییر و تحـول در 
نـوع نگـرش و نحـوۀ زندگـی خـود باشـید. قبـل از هـر 
چیـز توجـه داشـته باشـید کـه هـر شـرایط، موقعیـت 
و مناسـبت در زندگـی، می توانـد یـک فرصـت رشـد 
باشـد. شـاید دربـاره اتفاقـی کـه افتـاده اسـت، دیگران 
از  امـا همیشـه می تـوان  باشـند،  نقشـی داشـته  هـم 
خـود پرسـید کـه مـن در زمینـۀ مشـکل پیـش آمـده 
چـه کـرده ام و  آیـا می توانسـتم در بهبود ایـن وضعیت 
نقشـی داشـته باشـم، یـا نـه. پرسـیدن ایـن سـؤال ها، 
نشـان دهنـدۀ مسـؤولیت پذیری، بلـوغ و همـکاری یک 
فـرد اسـت؛ بـه عاوه، انجـام این کار کمـک می کند که 
در آینـده از مواجـه شـدن بـا شـرایط مشـابه، اجتنـاب 

کنید.  
خـوب اسـت کـه فهرسـتی از اهـداف کوچک و دسـت 
سـمت  بـه  آرام  آرام  و  کنیـد  درسـت  خـود  یافتنـی 
اهـداف زندگی تـان پیـش برویـد. مطمئـن باشـید کـه 
»برنامه ریـزی کـردن« راه رسـیدن بـه موفقیـت اسـت. 
یـک سررسـید تهیـه کنیـد و هـر شـب برنامـه فـرداي 
خـود را در آن بنویسـید. بـرای مطالعـۀ دروسـي کـه 
می توانیـد در برنامـه هفتگی تان داشـته باشـید، از بهانه 
آوردن و گفتـن اینکـه کارهـای غیرمترقبـه نمی گذارند 
کـه شـما مطابـق برنامۀ تـان پیـش برویـد، بپرهیزیـد. 
واقعیـت ایـن اسـت کـه ایـن بهانه هـا، فقط برای شـانه 

خالـی کـردن از برنامه ریـزی و تعهـد داشـتن اسـت! 
پیشـنهاد می کنیـم که هـر روز صبح، با این شـعار، روز 
خـود را آغـاز کنیـد: »برنامه ریـزی می کنـم کارهایم را، 

کار می کنـم برنامه هایـم را.«

سخن آخر 
گرفتـار نشـدن در دام ترحـم بـه خود، قانونـی طایی 
کنـار  ایـن حقیقـت  بـا  اسـت.  بـرای سـامت ذهـن 
بیاییـد کـه زندگی )چـه زندگی خودتـان و چه زندگی 
اگـر  بنابرایـن،  نیسـت؛  نقـص  و  بی عیـب  دیگـران( 
می توانیـد کاری را در راسـتای کاسـتن از مشـکات 
فعلـی زندگی تـان انجـام دهیـد )کـه در بیشـتر مواقع 
می توانیـد(، این کار را بکنید، و اگر به راسـتی شـرایط 
از دسـت شـما خـارج اسـت، بهتـر اسـت کـه بـا ایـن 
وضعیـت کنـار بیاییـد. شـکایت کـردن از زندگی، تلف 
کـردن وقـت اسـت و ترحـم بـه خـود، و از دو جهـت 
ضـد بهـره وری اسـت: اول اینکـه شـما بـرای غلبـه بر 
غـم و نارضایتـی خـود، کاری نمی کنیـد، و دوم اینکـه 
شـما بدبختی اضافی ناشـی از خودویرانگـری را هم به 

می افزاییـد. قبلی تـان  غم هـای 
هـر وقـت فکـر کردید کـه یـک موقعیت یا فـرد خاصی 
دارد زندگی تـان را تبـاه می کنـد، مطمئـن باشـید کـه 
خودتان هسـتید کـه دارید زندگی تـان را تباه می کنید؛ 
زیـرا احسـاس یـک قربانـی را داشـتن، فاجعه بارتریـن 

شـیوۀ گذران زندگی است.  

تالش

معموالً  قربانی ها 
در زندگی شان پیشرفت نمی کنند

چون مدام حس می کنند که ناتوانند
در نتیجه، زندگی شان راکد می ماند

و اگر از آنها بپرسی که
چرا خود را ناتوان می بینید

یک لیست بلند باال نشانتان می دهند
که چرا گیر کرده اند

گرفتار نشدن در دام ترحم به خود 
قانونی طالیی برای سالمت ذهن است

با این حقیقت کنار بیایید که زندگی بی عیب 
و نقص نیست؛ اگر می توانید کاری را در 

راستای کاستن از مشکالت فعلی زندگی تان 
انجام دهید، این کار را بکنید

و اگر شرایط از دست شما خارج است
بهتر است که با این وضعیت کنار بیایید
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نتایج آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزي وکالت کانون هاي وکالي دادگستري  اعالم شد
روابط  مدیرکل  و  رئیس  مشاور 
آموزش  سنجش  سازمان  عمومی 
کشور، از اعام نتایج آزمون پذیرش 
وکالت  کارآموزي  پروانه  متقاضیان 
سال  دادگستري  وکاي  کانون هاي 
سال  پذیرش  نوبت  به  )مربوط   1401

1400( خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش، 
دکتر علیرضا کریمیان، با اعام این خبر، 
تعداد داوطلبان  شرکت کننده در  گفت: 
و  بود  نفر  هزار   72 از  بیش  آزمون،  این 
نتایج آزمون کارآموزی وکالت، بر اساس 
و  کسب  مجوزهای  تسهیل صدور  قانون 

کار و با لحاظ تراز نمرات اعام شده است.
در  داوطلبان،  افزود:  کریمیان  دکتر 
صورت داشتن هرگونه سؤال در ارتباط با 
نمره آزمون یا سهمیه شرکت در آزمون، 
ماه  مهر   6 تاریخ  تا  حداکثر  می توانند 
موضوع خود را فقط در قسمت سیستم 
سازمان  اطاع رسانی  درگاه  پاسخگویی 

سنجش آموزش کشور، مطرح نمایند.
وی، در پایان، خاطر نشان کرد: داوطلبان 
اطاعیه های  به  باید  نصاب،  حد  دارای 
اعام  مهلت های  و  خود  متبوع  کانون 
اختصاصی  سایت  در  ثبت نام  برای  شده 

آن کانون، توجه داشته باشند.

به  اشاره  با  دانشجویان،  امور  سازمان  رئیس 
سی امین دوره جشنواره دانشجوی نمونه، گفت: 
ماه،  مهر   15 تا  می توانند  متقاضی  دانشجویان 
جشنواره  این  در  سجاد،  سامانه  به  مراجعه  با 

ثبت نام کنند.
دانشجوی  جشنواره  گفت:  پور  داداش  دکتر  هاشم 
هدف  با  گذشته،  سال های  مانند  نیز،  امسال  نمونه 
در  دانشجویان  تشویق  و  معنوی  مراتب  افزایش 
پایبندی به هویت ملّی و گسترش اصول و ارزش های 
نوآوری  تحرک،  افزایش  و  حرفه ای  اخاق  اسامی، 
با  دانشجویان  شناسایی  و  اجتماعی  شادابی  و 

استعدادهای برتر علمی و فرهنگی برگزار می شود.
وی ادامه داد: این رویداد، سعی دارد تا با شناسایی 
نخبگان، الگوی دانشجوی نمونه و برتر را در حوزه های 
اجتماعی  و  فرهنگی  پژوهشی،  آموزشی،  مختلف 
و  موفق  فرهیخته،  جوانان  معرفی  نماید.  معرفی 
برگزیده و بهره مندی از توانمندی ها و شایستگی های 
ارتقاء  و  اعتا  به  نیل  در  نقطه عطفی  می تواند  آنها 

جایگاه علمی و فرهنگی کشور باشد.
کلیه  اینکه  بیان  با  دانشجویان،  امور  رئیس سازمان 
مراحل ثبت نام و مرحله داوری دانشگاهی و داوری 
مرحله کشوری این جشنواره به صورت الکترونیکی 
جشنواره  داوری  فرآیند  کرد:  اظهار  می شود،  انجام 
و  دانشگاهی  مرحله  دو  در  نمونه،  دانشجوی 
کشوری برگزار خواهد شد؛ بدین ترتیب که نخست 
دانشجویان در سطح دانشگاه به رقابت می پردازند و 

بر  را  امتیازات  برترین  که  دانشجویانی  از  دسته  آن 
آن  نصاب های  حد  از  نظر  و صرف  آیین نامه  اساس 
برگزیدگان دانشگاهی، مورد  به عنوان  کسب کنند، 
تقدیر دانشگاه قرار می گیرند و تعدادی از آنها که شرایط 
معرفی به رقابت مرحله دوم را کسب کنند، برای شرکت 
در این مرحله، به دبیرخانه مرکزی معرفی شده و پس 
از بررسی، در جشنواره دانشجوی نمونه تقدیر می شوند.
دکتر داداش پور، با بیان اینکه ثبت نام سی امین دوره 
تا  دوم  زمانی  بازه  در  نمونه،  دانشجوی  جشنواره 
کلیه  کرد:  تصریح  می شود،  انجام  ماه  مهر   15
دانشجویان ایرانی و بین الملل متقاضی دانشگاه های 
وزارت  تابع  پژوهشگاه های  و  غیرانتفاعی  دولتی، 
دانشگاه های،  و همچنین  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
پیام  نور، دانشگاه آزاد اسامی و فرهنگیان، می توانند، 
ضمن مطالعه دقیق آیین نامه و شیوه نامه سال 98، 
در   www.portal.saorg.ir سایت:  به  مراجعه  با 
متقاضیان وزارت  این جشنواره ثبت نام کنند. ضمناً 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با مراجعه به 
 Nemooneh .behdasht .gov .ir سایت: 
اقدام  جشنواره  این  در  ثبت نام  به  نسبت  می توانند 

نمایند.

نتایج پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع 
ماه  مهر  پیوسته  کارشناسی  و  ناپیوسته  کاردانی 

1401 دانشگاه آزاد اسامی اعام شد. 
و  ناپیوسته  کاردانی  دوره های  نتایج  اساس،  این  بر 
تحصیلی  سوابق  براساس  پذیرش  پیوسته  کارشناسی 
 www.azmoon.net:دانشگاه آزاد اسامی، روی سامانه

قرار گرفت.
پذیرفته شدگان این دوره ها می توانند از ساعت 10 صبح 
روز دوشنبه 4 مهر ماه )امروز( با مراجعه به سامانه آموزشیار: 
 edu.iau.ac.ir و مطابق جدول زمانی اعام شده، نسبت 

به ثبت نام خود به صورت مجازی اقدام کنند.
ضوابط  و  شرایط  از  اطاع  منظور  به  پذیرفته شدگان 
ثبت نام، می توانند راهنمای مقطع مورد نظر خود را از 

سامانه: sanjesh.iau.ir  دریافت و مطالعه کنند.

آخرین مهلت ثبت نام 
در سی امین جشنواره 

دانشجوی نمونه کشوری

اعالم نتایج پذیرش براساس 
سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد

 1۵ مهرماه

مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت، از نهایی 
شدن قیمت 10 هزار تومان برای سه وعده غذایی 

در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد. 
سال  برای  غذا  قیمت  افزود:  اشراقی  حمیدرضا  دکتر 
تصویب  پزشکی،  علوم  دانشگاه های  در  تحصیلی جدید 

و به دانشگاه های علوم پزشکی اباغ شد.
خاطرنشان  بهداشت،  وزارت  دانشجویی  امور  مدیرکل 
صبحانه  غذایی  وعده  هزینه  ترتیب،  این  به  کرد: 
و  تومان  هزار  ناهار 4  وعده غذایی  2 هزار تومان، هزینه 

هزینه وعده غذایی شام 4 هزار تومان محاسبه شد.
برای دانشجویان  اشراقی، در خصوص قیمت غذا  دکتر 
بین الملل  پردیس های  شد:  یادآور  نیز  شهریه پرداز، 
تابع  باید  غذا  قیمت  در  پزشکی،  علوم  دانشگاه های 

دانشگاه های علوم پزشکی در دوره های روزانه باشند.

قیمت غذا برای دانشجویان
علوم پزشکی نهایی شد


