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خجسته زاد روز حضرت امام حسن 
عسكری )ع( بر تمام دوستداران 

اهل بیت )ع( تهنیت باد

فراخوان ثبت روایت ها و تجربیات 
کرونایی دانشگاهیان

مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، 
که  کرد  دعوت  تمامی دانشگاهیان  از  فراخوانی  طی 

روایت ها و تجربیات کرونایی خود را ثبت کنند.
به نقل از مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، این 
مؤسسه طی فراخوانی از تمامی دانشگاهیان )استادان، 
است  کرده  دعوت  کارکنان(  و  دانشجویان  مدیران، 
نشانی: به  مؤسسه  این  تارنمای  به  مراجعه  با   که 

تجربیات  خاطرات،  روایت ها،   www.iscs.ac.ir
آموزش،  مختلف  حوزه های  در  را  خود  مشکالت  و 
پژوهش، تحصیل، مدیریت و همچنین فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاهی، در بخش ویژه ای که 

به همین منظور ایجاد شده است، ثبت کنند.
ضمناً مهلت ثبت روایت های کرونایی دانشجویان تا 

3۰ دی ماه 99 ادامه دارد.
این  تارنمای  به  مراجعه  با  می توانند  عالقه مندان 
را  زمینه  این  در  شده  ثبت  روایت های  مؤسسه، 

مالحظه کنند.
گفتنی است که در پایان مهلت اعالم شده، روایت های 
در  منظور سیاست گذاری  به  آنها  تحلیل  و  برجسته 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مراکز آموزش عالی، 

در قالب کتاب و سمیناری ویژه عرضه خواهد شد.
از  تکمیلی،  اطالعات  که  است  یادآوری  به  الزم 
طریق تماس با شماره تلفن: ۰212276749۰ قابل 

دسترسی است.

از دیروزآغاز شده است :

ثبت نام آزمون دکتری
سال 1400

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 لغو  برگزاري آزمون های بین الملل 

و آزمون الكترونیكي زبان انگلیسي پیشرفته

 تولیمو در دوره 153

گفت و گو با ابوالفضل حاجی محمد حسین کاشی، رتبه یک کشوری در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی :

رفع اشكال سؤال های تست ، پاسخ به سؤاالت  درسی دیگران و رفیق های 

درس خوان ، عامل موفقیت درسی است
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

از روز گذشته )یکشنبه 2 آذر ماه 99( مهلت ثبت نام 
 )Ph.D( نیمه متمرکز  آزمون ورودي دکتري  براي 
سازمان  اطالع رساني  پایگاه  طریق  از   14۰۰ سال 
سنجش به نشاني: www.sanjesh.org آغاز شده 
است و در روز یکشنبه 9 آذر  ماه، این مهلت پایان 
مفاد  که  دیدیم  مناسب  خاطر،  همین  به  مي پذیرد. 
یادآوري چند  به  رو،  پیِش  در شمارة  را  این ستون 

نکته دربارة این آزمون مهم اختصاص دهیم.
این نکات به قرار زیر است:

 ،14۰۰ سال  دکتري  ورودي  آزمون   ثبت نام  1ـ 
پایگاه  طریق  از  و  اینترنتي  صورت  به  منحصراً 

اطالع رساني سازمان سنجش انجام مي شود.
2ـ هر داوطلب بر اساس عالقه صرفاً مي تواند در یک 
کدرشته امتحاني )مطابق ضوابط درج شده دفترچه 
آزمون( ثبت نام و در  راهنماي ثبت نام و شرکت در 

آزمون مربوط شرکت کند.
 ،14۰۰ سال  دکتري  ورودي  آزمون   داوطلبان  3ـ 
شایسته است که در آغاز، دفترچه راهنماي ثبت نام 
در این آزمون را، که همزمان با شروع مهلت ثبت نام، 
در پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش در دسترس 
واجد  صورت  در  و  کرده  مطالعه  است،  گرفته  قرار 

شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت 
اعتباري ثبت نام در آزمون اقدام کنند و سپس مراحل 

بعدي را به انجام برسانند.
برابر  که  مي شود  پیشنهاد  داوطلبان  به  4ـ 
دستورالعمل درج شده در دفترچه راهنماي ثبت نام 
این آزمون، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در 
دفترچه یاد شده را تکمیل کرده و سپس بر اساس 
اطالع رساني  پایگاه  به  مراجعه  با  پیش نویس،  فرم 
سازمان سنجش، اطالعات الزم را مطابق با بندهاي 

برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد کنند. 
اطالعات  درج  در  داوطلبان،  که  است  الزم  ـ   5
زیرا  نمایند؛  مبذول  را  کامل  دقت  خود  ثبت نامي 
قید  موارد  در  مغایرت  هرگونه  مشاهده  صورت  در 
در  داوطلب،  مدارک  با  ثبت نام  تقاضانامه  در  شده 
صورت پذیرفته شدن در آزمون، قبولي وي »کان لم 
یکن« تلقي شده و از ادامه تحصیل چنین داوطلبي 

جلوگیري خواهد شد.
آزمون  شده،  پیش بیني  زماني  برنامه  اساس  بر  ـ   6
ماه 99  اسفند  روز جمعه 15  دکتري سال 14۰۰، 

برگزار خواهد شد.
موفق باشید 

چند نكته دربارة ثبت نام آزمون دكتري سال 1400 

حضرت امام محمدتقي )ع( فرمودند: 
آن کسي که عمه ام حضرت معصومه )س( را 
واجب  او  بر  بهشت  کند،  زیارت  قم  شهر  در 

مي شود. 

به  نیروی  که  است  کسی  مردم  ناتوان ترین 
او  از  ناتوان تر  و  ندارد،  دست آوردن دوستان 
را  او  و  آَرد  دست  به  دوستی  که  بَُود  کسی 
ضایع گذاَرد ]حق دوستِی او را به جا نیاورد[. 

حضرت امام حسن عسکري )ع( فرمودند:
زماني که بندة خدا سالم نمازش را مي دهد، 

خداوند و فرشتگان بر او سالم مي فرستند.

10 ربیع الثانی

سالروز اندوهبار وفات حرضت معصومه)س( 
بر متام مسلامنان تسلیت باد
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دستورالعمل برگزاری جشنواره دانشجویی 
"تیتر1۲" ابالغ شد

علوم، وزارت  فرهنگی  معاون  غفاری،  غالمرضا   دکتر 
دوازدهمین جشــنواره سراسـری  برگزاری  دستورالعمل 
نشریات دانشجویی »تیتر12« ا به دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالی ابالغ کرد. 
جشــنواره  است: دوازدهمین  آمده  دستورالعمل  این  در 
سراسـری نشریات دانشجویی»تیتر12«، با شعار »عینیت 
در خبر، انصـاف در تحلیـل و آزادی در بیان« به میزبانی 
وزارت بهـداشت و درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود.
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ترتیبی اتخـاذ کنند تـا 
اطالع رسـانی همگانی و مناسب، به فعاالن حوزه نشـریات 
برای  حقیقی  و  مجازی  بسترهای  طریق  از  دانشـجویی 

مشارکت هرچه بیشتر آنان در این جشنواره صورت گیرد.
شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی: 
http://titrfestival.ir برای کسب اطالعات و ثبت آثار 
اقدام کنند.همچنین تمامی دانشجویان ایرانی و غیرایرانی 
مشغول به تحصیل در دانشگاه های کشور، می توانند در این 

جشنواره ثبت نام کنند.

اعالم جزئیات برگزاری امتحان مجدد برای 
دانشجویان غیرپزشكی دانشگاه آزاد

تا سقف  دستورالعمل اجرایی برگزاری »امتحان مجدد 
6 واحد« در سال تحصیلی 1399-14۰۰ برای دانشجویان 

غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ شد. 
کشاورزی  و  مهندسی  علوم،  معاون  علمائی،  جواد  دکتر 
دانشگاه آزاد اسالمی،  و دکتر عبدالحسین خسروپناه، معاون 
علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی، طی دستورالعملی، 
جزئیات برگزاری »امتحان مجدد تا سقف 6 واحد« در سال 
غیرپزشکی  دانشجویان  برای  را  تحصیلی 14۰۰-1399 

اعالم کردند.
نیمسال  در  دانشجویانی که  این دستورالعمل،  اساس  بر 
دوم سال تحصیلی 1398-1399 در کالس های مجازی 
شرکت کرده و در برخی از دروس در دوره های کاردانی و 
کارشناسی، نمرات کمتر از 12 و در دوره های تحصیالت 
تکمیلی نمره کمتر از 14 کسب کرده باشند، می توانند 
یک بار تا سقف 3 درس )حداکثر 6 واحد( تا پایان سال 
تحصیلی 1399-14۰۰ مازاد بر واحدهای انتخابی و بدون 

پرداخت شهریه، در امتحانات پایان نیمسال شرکت کرده و 
نمره خود را جبران کنند.

همچنین نمرات دروس اخذ شده )براساس بخشنامه فاصله 
گذاری اجتماعی( در کارنامه نیمسال دوم 99-98 ثبت 
می شود. بدیهی است که نمرات مربوط به هر درس، در 
کارنامه درج شده و باالترین نمره مالک عمل قرار می گیرد.

بر اساس بندهای این دستورالعمل، در صورتی که نمرات 
دروس با یکدیگر مساوی باشند، فقط یکی از نمرات مّدنظر 

قرار می گیرد.
آموزشی  اخراج  دانشجویان  مشمول  دستورالعمل،  این 
قطعی و مشموالنی که مدت مجاز ادامه تحصیل آنان به 

اتمام رسیده است، نمی شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی، دانشجویان 
حائز  دستورالعمل،  این  مشمول  تخصصی  دکتری  دوره 

شرایط الزم برای اخذ آزمون جامع نیستند.

از سوی وزارت بهداشت اعالم شد:
اعالم زمان جدید نقل و انتقال دانشجویان شاهد و 

ایثارگر علوم پزشكی

اداره کل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت، زمان جدید 
ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان  انتقال  و  نقل  برای  ثبت نام 

دانشگاه علوم پزشکی را اعالم کرد.
شاهد  دانشجویان  انتقال  و  »نقل  ثبت  جدید  زمان 
در  پزشکی،  علوم  دانشگاه های   99 ورودی  ایثارگر«  و 

روزهای 8 تا 12 آذر ماه 99 تعیین شد.
ایثارگر قبولی آزمون سراسری سال  دانشجویان شاهد و 
99 رشته های گروه علوم پزشکی متقاضی انتقال می توانند 
از 8 تا 12 آذرماه 99 با مراجعه به سامانه نقل و انتقال 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان 

آموزش پزشکی، در سامانه مربوط ثبت نام کنند.
ابتدا  حتماً  که  است  الزم  ثبت نام  متقاضی  دانشجویان 
دریافت شماره  از  و پس  ثبت نام کرده  مبدأ  دانشگاه  در 

دانشجویی، به سامانه نقل و انتقال مراجعه کنند.
بررسی درخواست های  فرآیند  بودن  بر  زمان  به  توجه  با 
متقاضیان، الزم است که دانشجویان تا اعالم قطعی نتایج 
بررسی ها، بر اساس مقررات دانشگاه مبدأ خود، به تحصیل 

خود )مجازی یا حضوری( مشغول باشند.
الزم به یادآوری است که نتایج موافقت یا عدم موافقت با 
درخواست انتقال دانشجو، از طریق پیامک به دانشجو و از 
طریق سامانه مربوط به دانشگاه های مبدأ و مقصد اطالع 

رسانی می شود.
نیازی  دانشجویان،  انتقال  و  نقل  مراحل  از  در هیچ کدام 
به مراجعه حضوری به ستاد مرکزی وزارتخانه و دانشگاه 
نیست و توصیه می شود که با توجه به شرایط خاص کشور 
طریق  از  صرفاً  دانشجویان  کووید 19،  بیماری  شیوع  و 

پیامک و سامانه منتظر اعالن نتیجه بمانند.

شاهد  امور  کل  اداره  نزدیک«  ارتباط  »سامانه  همچنین 
و ایثارگر وزارت بهداشت، پاسخگوی دانشجویان شاهد و 

ایثارگر خواهد بود.
  گفتنی است که دسترسی به »سامانه نقل و انتقال«، از طریق آدرس:

 http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir
 امکان پذیر است و متقاضیان صرفاً در زمان تعیین شده

)8 تا 12 آذر ماه( می توانند به آن وارد شوند.

امكان ثبت وام شهریه در سامانه
 آموزشیار بدون اخذ ضمانت و وثیقه

سرپرست مدیریت صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد 
اسالمی گفت: دانشجویان می توانند با مراجعه به صفحه 
درخواست  ثبت  به  نسبت  آموزشیار،  سامانه  در  خود 

تسهیالت بدون ارائه تضامین و وثایق اقدام کنند.
دکتر سیدهادی سیدفضلی، ضمن خیر مقدم به پذیرفته 
آزاد اسالمی  و  بزرگ دانشگاه  شدگان جدید در خانواده 
شبانه  تالش  با  گفت:  دانشجویان،  برای  موفقیت  آرزوی 
روزی همکاران سامانه آموزشیار و صندوق رفاه دانشجویان 
دانشگاه آزاد اسالمی، زیرساخت های الزم به منظور ثبت 
درخواست و پی گیری انواع وام های ارزان قیمت و قرض 
الحسنه )منابع داخلی صندوق رفاه دانشجویان واحدها و 
مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی و انواع تسهیالت بانکی( 

فراهم شده است.
وی، با بیان اینکه دانشجویان، اعم از پذیرفته شدگان جدید 
آموزشیار  سامانه  طریق  از  می توانند  گذشته،  سنوات  و 
)بخش صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد( تنها با دو 
کلیک درخواست خود را ثبت کنند، اظهار داشت: از آغاز 
ثبت نام ارائه خدمات صندوق رفاه دانشجویان این دانشگاه 
در سامانه آموزشیار که چند روز می گذرد، تاکنون 175۰۰ 

درخواست ثبت شده است.
دکتر سید فضلی، با بیان اینکه دانشجویان واحدها و مراکز 
آموزشی دانشگاه، اعم از پذیرفته شدگان جدید و سنوات 
گذشته، می توانند با مراجعه به صفحه اختصاصی خود در 
سامانه آموزشیار، نسبت به ثبت درخواست وام موردنظر 
بدون ارائه تضامین و وثایق اقدام کنند، گفت: البته وام های 
بانکی، مشمول شرایط و ضوابط نظام بانکی و دارای وثایق 

و تضامین به صورت آسان پرداخت است.
سرپرست مدیریت صندوق رفاه دانشجویان و تسهیالت 
اعتباری دانشگاه آزاد اسالمی خاطرنشان کرد: دانشجویان 
می توانند، در صورت بروز هرگونه سؤال یا ابهام، با پشتیبانی 
 ۰21  –479191۰۰ تلفن:  شماره  به  آموزشیار  سامانه 

تماس بگیرند.
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وی ادامه داد: هدف مدیریت صندوق رفاه دانشجویان و 
تسهیالت اعتباری دانشگاه آزاد اسالمی، این است که ارائه 
تمامی خدمات مورد نیاز دانشجویان، صرفاً از طریق صفحه 
اختصاصی دانشجو در سامانه آموزشیار و در کوتاه ترین 

زمان ممکن ارائه می شود.
دکتر سیدفضلی، در پایان، تأکید کرد: تالش همه مسؤوالن 
برای  رفاه  و  آرامش  بستر  ایجاد  اسالمی،  آزاد  دانشگاه 

تحصیل با باالترین کیفیت و خدمات به دانشجویان است.

جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون 
دکتری علوم پزشكی اعالم شد

جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی دوره های 
دکتری تخصصی )Ph.D( و دکتری پژوهشی رشته های 
و  داروسازی  تخصصی،  و  بهداشت  پزشکی،  پایه  علوم 

دندانپزشکی سال تحصیلی 1399-14۰۰ اعالم شد.
دوره های  ورودی  آزمون  نهایی  شدگان  اسامی پذیرفته 
دکتری تخصصی )Ph.D( و دکتری پژوهشی رشته های 
و  داروسازی  تخصصی،  و  بهداشت  پزشکی،  پایه  علوم 
دندانپزشکی سال تحصیلی 1399-14۰۰ در سایت مرکز 

سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.
تمامی پذیرفته شدگان الزم است که به منظور اطالع از 
نحوه ثبت نام، به سایت اینترنتی دانشگاه مربوط مراجعه 
کنند. ضمناً عدم ثبت نام هر یک از پذیرفته شدگان در زمان 
مقرر، به منزله انصراف بوده و هیچ گونه اعتراضی در این 
مورد پذیرفته نخواهد بود. همچنین اعالم اسامی پذیرفته 
سایر  انجام  و  علمی بوده  گزینش  براساس  صرفاً  شدگان 

مراحل پذیرش از سوی دانشگاه مربوط انجام می شود.
افرادی که به هر دلیل ثبت نام نکنند یا پس از ثبت نام در 
از شرکت در  به مدت یک سال  انصراف دهند،  دانشگاه 
امتحان دوره دکتری تخصصی و پژوهشی )Ph.D( محروم 
خواهند شد. ضمناً این محرومیت، شامل پذیرفته شدگان با 
پرداخت شهریه )بین الملل سابق و آزاد اسالمی( نمی شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام، شامل: عکس 3×4 داوطلب، 
ریز  و  دانشنامه  ملی،  کارت  صفحات(،  )تمام  شناسنامه 
نمرات کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای، که نشان دهنده 
فراغت از تحصیل باشد، مدرک نشان دهنده وضعیت نظام 
وظیفه، موافقتنامه بدون قید و شرط برای ادامه تحصیل از 
باالترین مقام مسؤول اداری و گواهی مرخصی بدون حقوق 

سالیانه برای مربیان رسمی است.
استفاده  )برای  رسمی قطعی  استخدام  حکم  همچنین 
کنندگان از سهمیه مازاد مربیان رسمی( گواهی وضعیت 

طرح نیروی انسانی )اتمام طرح نیروی انسانی، معافیت یا 
ترخیص از طرح نیروی انسانی(، از جمله مدارک ثبت نام 

است.
ضمناً دانشجویان ترم آخر باید مدارکی را که نشان دهنده 

فراغت از تحصیل تا تاریخ 3۰ آبان 99 باشد ارائه کنند.
استفاده  برای  سهمیه،  وضعیت  دهنده  نشان  مدارک 
کنندگان از سهمیه رزمندگان، ایثارگران، همسر و فرزند 
شاهد، آزاده، همسر و فرزند آزاده، جانبازان، فرزند و همسر 
یا  رزمندگی  )کارت  مفقوداالثر  همسر  و  فرزند  جانباز، 
ایثارگری، نامه ستاد شاهد( نیز از دیگر مدارک مورد نیاز 

ثبت نام است.
دکتری  دوره  آزمون  تمامی پذیرفته شدگان  از  همچنین 
تعهد  سند  که  پژوهشی،  دکتری  و   )Ph.D( تخصصی 
وزارت  بورسیه  یا  ندارند  اشتغال خود  به محل  محضری 
بهداشت و سازمان های دیگر نیستند )به غیر از دانشگاه های 

شهریه پرداز و آزاد اسالمی(، تعهد محضری اخذ می شود.
وزارت  رسمی  مستخدمان  که  است  یادآوری  به  الزم 
و  تابعه  مؤسسات  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
تعهدات خاص  پزشکی،  علوم  دانشکده های  و  دانشگاه ها 

استخدامی به واحدهای مربوط خواهند سپرد.
و  مؤسسات  وزارتخانه ها،  رسمی سایر  مستخدمان 
شرکت های دولتی و وابسته به دولت، چنانچه هزینه های 
تحصیلی ایشان از سوی دستگاه مربوط تقبل و به دانشگاه 
پذیرنده دانشجو پرداخت شود، از سپردن تعهد عام معاف 

خواهند بود.
بر اساس آیین نامه ها و به منظور جلوگیری از تقلب و تخلف 
در آزمون های ورودی، در صورت اثبات عدم صحت مدارک 
ارسالی از سوی داوطلب یا هرگونه تقلب در کلیه مراحل 
آزمون، در هر زمان از تحصیل، از ادامه تحصیل وی ممانعت 

به عمل آمده و طبق مقررات عمل خواهد شد.
دو  بین  مشترک  صورت  به  دانشجو  که  رشته هایی  در 
دانشجوی  شده،  پذیرفته  فرد  می شود،  پذیرش  دانشگاه 
دانشگاه مبدأ )اول( خواهد بود و پذیرفته شدگان باید برای 
ثبت نام به دانشگاه مبدأ مراجعه کنند. ضمناً دانشجو باید 
آمادگی داشته باشد تا تمام یا قسمتی از دوره آموزشی 
یا پژوهشی خود را در هر محلی که دانشگاه مبدأ تعیین 

می کند بگذراند.
الزم به یادآوری است که کارنامه برای مردودین، حاوی 
نمره خام درس به درصد، نمره تراز درس به درصد، نمره 
کتبی، نمره آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه، رتبه در 
سهمیه و رتبه در کل است، و برای پذیرفته شدگان مرحله 
اول، عالوه بر موارد فوق، حاوی نمره مصاحبه، نمره نهایی و 
همچنین رتبه داوطلب و رتبه آخرین فرد پذیرفته شده در 

سهمیه آزاد در هر انتخاب خواهد بود.
گفتنی است که اسامی رتبه های برتر اول تا سوم هر رشته، 
نیمه دوم دی ماه به دفاتر استعداد درخشان و معاونت های 
آموزشی دانشگاه های مربوط ارسال خواهد شد و متقاضیان 
استفاده از مزایای رتبه های برتر می توانند از نیمه دی ماه به 

بعد، به واحدهای فوق الذکر مراجعه کنند.

برای نیمسال اول 1400-13۹۹ :
جزئیات درج تاریخ فراغت از تحصیل 

دانشجویان دانشگاه آزاد
جزئیات درج تاریخ فراغت از تحصیل دانشجویان دانشگاه 
آزاد اسالمی برای تابستان 99 و نیمسال اول 1399-14۰۰ 

اعالم شد.
تاریخ  درج  دستورالعمل  کاظمی،  بهروز طهماسب  دکتر 
و   99 تابستان  دوره  در  دانشجویان  تحصیل  از  فراغت 
آزاد  دانشگاه  رؤسای  به  را   14۰۰-1399 اول  نیمسال 

اسالمی استان ها ابالغ کرد.
رئیس مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه 
آزاد، در این دستورالعمل تأکید کرده که به دلیل شرایط 
بحرانی شیوع بیماری کرونا و نامه وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری در مورد ایجاد تداخل تحصیلی دانشجویان پذیرفته 
دانش  تحصیل  از  فراغت  تاریخ  باالتر،  مقاطع  در  شده 
آموزشی  تقویم  طبق  که  تحصیلی  دوره های  آموختگان 

تحصیل کرده اند، مشخص شده است.
بر اساس این دستورالعمل، تاریخ فراغت از تحصیل دانش 
آموختگان تمام دوره های تحصیلی کاردانی و کارشناسی در 

دوره تابستان 98-99 برابر 31 شهریور است.
تحصیلی  دوره های  دانشجویان  از  عده  آن  برای  ضمناً 
کاردانی و کارشناسی، که امتحان دروس معرفی به استاد 
آنها تا تاریخ 15 آبان برگزار شده است و هم اکنون تمام 
دروس دوره را گذرانده و فارغ التحصیل شده اند، استثنائأ 

تاریخ فراغت از تحصیل آنها نیز 99/۰6/31 قید می شود.
دانش آموختگان  تحصیل  از  فراغت  تاریخ  همچنین 
دوره های تحصیالت تکمیلی، که از اول مهر ماه تا 15 
فارغ التحصیل  و  کرده  دفاع  خود  پایان نامه  از  ماه  آبان 

شده اند، برابر 31 شهریور قید می شود.

شرایط اختصاص وام شهریه و مدت
 استفاده از آن در هر مقطع اعالم شد

شرایط  اعالم  با  علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق 
اختصاصی وام شهریه، مدت استفاده از وام شهریه در هر 

مقطع تحصیلی را عنوان کرد.
شهریه  از  بخشی  تأمین  به  کمک  منظور  به  وام  این 
دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل در دانشگاه های 

مورد تأیید وزارت علوم پرداخت می شود.
1- شرایط اختصاصی وام شهریه:

الف-مدت استفاده از وام شهریه در هر مقطع تحصیلی به 
شرح زیر است:

کارشناسی ارشد  و  ناپیوسته  کارشناسی  کاردانی،   -1
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كارشناسي ارشد  آزمون ورودی مقطع  در  و شرکت  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به 
و  »سنجش  قانون  اساس  بر  دانشجو،  پذیرش  که  رساند  می  ناپيوسته سال 1400 
پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي« 
اجرایي  آیین نامة  همچنین  و  اسالمی  شورای  محترم  مجلس   1394/12/18 مصوب 
مربوطه و مصوبات »شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی« 
و مطابق این اطالعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و پذیرش 
آزمون مذکور، که در زمان ثبت نام )آذرماه سال 1399( از سوی این سازمان منتشر می شود، 
صورت خواهد گرفت. ضمناً عناوین رشته هاي امتحانی، گرایش ها و ضرایب دروس هر یک از 

مجموعه های امتحانی این آزمون، در سایت سازمان سنجش درج شده است.

شرایط و ضوابط
1- همه دانشجویان و فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی می توانند، در صورت دارا بودن 

شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام، که همزمان با 
شروع ثبت نام در تاریخ 1399/9/16 در درگاه اطالع رسانی این سازمان منتشر می گردد، 

در این آزمون شرکت نمایند.
2- پذیرفته شدگان قطعی )نهایی( رشته هاي دوره روزانه سال 1399، چه در 
دانشگاه محل قبولي ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه ثبت نام و شرکت 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 14۰۰ را نخواهند داشت.
)طبق  شرایط  داشتن  صورت  در  اصلي،  امتحاني  رشته  بر  عالوه  متقاضی،  هر   -3
یکي  در  مي تواند  مي گردد(،  منتشر  ثبت نام  زمان  در  که  راهنما  دفترچه  مندرجات 
از رشته هاي امتحاني شناور )که در جدول رشته هاي امتحاني با عالمت * مشخص 

شده(، به عنوان رشته امتحاني دوم ثبت نام نماید.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

بیــن الملل آزمـون هـای  در  کننـده  ثبت نام  متقاضیـان  همـه  اطالع  به 
) TOEFL, GRE, IELTS, UKVI, Life skills & TELC( می رساند که 
با توجه به مصوبات چهل و دومین جلسه ستاد ملي مدیریت بیماري کرونا و رشد فزاینده 
بیماري کرونا در کشور و اعمال محدودیت ها در اکثر استان ها، تمامی آزمون های مورد اشاره 
 از روز شنبه مورخ 99/9/1 برابر باNov/21/2020 ، تا روز یکشنبه مورخ 99/9/3۰ برابر با

Dec/20/2020  ، لغو گردیده است. 

آزمون  متقاضیان  اطالع  به   99/۰8/24 مورخ  اطالعیه  پیرو  که  است  توضیح  به  الزم 
الکترونیکي زبان انگلیسي پیشرفته تولیمو )Tolimo( در دوره 153 می رساند که این 
آزمون در تاریخ 99/۰9/۰4 برگزار نخواهد شد و تاریخ برگزاری دوره های 153، 154، 155 
و 156 نیز متعاقباً تعیین و از طریق درگاه اینترنتی این سازمان اطالع رسانی خواهد شد. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی مقطع 
کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1400

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 لغو  برگزاري آزمون های بین الملل
) TOEFL, GRE, IELTS, UKVI, LIFE Skills & TELC(  و همچنین آزمون 

الكترونیكي زبان انگلیسي پیشرفته تولیمو )Tolimo( در دوره 153

ناپیوسته، حداکثر 4 نیمسال تحصیلی.
2- کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته غیر 

بورسیه، حداکثر 8 نیمسال تحصیلی.
3- کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای، حداکثر 

12 نیمسال تحصیلی.
4- دکتری پیوسته، حداکثر 16 نیمسال تحصیلی.

تبصره: دریافت وام صرفاً در نیمسال اول اضافی، به شرطی 
که از مجموع تعداد نیمسال های مقرر در بندالف تجاوز 

نکند، بالمانع است.
دوم  نوبت  دوره های  دانشجویان  به  شهریه،  وام  ب- 
دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی 
دانشگاه های  و همچنین  فنی حرفه ای  آموزشکده های  و 
پیام نور، جامع علمی  ـ کاربردی، غیردولتی-غیرانتفاعی و 
آزاد اسالمی، که از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش 

به دریافت مدرک تحصیلی مورد  آموزش کشور منتهی 
تأیید وزارت علوم می شوند، در کلیه مقاطع تحصیلی از 

محل منابع پیش بینی شده پرداخت می شود.
ج-پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه پردازشاغل، 
تحصیالت  مقاطع  دانشجویان  و  )مجازی(  الکترونیکی 
تکمیلی انتقالی از خارج به داخل کشور، در صورت وجود 
اعتبار مازاد از محل اعتبار تخصیصی به دانشگاه، در اولویت 

بعدی امکان پذیر است.
درخواست  اعالم  با  پردیس،  دوره های  دانشجویان  به  د- 
کتبی دانشگاه و در قالب لیست مجزا با موافقت رئیس 
اعتبار  محل  از  مازاد  اعتبار  وجود  صورت  در  صندوق، 

تخصیصی به دانشگاه، وام شهریه پرداخت می شود.
هـ - دانشجویانی که مطابق قوانین و مقررات کشوری از 
پرداخت تمام یا بخشی ازهزینه های تحصیل معاف هستند، 

مشمول دریافت کنندگان وام شهریه نیستند.
و- وام شهریه به شماره حساب دانشگاه بابت تأمین بخشی 
از بدهی شهریه دانشجوی متقاضی واریز و به عنوان بدهی 

و در پرونده دانشجو ثبت می گردد.
2- مدارک مورد نیاز

سند تعهدنامه الصاقی در سامانه صندوق که از سوی کاربر 
از طریق سامانه برخط ثبت اسناد، کنترل و  یا  دانشگاه 

دریافت می شود.
3- مبلغ وام شهریه: مبلغ وام شهریه هر سال با تأیید و 

تصویب هیأت امناء تعیین و ابالغ می شود.
دانشجویی  وام های  اعطای  زمان بندی  جدول  اساس  بر 
رفاه  اول سال تحصیلی 14۰۰-99 صندوق  نیمسال  در 
دانشجویان وزارت علوم، ثبت نام وام شهریه از 3۰ مهر 99 

آغاز شده است و تا 15 آذر 99 ادامه خواهد داشت.
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 مصوبات بیست و چهارمین جلسه شوراي سنجش
و پذیرش دانشجو مورخ 13۹۹/7/۲۲  

و همچنین منابع سؤاالت آزمون سراسري  سال 1400 

الفـ  دروس عمومی 

مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

1- زبان و ادبيات فارسی
97دهم11۰2۰1فارسی )1(
98یازدهم1112۰1فارسی )2( 
99دوازدهم1122۰1فارسی )3( 

2- عربی

97دهم 11۰2۰6عربی، زبان قرآن )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی 98یازدهم1112۰6عربی، زبان قرآن )2( 

99دوازدهم1122۰6عربی، زبان قرآن )3(
97دهم 11۰2۰7عربی، زبان قرآن )1(

عمومی گروه آزمایشی 
علومانسانی

98یازدهم1112۰7عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم1122۰7عربی، زبان قرآن )3(
عمومی گروه آزمایشی97دهم 11۰2۰8عربی، زبان قرآن )1(

علومانسانی  برای دیپلمه های علوم و معارف 
اسالمی

98یازدهم1112۰8عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم1122۰8عربی، زبان قرآن )3(

3- فرهنگ و معارف اسالمی

97دهم11۰2۰4دین و زندگی )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی 98یازدهم1112۰4دین و زندگی )2(

99دوازدهم1122۰4دین و زندگی )3(
97دهم11۰2۰5دین و زندگی )1(

عمومی گروه آزمایشی 
علومانسانی

98یازدهم1112۰5دین و زندگی )2(
99دوازدهم1122۰5دین و زندگی )3(

عمومی گروه آزمایشی97دهم11۰227اصول عقاید )1(
 علومانسانی برای دیپلمه های علوم و معارف 

اسالمی
98یازدهم111232اصول عقاید )2(
99دوازدهم112227اصول عقاید )3(

4- زبان انگليسی
97دهم11۰23۰زبان خارجی )1(

98یازدهم111230انگلیسی )2(
99دوازدهم112230انگلیسی )3(

بدین وسیله به اطالع مي رساند که در آزمون سراسري سال 14۰۰ مطابق مصوبات بیست 
و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1399/7/22 مقررات ذیل اجرا 

می شود.
1- میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 14۰۰ همانند سال 1399 
حداکثر 3۰ درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق 

تحصیلی آزمون سال 14۰۰ همانند سال 1399 است.
2- مصوبه هفدهمین جلسه مورخ 97/12/26 شورای سنجش و پذیرش دانشجو مجدداً 
تأیید شد و از آزمون سراسری سال 14۰۰ و بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و بر 

مبنای دروس نظام آموزشی جدید 3-3-6  انجام می شود. 
3- برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسالمی، که در گروه آزمایشی علوم انسانی 
شرکت می کنند، منابع درس امتحانی »فرهنگ و معارف اسالمی« کتاب های »اصول عقاید 

1، 2 و 3«، منابع دروس امتحانی »زبان عربی عمومی و تخصصی« کتاب های »عربی، زبان 
قرآن 1، 2 و 3« و منابع درس امتحانی »تاریخ« کتاب های »تاریخ اسالم 1 و 2 و تاریخ 3 
)ایران در دوره اسالمی(« درنظر گرفته می شود. در زمان ثبت نام آزمون سراسری در گروه 
آزمایشی علوم انسانی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسالمی باید انتخاب کنند که 
صرفاً به یکی از دفترچه سواالت عمومی و تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی از »منابع 
دیپلم علوم انسانی« پاسخ می دهند یا به دفترچه سواالت گروه آزمایشی علوم انسانی که 
»منابع چهار درس الهیات و معارف اسالمی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن«، 

کتاب های دیپلم علوم و معارف اسالمی است.
با توجه به موارد فوق، فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسری سال 14۰۰ بر اساس نظام 

3-3-6 به شرح جداول ذیل است.
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بـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

1- ریاضيات

97دهم11۰211ریاضی )1( 
97دهم11۰213هندسه )1(
98یازدهم111213هندسه )2(

98یازدهم111215آمار و احتمال
98یازدهم111214حسابان )1(
99دوازدهم112214حسابان )2(
99دوازدهم112213هندسه )3( 

99دوازدهم112215ریاضیات گسسته 

2- فيزیک
97دهم11۰2۰9فیزیک )1( 
98یازدهم1112۰9فیزیک )2( 
99دوازدهم1122۰9فیزیک )3( 

3- شيمی
97دهم11۰21۰شیمی )1( 
98یازدهم11121۰شیمی )2( 
99دوازدهم11221۰شیمی )3(

جـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

98یازدهم111237زمین شناسی 1- زمين شناسی

2- ریاضيات
97دهم11۰211ریاضی )1(
98یازدهم111211ریاضی )2(
99دوازدهم112211ریاضی )3(

3- زیست شناسی
97دهم11۰216زیست شناسی )1(
98یازدهم111216زیست شناسی )2(
99دوازدهم112216زیست شناسی )3(

4- فيزیک
97دهم11۰214فیزیک  )1(
98یازدهم111244فیزیک )2( 
99دوازدهم112244فیزیک )3( 

5- شيمی
97دهم11۰21۰شیمی )1(
98یازدهم11121۰شیمی )2(
99دوازدهم11221۰شیمی )3(

دـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

1- ریاضيات
97دهم11۰212ریاضی و آمار )1(
98یازدهم111212ریاضی و آمار )2(
99دوازدهم112212ریاضی و آمار )3(

97دهم11۰221اقتصاد 2- اقتصاد

3- زبان و ادبيات فارسی
97دهم11۰2۰3علوم و فنون ادبی )1(
98یازدهم1112۰3علوم و فنون ادبی )2(
99دوازدهم1122۰3علوم و فنون ادبی )3(

4- زبان عربی

97دهم11۰2۰7عربی، زبان قرآن )1(
98یازدهم1112۰7عربی، زبان قرآن )2(
99دوازدهم1122۰7عربی، زبان قرآن )3(
97دهم11۰2۰8عربی، زبان قرآن )1(

دیپلمه های علوم و 
معارف اسالمی 98یازدهم1112۰8عربی، زبان قرآن )2(

99دوازدهم1122۰8عربی، زبان قرآن )3(

5- تاریخ

97دهم11۰219تاریخ )1( ـ ایران و جهان باستان
ـ از بعثت پیامبر اسالم تا پایان  تاریخ )2( 

98یازدهم111219صفویه
99دوازدهم112219تاریخ )3( ایران و جهان معاصر

97دهم11۰233تاریخ اسالم )1( 
دیپلمه های علوم و 

معارف اسالمی 98یازدهم111233تاریخ اسالم )2( 
99دوازدهم112233تاریخ )3( ـ ایران در دوره اسالمی

6- جغرافيا
97دهم11۰218جغرافیای ایران

98یازدهم111218جغرافیای )2( ـ جغرافیای ناحیهای
99دوازدهم112218جغرافیا )3( )کاربردی(

7- علوم اجتماعی
97دهم11۰22۰جامعهشناسی )1(
98یازدهم111222جامعهشناسی )2(
99دوازدهم112222جامعهشناسی )3(

98یازدهم111226فلسفه 8- فلسفه
99دوازدهم112226فلسفه )2(

97دهم11۰223منطق9- منطق
98یازدهم111224روانشناسی10- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور     
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نگاه ها  همه  بشوی، ناخودآگاه  كه  سراسری  آزمون  در   كشوری  یک  رتبه 
چقدر  خواندی؟  درس  چطور  كه  بدانند  همه می خواهند  و  می شود  جذبت 

درس خواندی ؟ چطور روحيه ات را در این دوران كرونایی حفظ كردی و ....
ما هم با همين سؤال ها به سراغ ابوالفضل حاجی محمد حسين كاشی، رتبه 
زیر،  و گوی  رفتيم. گفت  فنی  و  ریاضی  علوم  آزمایشی  گروه  یک كشوری 
پاسخی به همين سؤال هاست؛ البته ذكر این نکته مهم است كه شاید تمام 
راهکارها یا نحوۀ مطالعه این داوطلب در تمامی دروس، برای داوطلبان آزمون 
سراسری كاربردی نباشد؛ زیرا رتبۀ  آقای حاجی محمد حسين كاشی، نتيجۀ 
یک سال مطالعه نيست و بی شک وی یک دانش آموز توانمند در سال های 
تحصيل خود  بوده است؛ در ضمن توانمندی ها و روحيۀ هر داوطلبی با سایر 
داوطلبان نيز متفاوت است و نمی شود یک نسخۀ واحد را برای همه پيچيد، 

برخورد وی  با  یا چگونگی  نحوۀ مطالعه  از ریزه كاری های  اما می توان 
ابوالفضل حاجی محمد  با تشکر از آقای  مشکالت  بهره برد. 

حسين كاشی كه در این گفت و گو شركت كردند.

*آقای کاشی! شما به  100 درصد سؤال های 
ادبیات  امسال پاسخ صحیح دادید، در 
ادبیات،  دبیران  حالی که حتی 
سؤال های آزمون ۹۹  را 

دشوار و پیچیده می دانند. چطور  به چنین آمادگی دست پیدا کردید؟
به  را  آنها  از هر آزمون،  لغات، قبل  ابوالفضل حاجی محمد حسين كاشی: برای 
فاصله یک یا دو روز، از روی لغت نامة  انتهای کتاب می خواندم و لغاتی را که سخت تر 
بود یا معنایی را که کمتر متداول بود و کمتر به ذهن می رسید، حفظ می کردم. چیز 
دیگری که در این زمینه مؤثر بود، این بود که معلم ادبیات، هر جلسه پرسش لغت 
داشت و این مسأله باعث دوره و مرور آنها می شد. در مورد بخش های دیگر، یعنی 
اینکه شما چقدر  ادبی است؛  قرابت و دستور، می توان گفت که پایه اش فهم  آرایه، 
توانایی دارید یک شعر یا متن ادبی را بخوانید و بفهمید. تنها راه حل نیز این است که 
شما مدام شعر و متن ادبی بخوانید و سعی کنید تا معنا و مفهوم آن را بفهمید. هر 
چه بیشتر بخوانید، بهتر عمل می کنید، و این فهم می تواند با تست زیاد زدن یا با شعر 

خارج از کتاب درسی خواندن، به دست بیاید.
آرایه و دستور هم، پایه اش فهم ادبی است؛ البته الزم است که قبلش یک مجموعه 
از تعریف ها را بلد بود؛ برای مثال، بدانی که استعاره چیست و چه فرقی 
با تشبیه دارد. حاال اینکه چطور از اطالعاتت برای تست زدن  استفاده 
کنی، الزمه اش این است  که شعر را بفهمی تا بتوانی آرایه آن را پیدا 
کنی و بعد تست زیاد بزنی. برای قرابت هم فقط تست می زدم؛ البته 
از تست زدن کوتاه هر شب استفاده نمی کردم و  وقتی معنی شعری را 
هم نمی دانستم، حتماً معنی آن را یا از روی پاسخنامه می خواندم یا از 

معلم می پرسیدم.

* در سایر دروس عمومی چگونه عمل کردید؟
: در  كاشی  حسين  محمد  حاجی   ابوالفضل 
درس عربی از پایه قوی بودم و به خاطر همین هم 
فقط کمی قواعد را مرور می کردم و بقیه وقتم را تست 
می زدم؛ ولی در کل، خیلی وقت برای عربی نگذاشتم.

برای درس معارف نیز زیر نکته های مهم کتابم را خط 
کشیده بودم و آنها را به طور مکرر می خواندم تا حدی 
که متن و تصویر کتاب کامل در ذهنم بماند. بعد از آن 
هم تعدادی تست به صورت سریع می زدم؛ برای مثال، 
می کردم  و  حل  1۰دقیقه  در  را  تست   25
اشکال  را رفع  غلطم  تست های 

می کردم.

گفت و گو با ابوالفضل حاجی محمد حسین کاشی، رتبه یک کشوری در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی :

رفع اشكال سؤال های تست ، پاسخ به سؤاالت درسی دیگران و 

رفیق های درس خوان ، عامل موفقیت درسی است
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بــرای زبان هــم لغات را  از روی دفترچة آمادة لغت مطالعه می کردم و سعی می کردم 
که تمام معانی هر کلمه و حالت آن کلمه را  در جمله حفظ کنم، و برای انجام این 
به  قواعد،  شروع  از مطالعه دقیق  بعد  برای گرامر هم  زیادی می گذاشتم.  کار وقت 
تست زدن می کردم. در مورد درک مطلب نیز فقط نمونه حل می کردم؛ البته از یک 
بندی هم  دوران جمع  استفاده می کردم. در  اولیه درک مطلب هم  قواعد  مجموعه 

آزمون های زبان مشابه کنکور می دادم.

* درس ریاضی  بیشترین ضریب را در آزمون سراسری برای داوطلبان 
را  درس  این  مختلف  مباحث  دارد.  فنی  و  ریاضی  علوم  آزمایشی  گروه 

چگونه مطالعه کردید؟
می کردم  سعی  سرکالس  كاشی: برای  حسابان  محمد حسين  ابوالفضل حاجی 
را متوجه بشوم. در کالس خیلی کم تمرین تشریحی حل  به طور کامل درس  که 
می کردیم و بعد از آن تست های مبحثی کار می کردیم و در نهایت با تمرین تست های 

سخت، مهارتم را در این زمینه باال می بردم.
کامل  طور  به  که  می کردم  سعی  سرکالس  نیز  گسسته  و  هندسه  یادگیری  برای 

یازدهم  نیز  سال  دروس  برای   . شوم  متوجه  را  درس 
مسلط  مبحث  به  وقتی  و  می کردم  حل  تمرین تشریحی 
می شدم، فقط تست مبحثی می زدم؛ به خصوص تست های 
سخت. هر از  چندگاهی نیز دوباره جزوه ام را برای برخی از 

نکات تستی دوره می کردم.
و  غلط  تست های  اشکال  رفع  ریاضی،  دروس  در  کل،  در 
نرفته بودم،  راه خوبی  نظرم  به  که  را  تست هایی  یا  »نزده« 

حتماً انجام می دادم.
توضیح جزئی تر در مورد ریاضیات این است که یک بخش 
کوچک تر از موفقیت، در ریاضی مربوط به استعداد شخصی 

حل  روش  و  باشی  را دیده  تست ها  مختلف  انواع  است  که  این  بقیه اش  اما  است؛ 
بلد باشی. تست سخت دیده  بلد باشی، عدد گذاری کردن را  کردن تستی شان را 
باشی. تست سخت دیدن خیلی مهم است؛ چون  باعث می شود که شما مهارتت در 
آن مسأله بیشتر بشود و بهتر آن را درک کنی؛ به خصوص در هندسه و حسابان؛ 
چون همیشه در این دروس با سؤاالتی مواجه می شویم که جدید هستند و با روش 
جدید حل می شوند، و شما اگر  این مدل سؤاالت را ندیده باشی، سر آزمون نمی توانی 
آنها را  حل کنی. همچنین یاد گرفتن نکات تستی، به خصوص در ریاضی، هندسه 
به نظر من تیپ های  واقع،  بزنی؛ در  را سریع تر  باعث می شود که تست  و گسسته، 

مختلف تست را دیدن، اصِل کار است.

* فیزیک را چگونه مطالعه کردید؟
ابوالفضل حاجی محمد حسين كاشی:  من به خاطر اینکه سال یازدهم به طور 
جدی برای المپیاد فیزیک مطالعه و تمرین داشتم، مطالب را  در سطح باالتر از کنکور 

بلد بودم. به خاطر همین موضوع، فقط به مقدار معمول همه تست می زدم.

دشوار  داوطلبان  برای  اختصاصی  دروس  در  نیز  شیمی  درس  امسال   *
بود. شما هم درصد این درس را نسبت به سایر دروس کمتر زدید؛ چرا ؟

این  با  نبودم.  ابوالفضل حاجی محمد حسين كاشی: کاًل خیلی تو شیمی خوب 
همه، نحوة مطالعه ام این گونه بود که برای بخش حفظی، بخش هایی از کتابم را که 
خط کشی کرده بودم، به طور مکرر مطالعه می کردم و بعد از آن به مقدار معمول تست 
بر تست های متوسط،  برای مسأله ها، عالوه  اشکال می کردم.  رفع  و  مبحثی می زدم 

تست های سخت هم می زدم تا مطلب برایم جا بیفتد.
*  مدیریت زمانتان چگونه بود و در بازه های زمانی مختلف چگونه درس 

می خواندید؟
اعتقادی به برنامه ریزی دقیق  ابوالفضل حاجی محمد حسين كاشی: من شخصاً 
نداشتم و فقط سعی می کردم که تکالیف محوله از طرف مدرسه یا کار های الزم برای 
کنکور آزمایشی را حتماً انجام بدهم، اما زمان بندی اش برایم مهم نبود. مطالعه ام  در 
تعیین  برنامه  نمی شدم. در کل،  اوقات موفق  اکثر  ولی   ، بود  بازه های 9۰ دقیقه ای 
شده ای نداشتم و برخی از  اوقات چهار ساعت بدون استراحت کار می کردم و برخی 
کار را تا مدت مقرر  اوقات، بیشتر از 2۰ دقیقه نمی توانستم کار کنم، ولی حتماً  از 
انجام می دادم. اهل مطالعه در شب هم  نبودم و ساعت 11 الی 

12 می خوابیدم.
راستش خیلی مدیریت زمان را  هم بلد نبودم و مثل خیلی 
از افراد، بعضی از اوقات مدت زیادی سرگرم فضای مجازی یا 
تماشای تلویزیون بودم؛ البته انجام کار هایم تا موعد معین و 
نتیجه عالی گرفتن، خط قرمزم بود و در این موارد چیز های 

دیگر را  کنار می گذاشتم.
* آیا  به مشاور اعتقادی دارید؟

 ابوالفضل حاجی محمد حسين كاشی:  قطعاً وجود مشاور 
خیلی مهم است.

* چطور از مشاور بهره بردید؟
واقعاً  برنامه ریزی. من  برای  از همه،   ابوالفضل حاجی محمد حسين كاشی: اول 
برای  خوب  منابع  با  آشنایی  منظور  به  ثانیاً  جلو می رفتم.  مشاورمان  برنامه ریزی  با 
تست زدن، از راهنمایی های ایشان استفاده می کردم؛ چون با کتاب های مختلف آشنا 
بودند، و در نهایت، برای وقت هایی که مشکل موردی پیش می آمد از ایشان کمک 
می خواستم؛ برای مثال، وقتی در یک درس نتیجه نمی گرفتم یا مدتی بود که حال 
این  در  می تواند  هم  مشاور  بودن  پی گیر  می رفتم؛ البته  سراغشان  نداشتم،  خوشی 

مسیر کمک کننده باشد؛ هر چند که من خودم برنامه ام را جلو می بردم.
 * تغذیه تان چطور بود؟

از  و  می دادم  اهمیت  خیلی  تغذیه  كاشی: به  حسين  محمد  حاجی  ابوالفضل 
استفاده می کردم. در طول  و زدن تست  تنقالت در هنگام مطالعه  و  و آجیل  میوه 
برگه زردآلو  و  تنقالتی مثل مویز  و  اصلی هم، آجیل  و کنکور  کنکورهای آزمایشی 
می خوردم. ضمناً هرگز بدون خوردن صبحانه، هیچ کاری نمی کردم. کاًل آدم خوش 

غذایی هستم!

اول توکل، دوم توسل، سوم تالش

انجام کار هایم تا موعد معین و 

نتیجه عالی گرفتن، خط قرمزم 

بود و در این موارد چیز های دیگر 

را  کنار می گذاشتم
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* سال چهارم ورزش هم می کردید؟
از  که  هستم  افرادی  جمله  از  من  كاشی: اصاًل.  محمد حسين  ابوالفضل حاجی 

ورزش خوشم نمی آید! فقط مدتی در تابستان کالس شنا می رفتم.
* پس تحرک فیزیكی کمی داشتید؟

تابستان  ایام  در  گفتم،  که  ابوالفضل حاجی محمد حسين كاشی: همان طوری 
کالس شنا می رفتم؛ البته در طول سال هم قصد داشتم که به این کالس بروم، اما به 
خاطر گسترش بیماری کرونا نشد. بیشتر تفریحم، گپ زدن با دوستانم، فضای مجازی 

و تماشای تلویزیون بود؛ البته بعضی از اوقات، بازی های موبایلی هم می کردم.
چطور  دوستانه  گپ های  دوستان. این  با  زدن  گپ  به  کردید  اشاره   *
مانع درس خواندن نمی شد؟ در کل، می خواهم بدانم که محیط کالس و 
مدرسه تان چطور بود؟ آیا رقابت درسی با دوستان و همكالسی هایتان  هم 

داشتید؟
ابوالفضل حاجی محمد حسين كاشی: فضای مدرسه مان کاماًل رقابتی بود؛ البته 
رقابت مثبت. شاید 1۰ نفر اول دوره با هم رقابت داشتند و سعی می کردند که نتیجه 
می دانم؛ چون  رقابت  همین  را  پیشرفتم  دالیل  از  یکی  من  بگیرند.  بقیه  از  بهتری 
همکالسی هایی داشتم که قوی و با انگیزه بودند و من برای عقب نماندن از آنها مجبور 

به انجام تالش بیشتر بودم.
* نقش خانواده را در موفقیتتان چقدر می دانید؟

ابوالفضل حاجی محمد حسين كاشی: قطعاً آنها خیلی مؤثر بودند. از آماده کردن 
فضای منزل برای راحت تر درس خواندن من تا چشم پوشی از برخی از مهمانی ها و 
انجام کار ها و صرف هزینه های مالی که در این سال متقبل شدند؛ به خصوص در 
دوران گسترش بیماری کرونا که بیشتر در منزل بودم. همچنین دعای پدر و مادرم 

تأثیر زیادی در موفقیت من داشت.
* آزمون های آزمایشی را چطور می دادید و اگر یک آزمون یا درسی را 

خراب می کردید، چه می کردید؟
ابوالفضل حاجی محمد حسين كاشی: در آزمون های آزمایشی، اکثراً رتبه زیر 1۰ 
می آوردم. اگر هم درس یا آزمونی را خراب می کردم، اصاًل و ابداً برایم مهم نبود. نهایتاً 
اگر می دیدم که درسی را خیلی بد دادم، یک مقدار  فشار کاری ام را در  آن درس 

زیاد می کردم.
* به نیایش برای موفقیت اعتقاد دارید؟

ابوالفضل حاجی محمد حسين كاشی: قطعاً من قبل از هر کنکور آزمایشی دعا 
برای موفقیت در کنکور  به جا  می آوردم.  بودم، سجده شکر  اگر موفق  می کردم، و 
اصلی هم نذر کردم و روز قبل و صبح کنکور هم دعا کردم. همچنین خیلی از اهل 

بیت )علیهم السالم( در این زمینه کمک گرفتم.
یا  بردید  بهره  خوب  دوران،  این  از  آیا  و  کردید  چه  کرونا  دوران  *در 

باعث افت کاری شما شد؟
شد؛  من  کاری  افت  باعث  کرونا،  كاشی: دوران  محمد حسين  حاجی  ابوالفضل 
چون در فضای مدرسه نبودم که همه درس بخوانند و من هم میان آنها درس بخوانم. 

وسایل تفریحی هم بیشتر در دسترسم بود و وقتم را
برای  که  کرد  کمک  آن الین  آزمون های  و  برنامه ها  با  مدرسه  البته  می گرفت؛ 

دانش آموزان خیلی مشکلی پیش نیاید.

چون  بود؛  خوبی  فرصت  فرصت،  این  هم  حدودی  تا  من  که  برای  نگذرم  حق  از 
می توانستم با برنامه دلخواهم و آن گونه که دوست دارم درس بخوانم.

* یک هفته قبل از آزمون جه کردید؟
ابوالفضل حاجی محمد حسين كاشی: دو سه کنکور آزمایشی داشتم و به مطالعه 

دروسی مثل معارف و شیمی  یا لغات فارسی و زبان پرداختم.
* شب قبل از آزمون کی خوابیدید؟

 ابوالفضل حاجی محمد حسين كاشی: شب کنکور حدود ساعت 11 خوابیدم.
* سر جلسه آزمون با مشكلی هم روبرو شدید؟

 ابوالفضل حاجی محمد حسين كاشی: نه، همه چیز خوب بود.
*تست ها  را چطور زدید، و اگر بلد نبودید چه می کردید؟

ابوالفضل حاجی محمد حسين كاشی: سر آزمون، برای تست زدن از زمان نقصانی 
آرامش  با  بودند،  وقت گیر  یا  نبودم  بلد  که  را  یعنی  تست هایی  می کردم؛  استفاده 
مانده رویشان فکر  باقی  و در زمان  بعداً برمی گشتم  و  عالمت می زدم، رد می کردم 
می کردم. تست هایی را هم که اصاًل پاسخ آنها را نمی دانستم یا دارای مسأله وقت گیر 

بود، کنار می گذاشتم و نمی زدم.
* چطور از قبولی خود باخبر شدید ؟ 

ابوالفضل حاجی محمد حسين كاشی: ساعت 4 صبح یکی از دوستانم به منزلمان 
زنگ زده بود و خبر را گفته بود، ولی من خواب بودم و بقیه خانواده متوجه شدند. بعد 
از آن، برادرم روی صفحه موبایلم عکس نفرات برتر را گذاشته بود و من وقتی صبح 

بیدار شدم و گوشی ام را برداشتم، فهمیدم که رتبه یک شدم.
* فكر می کردید که رتبه یک شوید؟

بیاورم؛ مثاًل زیر  رتبه خوبی  ابوالفضل حاجی محمد حسين كاشی: توقع داشتم 
5۰ شوم، ولی چون شیمی  را خراب کرده بودم،  فکر نمی کردم که تک رقمی  بشوم؛ 

البته قبل از کنکور، برای تک رقمی شدن درس  می خواندم.
* در چه رشته و دانشگاهی ادامه تحصیل می دهید و چرا ؟

ابوالفضل حاجی محمد حسين كاشی: رشته کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف.
* چرا؟ چون روی بورس است؟!

 ابوالفضل حاجی محمد حسين كاشی: من به رشته برق و کامپیوتر عالقه زیادی 
داشتم و با مشورت آشنایان فعال، رشته کامپیوتر را انتخاب کردم. در مورد دانشگاه 
هم به نظر می رسد که در رشته های مهندسی، دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه بهتری 

باشد.
* لطفًا درصدهای کنكور و معدل کتبی نهایی خود را هم ذکر کنید. 

19/74 شد  نهایی ام  کتبی  كاشی: معدل  حسين  محمد  حاجی  ابوالفضل 
89/4، زبان  89/4، دینی  عربی   ،1۰۰ ادبیات  ترتیب:  به  کنکورم  درصدهای  و 

89/4، ریاضیات 96/4، فیزیک 94/1 و شیمی  47/7.
* چه حرفی با داوطلبان آزمون سراسری سال آینده دارید؟

ابوالفضل حاجی محمد حسين كاشی: اول توکل، دوم توسل، سوم تالش، و بعد از 
اینها اعتماد به نفس و آرامش خیلی مهم است. به طور تخصصی تر در مورد درس هم باید 
بگویم که رفع اشکال تست، پاسخ به سؤاالت  درسی دیگران و رفیق های درس خوان، در 

این زمینه، خیلی مؤثر هستند.
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پیرو هشدارهای متعدد این سازمان مبنی بر سوء استفاده اشخاص و مؤسسات سودجو از نام و اعتبار 
سازمان سنجش آموزش كشور، به اطالع می رساند که با شکایت این سازمان و پی گيری موضوع از 
سوي پليس فتا و نيروی انتظامی، عوامل یک کانال مجعول و غیر واقعی، که به نام سازمان سنجش 
در فضای مجازی )تلگرام ( فعالیت می کرد، شناسایی، دستگير و به منظور اقدامات بعدی، تحویل 

مراجع قضایی شدند.
آموزش کشور،  که سازمان سنجش  به اطالع داوطلبان و شهروندان گرامی می رساند   مجدداً 
هیچ گونه فعالیت و اطالع رسانی در فضای مجازی بجز کانال های اطالع رسانی داخل به نشانی ذیل ندارد:

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

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

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

پیام رسان بله:                                  
@prnoetir                                

پیام رسان ایتا :      
https://eitaa.com/prnoetir           
ضمناً از عموم داوطلبان آزمون هاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده هرگونه اقدامات خالف 
قوانین و مقررات یا سوء استفاده احتمالی از نام و عنوان این سازمان، مراتب را از طریق شماره تلفن هاي: 

 hefazatazmon@sanjesh.org:36182152-۰26 و 36182151-۰26 و آدرس الکترونیکي
نشانی    اینترنتی:  http://q.sanjesh.org/53479  به ستاد خبري اداره کل حراست سازمان سنجش آموزش  یا

کشور گزارش نمایند.                                    
                   روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

قابل توجه داوطلبان آزمون هاي سراسري

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

 TOEFL ، GRE،IELTS به اطالع متقاضیان شـرکت در آزمون های بین المللی نظیر
و ... می رسـاند بـا توجـه بـه وجـود تعدادی افراد و شـرکت های سـود جو که  بـا تبلیغات 
و وعده هـای واهـی مبنـی بـر اخـذ مـدارک مـورد نظر، بـا مشـخصات داوطلب  اقـدام به 
کالهبـرداری و اخـذ مبالـغ قابـل توجهی از ایـن افراد می نماینـد، این سـازمان به عنوان 
ناظـر آزمون هـای  بین المللـی در کشـور، ضمـن برخـورد قانونـی و معرفی ایـن مراکز به 

مراجـع قضائـی، موارد ذیـل را  برای اطـالع متقاضیان یـادآوری می نماید:
1 -  تنهـا مدارکـی از طریـق این سـازمان مـورد گواهـی و تأیید قرار خواهنـد گرفت که 
قبـاًل مجـری آزمون از سـوی این سـازمان مجوز برگـزاری آن را دریافت نموده باشـد؛ لذا 
قبـل از پرداخـت هرگونـه وجه از طریق سـایت سـازمان سـنجش آموزش کشـور )بخش 

آزمون هـای بین الملـل( نسـبت به مجـاز بودن مرکـز اطمینان حاصـل نمایید.
شـد  خواهـد  برخـورد  قانـون  برابـر  شـوند  تخلـف  مرتکـب  کـه  داوطلبانـی  بـا   -  2
خواهـد  قـرار  سـازمان  ایـن  آزمون هـای  متخلفـان  فهرسـت  در  آنـان  مشـخصات  و 
آزمون هایـی  در  شـرکت  از  سـال   1۰ تـا   2 از  داوطلبـان  ایـن  ضمنـاً  گرفـت. 
شـد.  خواهنـد  محـروم  اسـت،  آن  ناظـر  یـا  می نمایـد  برگـزار  سـازمان  ایـن  کـه 
همچنیـن در صورتـی کـه متخلفـان در طول محرومیت اقـدام به ثبت نام در یکـی  مراکز نمایند، 

در هـر مرحلـه از مراحـل آزمون از شـرکت آنـان در آزمون جلوگیری به عمـل خواهد آمد.

3 - مراکـز برگـزاری آزمون هـا موظـف بـه رعایـت قوانین بـوده و بایسـتی از ثبت نام این 
افـراد خـودداری نماینـد و در صـورت تخلـف،  مجوز آنان لغـو می گردد.

4 - داوطلبانـی کـه بـا جعـل مـدارک هویتـی سـعی در گمـراه نمـودن مجریـان آزمون 
نماینـد و در آن شـرکت کننـد و تخلـف آنان )حتی پس از دریافت مـدرک ( اثبات گردد، 
برابـر مقـررات برگـزاری آزمون ها، مـدارک مربوط به آنهـا باطل و از شـرکت در آزمون ها 
بـه مـدت 2 تا1۰سـال محـروم خواهنـد شـد و بـا توجه بـه اینکه جعـل هر گونه اسـناد 
دولتـی و اسـتفاده از سـند مجعـول و شـرکت کردن به جـای داوطلب اصلـی، برابر قانون 
مجـازات اسـالمی )تعزیـرات مصـوب 1375( جـرم تلقـی می شـود و مجـازات کیفری به 
همـراه خواهـد داشـت، ایـن گـروه از متخلفـان بـرای  صـدور احـکام قضائـی بـه مراجع 

قضائـی معرفـی می گردند.
یـادآور می شـود کـه براسـاس قوانین مؤسسـات صاحـب امتیـاز آزمون هـای بین المللی، 
کلیـه مراحـل ثبت نـام آزمون ها بایسـتی شـخصاَ توسـط شـخص متقاضی انجام شـود و 
در صـورت عـدم رعایـت شـرایط ثبت نام، از شـرکت متقاضی در آزمـون ممانعت به عمل 
خواهـد آمـد و در صـورت مشـاهده هرگونه تخلـف در این زمینـه با افراد یا شـرکت های 
سـودجو کـه به روش هـای مختلف اقدام به ثبت نـام متقاضیـان در آزمون های بین المللی 

می نماینـد برخـورد قانونی خواهد  شـد.

بـــا توجـــه بـــه عـــدم پذیـــرش حضـــوری داوطلبـــان بـــه منظـــور جلوگیـــری از 

ـــت ها  ـــت درخواس ـــی و ثب ـــریع در بررس ـــور تس ـــه منظ ـــا و ب ـــروس کرون ـــیوع وی ش

ـــخان  ـــستم پیش ـــه سیـــ ـــد ب ـــی توانن ـــیان م ـــی، متقاضــ ـــورت الکترونیک ـــه ص ب

 خدمــــــات الکترونیکـــی ســــــازمان سنــــجش آمــــوزش کشـــور بـــه آدرس:

ــراه  ــه همـ ــود را بـ ــت خـ ــه و درخواسـ  http://darkhast.sanjesh.org مراجعـ

ـــب ،  ـــرای داوطل ـــت درخواســـت، ب ـــس از ثب ـــاً پ ـــد. ضمن ـــت نماین مســـتندات الزم ثب

ـــود. ـــی ش ـــال م ـــاه ارس ـــام کوت ـــق پی ـــری از طری ـــه و کدرهگی ـــماره نام ش

داوطلبـــان مـــی تواننـــد پـــس از دریافـــت شـــماره و کـــد رهگیـــری از طریـــق پیـــام کوتاه، 

http://rahgiri.sanjesh.org :بـــه پرتال رهگیـــری الکترونیکـــی مکاتبـــات بـــه آدرس 

وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.                                                                                                                

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان به روش الكترونیكی
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 اعالم رشته ها و مواد امتحانی 
آزمون ورودی 

دوره های دکتری )Ph.D( سال 1400
ضمن اعالم رشته ها، مواد امتحانی و ضرایب دروس هر یک از مجموعه های امتحانی 
آزمون ورودی مقطع دكتری )Ph.D( سال 14۰۰ )که در سایت سازمان درج شده 
است(، به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در این آزمون می رساند که پذیرش دانشجو در 
سال 14۰۰ بر اساس قانون »سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی 
در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي« مصوب 1394/12/18 مجلس محترم شورای اسالمی 
و همچنین آیین نامة اجرایي مربوطه و مصوبات »شورای سنجش و پذیرش دانشجو در 
دوره هاي تحصیالت تکمیلی« و مطابق این اطالعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه 
راهنمای ثبت نام پذیرش آزمون مذکور، که در زمان ثبت نام )آذر ماه سال 1399( از سوی 

این سازمان منتشر می شود، صورت خواهد گرفت.
الزم به یادآوری است که بر اساس قانون فوق و مصوبه جلسه 13 مورخ 98/9/3۰ شورای 
سنجش و پذیرش دانشجو، در دوره های تحصیالت تکمیلی از آزمون دکتری سال 14۰۰ 
به بعد، میزان تأثیر هر یک از مولفه ها در سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری 
ناپیوسته، بر حسب هر یک از شیوه های »آموزشیـ  پژوهشی« و »پژوهش محور« به شرح 

زیر است:
الف ـ دكتری آموزشی ـ پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری 

ناپیوسته آموزشیـ  پژوهشی، بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:
1ـ آزمون متمرکز )5۰ درصد(.

2ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )2۰ درصد(.
3ـ مصاحبه علمی و سنجش عملی )3۰ درصد(.

ب ـ دكتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش 
محور، بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

1ـ آزمون متمرکز )3۰ درصد(.
2ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )2۰ درصد(.

3ـ مصاحبه علمی و بخش عملی )3۰ درصد(.
4ـ تهیه طرحواره )2۰ درصد(.

اجرای مرحلة 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.
بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، در دوره هاي تحصیالت تکمیلی، مواد 

آزمون متمرکز دکتری )Ph.D( سال 14۰۰ به شرح زیر خواهد بود:
با ضریب )1( الف( آزمون زبان      
با ضریب )1( ب( آزمون استعداد تحصیلی      
با ضریب )4( ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد  

نوبت دوم )شبانه(،  سنجش و پذیرش برای كليه دوره ها شامل: دوره های روزانه، 
پردیس های خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعي، دانشگاه آزاد اسالمی و .... بر اساس 

قانون فوق و آیین نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت. 

سایر شرایط و ضوابط
1- همه دانشجویان و فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای می توانند، 
در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی، در آزمون ورودی دوره های 

دکتری سال 14۰۰ شرکت نمایند.
2- دارندگان مدرک معادل دوره کارشناسی ارشد، در صورتی که مشمول آیین نامه شماره 
2/77633 مورخ 92/5/28 که از سوی معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده باشند، 

می توانند در این آزمون شرکت نمایند.
3- مؤسسات، برای پذیرش دانشجو در مهر ماه، از داوطلبانی می توانند پذیرش به عمل 
آورند که حداکثر تا سی و یکم شهریور ماه همان سال )سال 14۰۰( فارغ التحصیل شوند. 
تاریخ فارغ التحصیلی برای داوطلبانی که شروع تحصیل آنان در صورت وجود ظرفیت 

نیمسال دوم است، سی ام بهمن ماه همان سال )14۰۰( خواهد بود.
4- پذیرفته شدگان قطعی )نهایی( روزانه سال 1399، چه در دانشگاه قبولي ثبت نام کرده 
و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت در آزمون دکتری سال 14۰۰ را ندارند و یک سال 

محروم از شرکت در این آزمون هستند.
تبصره:  دانشجویان دوره  روزانه آزمون دکتری سال 1398و قبل از آن، در صورت داشتن 
سایر شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون، مي بایست تا 
پایان آخرین روز ثبت نام آزمون دكتري سال 1400، از تحصیل انصراف قطعي حاصل 
نمایند. بدیهي است که در صورت عدم انصراف قطعي از تحصیل دانشجویان پذیرفته شده 
در زمان مقرر، در صورت قبولي این افراد در آزمون دکتری سال 14۰۰، قبولي آنان در این 
آزمون لغو می شود و هیچ گونه اقدامي نسبت به درخواست آنان در این زمینه، امکان پذیر 

نخواهد بود.
6- با توجه به رأي هیأت عمومي دیوان عدالت اداري به شماره 736 مورخ 1399/۰5/28، 
دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره هاي غیرروزانه دکتري ) به شرط نداشتن مشکل 
نظام وظیفه براي برادران( مي توانند، بدون انصراف از تحصیل، در آزمون دکتري سال14۰۰ 
ثبت نام و شرکت نمایند. بدیهي است که این داوطلبان، در صورت قبولي، باید انصراف 

قطعي از رشته قبلي را به دانشگاه جدید محل تحصیل ارائه دهند.
7- سایر شرایط و ضوابط، در دفترچة راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دکتري 

نیمه متمرکز سال 14۰۰ اطالع رساني خواهد شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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بـــه اطـــالع همـــه متقاضیـــان ثبت نـــام و شـــرکت در آزمـــون ورودي مقطـــع 
دکتـــري نیمـــه متمرکـــز )Ph.D( ســـال 14۰۰ بـــراي پذیـــرش در دوره هـــاي 
ــگاه ها  ــور، دانشـ ــگاه پیام نـ ــالمي، دانشـ ــگاه آزاد اسـ ــت دوم، دانشـ ــه، نوبـ روزانـ
و مؤسســـات آمـــوزش عالـــي غیرانتفاعـــي و پردیـــس خودگـــردان دانشـــگاه ها 
و مؤسســـات آمـــوزش عالـــي مي رســـاند کـــه بـــا توجـــه بـــه نـــکات ذیـــل و 
ـــه  ـــدرج در دفترچ ـــي من ـــي و اختصاص ـــرایط عموم ـــتن ش ـــر داش ـــن در نظ همچنی
راهنمـــاي شـــرکت در آزمـــون، مي تواننـــد در آزمـــون مذکـــور ثبت نـــام و 

شـــرکت نماینـــد. 

شرایط ثبت نام:
ـــال  ـــز )Ph.D( س ـــه متمرک ـــري نیم ـــع دکت ـــون ورودي مقط ـــراي آزم ـــام ب ثبت ن
14۰۰ از روز یکشـــنبه مـــورخ 99/۰9/۰2 آغـــاز شـــده اســـت و در روز یکشـــنبه 
مـــورخ 99/۰9/۰9 پایـــان مي پذیـــرد. الزم بـــه تأکیـــد اســـت کـــه ثبت نـــام در 
ـــورت اینترنتـــي و از طریـــق درگاه اطالع رســـاني  ایـــن آزمـــون، منحصـــراً بـــه ص

ـــت. ـــد پذیرف ـــام خواه ـــاني: www.sanjesh.org انج ـــه نش ـــازمان ب ـــن س ای
هـــر متقاضـــی بـــر اســـاس ضوابـــط منـــدرج در دفترچـــه راهنمـــاي ثبت نـــام و 
شـــرکت در آزمـــون مي توانـــد در یـــک کـــد رشـــته  امتحانـــي  ثبت نـــام  و در 

ـــد. ـــرکت  نمای ـــوط ش ـــون مرب آزم
ــه  ــام را مطالعـ ــاي ثبت نـ ــه راهنمـ ــدا دفترچـ ــه ابتـ ــت کـ ــان الزم اسـ متقاضیـ
ـــد  ـــه خری ـــت هزین ـــه پرداخ ـــبت ب ـــودن، نس ـــرایط ب ـــد ش ـــورت واج ـــوده و در ص نم
کارت اعتبـــاري ثبت نـــام در آزمـــون بـــه شـــرح ذیـــل، اقـــدام کننـــد و ســـپس 

ـــانند. ـــام برس ـــه انج ـــدي را ب ـــل بع مراح

مراحلي که متقاضی باید براي ثبت نام اقدام کند:
1- مراجعـــه بـــه درگاه اطالع رســـاني ایـــن ســـازمان بـــه نشـــاني فـــوق بـــراي 
ــه  ــت دفترچـ ــي( و دریافـ ــریال 12 رقمـ ــام )سـ ــاري ثبت نـ ــه کارت اعتبـ تهیـ

ــماره 1(.   ــه شـ ــام )دفترچـ ــاي ثبت نـ راهنمـ

ـــدرج  ـــات من ـــاس توضیح ـــر اس ـــی ب ـــده متقاض ـــکن ش ـــس اس ـــل عک ـــه فای 2- تهی
در دفترچـــه راهنمـــاي ثبت نـــام.

3- آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز به منظور ثبت نام.
4- بـــا توجـــه بـــه اینکـــه پرداخـــت هزینـــه ثبت نـــام منحصـــراً بـــه صـــورت 
ـــاي  ـــا اســـتفاده از کارت ه ـــه ب ـــان الزم اســـت ک ـــرد، متقاضی ـــي انجـــام مي گی اینترنت
ـــا  ـــت، ب ـــال اس ـــا فع ـــي آنه ـــت الکترونیک ـــه پرداخ ـــتاب، ک ـــبکه ش ـــو ش ـــي عض بانک
مراجعـــه بـــه درگاه اطالع رســـاني ســـازمان و پرداخـــت وجـــه ثبت نـــام شـــرکت 

ـــد. ـــدام نماین ـــون اق ـــن آزم ـــام در ای ـــه ثبت ن ـــبت ب ـــون، نس در آزم
5- بـــا توجـــه بـــه اینکـــه مقـــرر گردیـــده اســـت کـــه در مراحـــل مختلـــف 
فرآینـــد ایـــن آزمـــون، خدماتـــي از طریـــق پیـــام کوتـــاه بـــه متقاضیـــان ارائـــه 
ـــا  ـــد، ب ـــاه دارن ـــام کوت ـــات پی ـــتفاده از خدم ـــه اس ـــل ب ـــه تمای ـــي ک ـــود، متقاضیان ش
ـــاه،  ـــام کوت ـــات پی ـــتفاده از خدم ـــه اس ـــت هزین ـــوط و پرداخ ـــه مرب ـــاب گزین انتخ

مي تواننـــد از ایـــن خدمـــات اســـتفاده نماینـــد.

دستورالعمل و نحوه تكمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:
ــتورالعمل منـــدرج در  ــه مطابـــق دسـ ــه مـــي شـــود کـ ــان توصیـ ــه متقاضیـ بـ
ـــدرج در  ـــه من ـــس تقاضانام ـــش نوی ـــرم پی ـــدا ف ـــام، ابت ـــاي ثبت ن ـــه راهنم دفترچ
ـــا  ـــس، ب ـــرم پیش نوی ـــاس ف ـــر اس ـــپس ب ـــوده و س ـــل نم ـــور را تکمی ـــه مذک دفترچ
ـــات  ـــور، اطالع ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــاني س ـــه درگاه اطالع رس ـــه ب مراجع
الزم را بـــر اســـاس بندهـــاي برنامـــه نرم افـــزاري ثبت نـــام وارد نماینـــد. ضمنـــاً 
ـــي  ـــد. بدیه ـــت نماین ـــام دق ـــات ثبت ن ـــه در درج اطالع ـــت ک ـــان الزم اس متقاضی
اســـت کـــه در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه مغایـــرت در مـــوارد قیـــد شـــده در 
ــدن در  ــه شـ ــورت پذیرفتـ ــی، در صـ ــدارک متقاضـ ــا مـ ــام بـ ــه ثبت نـ تقاضانامـ

ـــد. ـــد ش ـــار خواه ـــا وي رفت ـــط ب ـــق ضواب ـــون، مطاب آزم

زمان توزیع کارت اینترنتي و محل آزمون:
براســـاس برنامـــه زمانـــي پیش بینـــي شـــده، آزمـــون ورودي مقطـــع دکتـــري 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

  شرایط و ضوابط، تاریخ و 

نحوه ثبت نام در آزمون ورودي 
 )Ph.D( مقطع دکتري نیمه متمرکز

سال 1400
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ـــزار  ـــورخ 99/12/15 برگ ـــه م ـــال 14۰۰ در روز جمع ـــز )Ph.D( س ـــه متمرک نیم
خواهـــد شـــد. متقاضیـــان الزم اســـت کـــه از روز سه شـــنبه مـــورخ 99/12/12 
لغایـــت روز پنجشـــنبه مـــورخ 99/12/14 بـــا مراجعـــه بـــه درگاه اطالع رســـاني 
ـــاي  ـــون و راهنم ـــرکت در آزم ـــت کارت ش ـــه پرین ـــه تهی ـــبت ب ـــازمان، نس ـــن س ای
ـــر اســـاس اســـتان  ـــان، ب ـــون متقاضی ـــد. محـــل آزم ـــدام نماین ـــون اق شـــرکت در آزم
و شهرســـتان انتخابـــي منـــدرج در بنـــد 39 تقاضانامـــه تعییـــن مي گـــردد؛ لـــذا 
ـــه  ـــماره 2 دفترچ ـــدول ش ـــه ج ـــه ب ـــا مراجع ـــان، ب ـــه متقاضی ـــت ک ـــي اس مقتض
راهنمـــاي ثبت نـــام و درج کـــد مربـــوط بـــه اســـتان و شـــهر مـــورد نظـــر در 

تقاضانامـــه ثبت نـــام، اقـــدام نماینـــد.

توصیه هاي  مـهم :
ـــي  ـــده 6 رقم ـــماره پرون ـــت ش ـــه، دریاف ـــل تقاضانام ـــس از تکمی ـــان، پ 1( متقاضی
و کـــد پي گیـــري 16 رقمـــي، یـــک نســـخه پرینـــت از تقاضانامه شـــان 

ـــد. ـــداري نماین ـــود نگه ـــزد خ ـــه و آن را ن تهي
2( در انتخـــاب كدرشـــته  امتحانـــي و همچنيـــن شهرســـتان محـــل 
حـــوزه امتحانـــي خـــود دقـــت نمایيـــد؛ زیـــرا پـــس از دریافـــت کـــد 
پي گیـــري 16 رقمـــي در ایـــن خصـــوص، بـــه درخواســـت هاي متقاضیـــان 

مبنـــي بـــر اصـــالح یـــا جابجایـــي، ترتیـــب اثـــر داده نخواهـــد شـــد.
3( بـــا توجـــه بـــه مشـــکالت بـــه وجـــود آمـــده در آزمون هـــاي 
قبلـــي، در خصـــوص اشـــتباه در ارســـال عکـــس متقاضيـــان، كـــه 
ایـــن موضـــوع اكثـــراً بـــراي متقاضيانـــي كـــه ثبت نـــام آنـــان از 
ـــردد  ـــد مي گ ـــت، تاكي ـــود رخ داده اس ـــام مي ش ـــران انج ـــوی دیگ س
كـــه، عـــالوه بـــر كنتـــرل اطالعـــات ثبت نامـــي، حتمـــًا نســـبت 
ـــس  ـــتباهًا عک ـــا اش ـــد ت ـــت نمایي ـــالي دق ـــس ارس ـــرل عک ـــه كنت ب
ـــي  ـــردد. بدیه ـــال نگ ـــما ارس ـــس ش ـــاي عک ـــه ج ـــري ب ـــی دیگ متقاض

ـــي،  ـــرف متقاض ـــتباهي از ط ـــس اش ـــال عک ـــورت ارس ـــه در ص ـــت ك اس
ـــار  ـــا وي رفت ـــررات ب ـــق مق ـــي و مطاب ـــف تلق ـــوان متخل ـــه عن ـــرد ب ف

ـــد. ـــد ش خواه
4( هرگونـــه  تغییـــري  از طریـــق  نشـــریه پیـــک  ســـنجش  )هفته نامـــه خبـــري  و 
ـــنجش و در  ـــازمان س ـــاني س ـــالع رس ـــنجش (، درگاه اط ـــازمان  س ـــاني  س اطالع رس

صـــورت لـــزوم  از طریـــق رســـانه هاي گروهـــي  اعـــالم  خواهـــد شـــد. 

نحـــوه ارســـال درخواســـت یـــا ارتبـــاط غیرحضـــوری بـــا 
ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور

ـــیوع  ـــری از ش ـــه منظور جلوگی ـــان ب ـــوری متقاضی ـــرش حض ـــدم پذی ـــه به ع ـــا توج ب
ـــورت  ـــه ص ـــت ها ب ـــت درخواس ـــی و ثب ـــریع در بررس ـــت تس ـــا و در جه ـــروس کرون وی
الکترونیکـــی، متقاضیـــان، در صـــورت داشـــتن هـــر گونـــه ســـؤال، می توانند بـــه 
ـــه  ـــور ب ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــی س ـــات الکترونیک ـــخان خدم ـــتم پیش سیس
خـــود  درخواســـت  و  آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعـــه 
ــد. پـــس از ثبـــت درخواســـت،  ــتندات الزم ثبـــت نماینـ ــراه مسـ ــه همـ را بـ
ـــال  ـــاه ارس ـــام کوت ـــق پی ـــری از طری ـــد رهگی ـــماره نامه و ک ـــی ش ـــرای متقاض ب
می شـــود و متقاضیـــان می تواننـــد پـــس از دریافـــت شـــماره و کدرهگیـــری 
از طریـــق پیـــام کوتـــاه، بـــه پرتـــال رهگیـــری الکترونیکـــی مکاتبـــات بـــه 
آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخریـــن وضعیـــت درخواســـت 

ـــوند.  ـــع ش ـــود مطل خ
ضمنـــاً متقاضیـــان، در صـــورت لـــزوم، مي تواننـــد ســـؤال یـــا ســـؤاالت خـــود را 
ـــا در  ـــور و ی ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــي س ـــخگویي اینترنت ـــش پاس ـــا بخ ب
ـــد. ـــان بگذارن ـــز در می ـــن: 42163-021 نی ـــماره تلف ـــا ش ـــاعات اداری ب ـــا و س روزه

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

5 آذر 
روز بسیج  
مستضعفان
گرامے باد
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