
 

 

  شاپا ISSN   1735-2916:1735-2916  هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور  سال بیست و ششم شماره 19  دوشنبه 18 مرداد ماه 1400  استثنائاً 24 صفحه  

» تولید؛ پشتیبانے ها و مانع زدایے ها  «

1237

یادداشت  هفته

صفحه 21

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

فرا رسیدن ماه محرّم و ایّام سوگواری حرضت 

 اباعبدا... الحسین )ع( و اصحاب باوفایشان 

بر متام مسلامنان و آزادگان جهان تسلیت باد

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

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

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

جمعه 1400/5/22

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

ثبت نام در رشته های با آزمون به پایان رسيد.
ثبت نام مجدد در رشته های پذیرش بدون آزمون:  
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چند نكته درباره انتخاب رشته
 آزمون سراسري 1400

تا روز چهارشنبه ادامه دارد :

ثبت نام رشته های با سوابق تحصیلی 
آزمون سراسری سال 1400

انتخاب رشتۀ خوب چگونه است؟
 قسمت آخر )باید ها و نباید های انتخاب رشته(

انتخاب رشته کار سختی نیست ؛ اما دقت می طلبد

قبل از انتخاب رشته:

حتمًا به این سؤال ها پاسخ دهید

اطالعیه های مهم 

سازمان سنجش

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

 پرینت کارت آزمون کارداني به 
کارشناسي ناپیوسته 

سال 1400

تا 22 مرداد ماه تمدید شد:
 مهلت ثبت نام نقل و انتقال و مهمانی 

دانشگاه آزاد
آزاد  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
اسالمی، از تمدید مهلت ثبت نام نقل و انتقال 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  مهمانی  و 

خبر داد. 
اظهار  مطلب،  این  بیان  جهان بین، ضمن  فرزاد  دکتر 
کرد: دانشجویان مقاطع و رشته های مختلف دانشگاه آزاد 
اسالمی، در صورت دارا بودن شرایط انتقالی یا مهمانی، 
طریق  از  ماه  مرداد   22 تا  را  خود  درخواست  می توانند 

سامانه منادا به آدرس:  monada.iau.ir ثبت کنند.
وی افزود: امکان نقل و انتقال و مهمانی دانشجویان 
اسالمی در سال 1400-1401 دوبار  آزاد  دانشگاه 
در سال و برای هر دو نیمسال تحصیلی مهر و بهمن 

فراهم می شود.
و  نقل  ثبت نام  مهلت  کرد:  تأکید  بین  دکتر جهان 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  مهمانی  و  انتقال 
تمدید  دیگر  و  می  رسد  پایان  به  ماه  مرداد   22

نخواهد شد.
گفنی است که پیش از این و با اعالم روابط عمومی 
دانشگاه آزاد اسالمی، مهلت ثبت نام نقل و انتقال و 
مهمانی این دانشگاه، تا 15 مرداد ماه اعالم شده بود.
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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

حضرت امام حسين )ع( فرمودند: 
و  گردنکشي،  و  سبکسري  روي  از  من  همانا 
نیز براي ایجاد فساد و ستمگري، دست به این 
قیام نزدم؛ بلکه براي اصالح اوضاع اّمت جّدم 
و  معروف«  به  »امر  مي خواهم  و  کردم،  قیام 
»نهي از منکر« کنم، و به روش جّدم ]رسول 
)ع(  طالب  ابي  بن  علي  پدرم  و  )ص([  خدا 

عمل کنم.     

دنیا همچون مار است؛ لمس کردِن آن نرم و 
هموار، و زهِر آن ُکشنده؛ پس، از آنچه تو را در 
دنیا شادمان می دارد، روی بگردان؛ چه اندک 

زمانی با تو می مانَد.

حضرت امام حسين )ع( فرمودند:
نماز  در  ایستاده  را  قرآن  از  آیه اي  که  کسي 
خود بخواند، به هر حرف صد حسنه براي او 

نوشته مي شود.
با توجه به  آنکه انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسري 
که  دیدیم  الزم  دارد،  ادامه  امروز  تا   1400 سال 
»یادداشت هفته« این شماره را به یادآوري چند نکته 
الزم در این زمینه براي راهنمایي این عزیزان اختصاص 

دهیم. این نکته ها به قرار زیر است:
1- داوطلباني مي توانند رشته هاي تحصیلي گروه یا 
گروه هاي آزمایشي و دوره یا دوره هاي مختلف )اعم از 
متمرکز و نیمه متمرکز( دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي را انتخاب نمایند که بر اساس نتیجه اولیه، مجاز 
به انتخاب رشته در گروه یا گروه هاي آزمایشي و دوره 

یا دوره هاي مورد نظر شده باشند.
2- آن گروه از داوطلباني که در دو یا سه گروه آزمایشي 
شرکت کرده و بر اساس نتیجه اولیه خود در دو یا سه 
گروه آزمایشي مربوط مجاز به انتخاب رشته شده اند، 
الزم است که کلیه کد رشته هاي مورد عالقه خود را 
از هر یک از گروه هاي آزمایشي مربوط از طریق سایت 
انتخاب   )www.sanjesh.org( سنجش  سازمان 
کرده و آنها را منحصراً در یک فرم انتخاب رشته از 

اولویت 1 تا 150 وارد کنند.
3- با توجه به اینکه گزینش داوطلبان در کد رشته هاي 
انتخابي، بر اساس نمره کل اکتسابي در زیرگروه ها و با 
رعایت سایر ضوابط و شرایط صورت مي پذیرد، بنابراین، 
اولویت کد رشته هاي انتخابي در فرم انتخاب رشته هاي 
تحصیلي، صرفاً تقدم و تأخر یا عالقه داوطلب را به 
ادامه تحصیل در هر یک از رشته محل هاي انتخابي 
او تعیین مي کند و تأثیري در پذیرفته شدن وي ندارد. 
4- مطالب مندرج در دفترچه هاي راهنماي شماره 1 و 2 
آزمون سراسري سال 1400 و همین طور اطالعیه هاي 
مندرج در هفته  نامه پیک سنجش و سایت سازمان و 
همچنین مفاد و مطالب »ویژه نامه راهنماي انتخاب 
رشته آزمون سراسري 1400« را به طور دقیق مطالعه 
باشید.  نیز توجه داشته  کنید و به ضوابط و شرایط 
فرم  سازمان سنجش،  سایت  به  مراجعه  از  قبل   -5
انتخاب رشته را تکمیل کنید و عناوین  پیش نویس 
رشته و دانشگاه هایي را که انتخاب کرده اید، به صورت 

دقیق بنویسید و از صحت آنها اطمینان یابید.
6- تمام مراحل انتخاب رشته را که با عنوان »گام« 
در برنامه انتخاب رشته تعریف شده است، با دقت و به 
صورت کامل طي کنید و به تذکرات و خطاهایي که این 
برنامه اعالم مي کند توجه کرده و آنها را برطرف نمایید.

7- در صورتي که اطالعات شما به طور کامل دریافت 
شده باشد، سیستم یک »رسید 15 رقمي« به عنوان 
رسید دریافت انتخاب رشته به شما ارائه مي کند. این 
رسید، پس از انجام کامل مراحل ارسال اطالعات، در 
یک صفحه مجزا ارائه مي شود و تا زماني که این رسید 

به شما ارائه نشده، انتخاب رشته شما پایان نیافته است. 
8- پس از دریافت رسید از بخش »مشاهده اطالعات«، 
حتماً از فهرست کد رشته هاي انتخابي خود در فرم 
انتخاب  آن، رسید  باالي  که  اینترنتي  انتخاب رشته 
شده  درج  چاپي  نسخه  شماره  و  رقمي   15 رشته 
است، یک نسخه چاپي تهیه کرده و به دقت آن را 
بازبیني و مشاهده کنید و در صورت مشاهده اشکال 
انتخاب  فرم  در  شده  درج  رشته محل هاي  کد  در 
رشته، با مراجعه به بخش ویرایش فرم انتخاب رشته، 
آن را اصالح کنید. الزم است که پرینت فهرست کد 
رشته محل هاي انتخابي را تا زمان اعالم نتایج نهایي،  به 

صورت محرمانه نزد خود نگهداري نمایید.
همچنین  و  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  نحوه   -9
مواد امتحاني و ضرایب دروس هر یک از رشته هاي 
در  و  آزمایشي  گروه هاي  از  یک  هر  )در  تحصیلي 
زیرگروه هاي مربوط به آنها( در همه دوره ها یکسان 

است. 
10- تنها داوطلباني که بر اساس نتیجه اولیه، مجاز به 
انتخاب رشته هاي دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي شده اند، مي توانند این گونه رشته ها را 

انتخاب کنند. 
11- پذیرفته شدن در هر یک از رشته هاي تحصیلي 
دوره روزانه )اعم از متمرکز یا نیمه متمرکز( به عنوان 
آزمون  در  قبولي  نوبت  دو  حداکثر  از  نوبت  یک 

سراسري تلقي مي شود. 
12- الزم به یادآوري است که هر داوطلب مي تواند 
متقاضي یک گروه آزمایشي اصلي )علوم ریاضي و 
فني، علوم تجربي و علوم انساني( و دو گروه آزمایشي 
هنر و زبان هاي خارجي شود. بدیهي است که یک 
داوطلب نمي تواند همزمان متقاضي دو گروه آزمایشي 
از گروه هاي آزمایشي اصلي، یعني گروه هاي آزمایشي 
علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني، شود.

13- در انتخاب رشته، به شرایط و ضوابط مربوط به 
دوره ها، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و رشته ها 
توجه داشته باشید و کد رشته هایي را انتخاب کنید 
که، عالوه بر اینکه بر اساس کارنامه، اجازه انتخاب 
آنها به شما داده شده است، شرایط و ضوابط آن کد 

رشته ها را نیز دارا باشید. 
14- رتبه کل مندرج در کارنامه شما، به هیچ وجه 
در گزینش شما به عنوان یک داوطلب، مؤثر نیست؛ 
بنابراین، الزم است که هنگام انتخاب رشته، فقط به 

رتبه هاي خود در زیرگروه ها توجه کنید. 

در تمام انتخاب هاي مهم زندگي تان موفق باشيد

چند نكته درباره انتخاب رشته آزمون سراسري 1400



 

 

3 18 مرداد ماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 19

سنوات رفاهی دانشجویان دو نیمسال افزایش یافت
 رئيس صندوق رفاه دانشجویان گفت: بر اساس
 مصوبه هيأت امنای صندوق رفاه دانشجویان، 
دانشجویان  رفاهی  سنوات  به  نيمسال  دو 
از  و  شد  افزوده  تحصيلی  مقاطع  همه   در 
یافت.  افزایش  نيمسال   11 به  نيمسال   9
علوم،  وزارت  عمومی  روابط  اداره کل  گزارش  به 
به مصوبات جلسه  اشاره  با  ناصر مطیعی،  دکتر 

هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان، اظهار داشت: در این جلسه، دو نیمسال به سنوات مجاز 
رفاهی دانشجویان در همه مقاطع تحصیلی افزوده شد. در گذشته سنوات رفاهی دانشجویان 

مقطع کارشناسی 9 نیمسال بود که به این ترتیب به 11 نیمسال افزایش یافت.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان، خاطرنشان کرد: همچنین در گذشته، بعد از اتمام سنوات 
با  دانشجویان  بلکه  نمی گرفت؛  قرار  دانشجویان  اختیار  در  مصوب  نرخ  با  خوابگاه  رفاهی، 

درصدی افزایش اجاره بها امکان استفاده از خوابگاه را داشتند.
وی تأکید کرد: این مصوبه، به خاطر شرایط کرونایی و دانشجویانی است که به هر دلیل خود یا 
خانواده های آنها درگیر شرایط ناشی از کرونا شده اند و امکان طوالنی تر شدن تحصیلشان وجود دارد.

دکتر ناصر مطیعی، درباره افزایش 30 درصدی چهار وام دانشجویی، گفت: مبلغ چهار وام 
شهریه، ودیعه مسکن، ضروری و تحصیلی، با مصوبه هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان 

برای سال تحصیلی جدید 30 درصد افزایش یافت.
برابری وام تحصیلی دانشجویان متأهل،  افزایش دو  رئیس صندوق رفاه دانشجویان، درباره 
دانشجویان  در خصوص  دانشجویان،  رفاه  صندوق  امنای  هیأت  دیگر  مصوبه  داشت:  اظهار 
مجرد  دانشجویان  برابر  دو  متأهل،  دانشجویان  تحصیلی  وام  اساس،  این  بر  که  بود  متأهل 

تصویب شد؛ البته مبلغ این وام به نسبت رشته های مختلف، متفاوت است.
گفتنی است که مبلغ وام تحصیلی برای همه مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی گذشته، یک 

میلیون و 500 هزار تومان تا دو میلیون تومان در هر نیمسال بود.
این  بر  که  است  متفاوت  مقاطع مختلف تحصیلی،  تفکیک  به  وام ضروری،  مبلغ  همچنین 
اساس، در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته، حداکثر تا سقف 
غیربورسیه،  ناپیوسته  تخصصی  دکتری  و  پیوسته  کارشناسی  مقطع  در  تومان،  میلیون   6
حداکثر تا سقف هشت میلیون تومان، و مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری پیوسته و 

دکتری حرفه ای، حداکثر تا سقف 10 میلیون تومان بود.
ضمناً وام ودیعه مسکن برای همه مقاطع تحصیلی در شهر تهران 25 میلیون تومان، در کالن 

شهرها 20 میلیون تومان و در سایر شهرها 15 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود.
همچنین پیش از این، وام شهریه در کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، یک میلیون 
دکتری  تومان،  میلیون  دو  حرفه ای،  دکتری  و  ناپیوسته  و  پیوسته  کارشناسی ارشد  تومان، 
پیوسته، دو میلیون تومان، و دکتری تخصصی ناپیوسته، پنج میلیون تومان اختصاص می یافت.

اطالعیۀ بسیار مهم  شرکت تعاونی خدمات آموزشی
با توجه به استفاده غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش در 
کتاب های خود و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت در سایت های اینترنتی، 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، همان طور که ممنوعیت هرگونه استفاده و انتشار 
این سؤاالت درج  به هر طریق در نسخة چاپی  سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش 
گردیده است، بار دیگر یادآور می شود که حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤاالت آزمون های 
 آزمایشی سنجش به هر روش )الکترونیکی، استفاده در کانال های تلگرام، سایت ها و ...( 
در هر مقطع زمانی، برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی )حتی با ذکر منبع( ممنوع 

است؛ به عبارت دیگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش، منحصراً متعلق به 
پدیدآورنده آن، یعنی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 
کشور، بوده و استفاده از این سؤاالت برای سایر مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع 
است و این موضوع محدود به دورة زمانی خاصی نیست. بدیهی است که این شرکت، 

اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان از این امر به عمل خواهد آورد.

شرکت تعاونی خدمات آموزشی

راهنامی 

انتخاب رشته مجازی

آزمون رسارسی سال 1400
سازمان سنجش آموزش کشور، در راستاي مأموریت سنجش علمي داوطلبان 
متقاضي ورود به آموزش عالي، و به منظورانتخاب رشته بهینه، عالوه بر انتشار 
ویژه نامه انتخاب رشته، نسبت به طراحي و اجراي نرم افزار انتخاب رشته مجازي 

در آزمون سراسري سال 1400 اقدام نموده است.
داوطلبان عزیز می توانند رشته دانشگاهي خود را بر اساس عالیق، توانمندي ها و 
شرایط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود انتخاب کنند و از مراجعه به مؤسسات 
و مراکز مشاوره متعددي که به طور احتمالي و براساس رتبه تعداد محدودي از 
داوطلبان سال هاي گذشته براي داوطلبان امسال انتخاب رشته مي کنند و عموماً 
با ضریب خطا و اشتباه بسیاري همراه است، بی نیاز شوند؛ زیرا فرایند گزینش 
آزمون سراسري، فرایندي علمي و مبتني بر داده و اطالعات مستند و معتبر است 
و مواردي مانند نوع گزینش هاي متفاوت)کشوري، قطبي، ناحیه اي، استاني و ...( 
و سهمیه هاي متفاوت )مناطق یک، دو، سه، ایثارگران( در نوع دوره هاي مختلف 
)روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعي، مجازي، بین الملل و ...( و سایر شرایط 

و ضوابط، در قبولي داوطلبان تأثیر دارد.
شرایط  و  ویژگي   از  جامع  شناخت  و  درک  عدم  خاطر  به  مشاوران،  همچنین 
آنها،  اولویت بندي  و  محل ها  رشته  معرفي  در  تحصیلي  رشته هاي  و  دانشگاه ها 
دوره هاي  انتخاب  یا  مي کنند  ارائه  داوطلبان  به  واقعیت  از  دور  پیشنهادهایي 
روزانه را پس از دوره هاي غیرانتفاعي و پیام نور به آنها پیشنهاد مي کنند که این 
مسأله باعث مي شود حتي اگر داوطلب نمره قبولي در رشته هاي روزانه یا رشته 
محل هاي بهتر را داشته باشد، در رشته هاي ضعیف تر، که در اولویت باالتري در 

فرم انتخاب رشته داوطلب وارد شده است، قبول شود.
نرم افزار راهنماي انتخاب رشته مجازي، با استفاده از اطالعات داوطلبان سال 
و  شرایط  تمامي  رعایت  با  و  گذشته  سال  محل هاي  رشته  اطالعات  و  جاري 
گذشته،  سال  در  رشته  انتخاب  صورت  در  داوطلب  که  را  رشته هایي  ضوابط، 

شانس قبولي را در آنها داشته است، به وي معرفي مي کند.
الزم است برای آشنایی با نحوه استفاده از این نرم افزار و همچنین برخورداری از 

اطالعات مفید ویژه نامه، به سایت سازمان سنجش مراجعه فرمایید.
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ضمن آرزوي موفقیت براي متقاضیان شرکت کننده در آزمون سراسري سال 1400 
بدین وسیله به اطالع همه متقاضیان آزمون فوق مي رساند که نتیجه اولیه این آزمون، هم 
اکنون به صورت کارنامه تهیه شده و روي درگاه اطالع رساني این سازمان قرار گرفته است و 
متقاضیان شرکت کننده در آزمون سراسري سال 1400 مي توانند با وارد نمودن اطالعات 

مورد نیاز، کارنامه نتیجه اولیه خود را در درگاه اطالع رساني مذکور مشاهده نمایند.
انتخاب رشته برای همه متقاضیان )برای انتخاب کدرشته محل های با آزمون و پذیرش 
بر اساس سوابق تحصیلي »بدون آزمون«( در یک فرم و حداکثر تا 150 رشته  صرفاً 
محل، انجام مي شود؛ به عبارت، دیگر فرآیند انتخاب رشته این دو جداگانه نخواهد 
بود. توضیحات کامل این دو روش پذیرش در دفترچه  راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته 

)راهنمای شماره 2( به تفکیک ارائه شده است.
تبصره 1: متقاضیانی که در آزمون سراسری سال 1400 ثبت نام نموده و غایب جلسه 
آزمون )در روزهای چهارشنبه 9 تا شنبه 12 تير ماه( بوده اند، نیازی به ثبت نام مجدد 
برای رشته های پذیرش صرفاً با سوابق تحصيلی ندارند و می توانند در رشته هایی که 
پذیرش آنها با سوابق تحصیلی )بدون آزمون( است، تا 150 کدرشته محل از دفترچه 

راهنمای انتخاب رشته انتخاب نموده و در فرم انتخاب رشته خود درج نمایند.
تبصره 2: متقاضيانی كه قبالً در آزمون سراسری سال 1400 ثبت نام نکرده اند، 
می توانند براساس اطالعیه ای که در روز چهارشنبه 1400/5/13 منتشر شده است، از روز 
پنجشنبه 1400/5/14 تا روز چهارشنبه 1400/5/20 نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته 
در رشته هایی که پذیرش آنها با سوابق تحصیلی )بدون آزمون( است، براساس دفترچه 

راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته های پذیرش براساس سوابق تحصیلی اقدام نمایند.
تبصره 3: در صورتی که فردی هم نسبت به انتخاب رشته در مرحله انتخاب رشته های با 
آزمون و رشته های صرفاً براساس سوابق تحصیلی )بدون آزمون( اقدام کرده و هم در مرحله 
ثبت نام برای رشته  های صرفاً براساس سوابق تحصیلی )بدون آزمون( اقدام به ثبت نام و 
انتخاب رشته برای این رشته ها نماید، ثبت نام و انتخاب رشته وی در رشته های صرفاً 

براساس سوابق تحصیلی باطل خواهد شد و هزینه پرداختی وی نیز مسترد نخواهد شد.
متقاضیاني که مجاز به انتخاب رشته هاي تحصیلي )رشته هاي با آزمون( در این آزمون 
شده اند، الزم است که براي مشاهده دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )شماره 

2( و انجام انتخاب رشته، به نکات ذیل توجه نمایند: 
انتخاب  راهنماي  دفترچه  مشاهده  و  سازمان  این  اطالع رساني  درگاه  به  مراجعه   -1
رشته هاي تحصیلي )شماره 2( و بخش پیوست ها )شامل شرایط و مقررات دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي( هر یک از گروه هاي آزمایشي، که به تفکیک از روز سه شنبه مورخ 

1400/5/12 )فردا( روي درگاه اطالع رساني مذکور قرار خواهد گرفت. 
2- دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي براي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي سال 1400 حاوي تمامی شرایط و ضوابط اختصاصي رشته هاي مختلف تحصیلي 
پیام نور،  دانشگاه  مازاد،  روزانه، شبانه، مجازي، پردیس خودگردان و ظرفیت  دوره هاي 
مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي و غیردولتي )اعم از باآزمون و پذیرش صرفاً براساس 
سوابق تحصیلي »بدون آزمون«(، توضیحاتي دربارة نحوة تکمیل فرم انتخاب رشته از سوی 
متقاضیاني که براساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته در هر یک از دوره هاي 
فوق  هستند و همچنین نحوه مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان و نحوة تکمیل 

نمودن فرم انتخاب رشته است.
3- به متقاضیان انتخاب رشته هاي تحصیلي آزمون سراسري سال 1400 )اعم از رشته هاي 
با آزمون براي متقاضیاني که مجاز به انتخاب رشته شده اند و همچنین رشته هاي صرفاً 
براساس سوابق تحصیلي، بدون توجه به نوع مدرک دیپلم و از تمامي گروه هاي آزمایشي 
بدون توجه به مجاز بودن( از تاریخ اعالم نتیجه اولیه فرصت داده شده است که ابتدا 
نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )دفترچه شماره 
2( گروه آزمایشي مربوط، توضیحات مندرج در بخش پیوست ها و دستورالعمل نحوه 
انتخاب رشته )این دفترچه و دستورالعمل از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان قابل 
دریافت است( اقدام نموده و کدرشته محل هاي مورد نظر خود را )برابر ضوابطي كه در 
دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج گردیده است( استخراج و به ترتیب تقدم عالقه 
مرتب نمایند و پس از آن، کدرشته هاي انتخابي خود را ابتدا در فرم پیش نویس مندرج 
از اطمینان از صحت کدرشته  انتخاب رشته درج و پس  انتهای دفترچه راهنماي  در 
محل هاي انتخابي، به مدت پنج روز از روز پنجشنبه مورخ 1400/5/14 لغایت روز دوشنبه 
مورخ 1400/5/18 براساس دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتي، کدرشته محل هاي 
تحصیلي مورد عالقه خود را از رشته هاي تحصیلي گروه آزمایشي یا گروه هاي آزمایشي در 
دوره هاي مجاز مختلف، اعم از روزانه، شبانه، مجازي و پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد، 
دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي و غیردولتي و دانشگاه پیام نور ثبت نموده و 
نسبت به تکمیل فرم مذکور در مدت زماني که در نظر گرفته شده است اقدام نمایند. پس 
از تأیید نهایي کدرشته هاي انتخابي از سوی متقاضي، شماره 15 رقمي از سوی سیستم به 
عنوان رسید انتخاب رشته در اختیار متقاضي قرارداده خواهد شد. این رسید، پس از انجام 
کامل مراحل و ارسال اطالعات در یک صفحه مجزا ارائه مي شود. متقاضیان بایستي توجه 
داشته باشند که فقط یک بار اجازه انتخاب رشته به هر متقاضي داده مي شود. ضمناً پس 
از انتخاب رشته و دریافت رسید 15 رقمي، متقاضیان مي توانند فرم انتخاب رشته خود را 

به تعداد محدود تصحیح یا ویرایش نمایند. 
تبصره 1:در صورت عالقه به انتخاب رشته هاي خاص یا بورسیه، حتماً شرایط و ضوابط 
این رشته ها را )که به صورت جداگانه به عنوان پیوست دفترچه هاي انتخاب رشته در درگاه 
اطالع رساني این سازمان درج شده است( مطالعه کنید و در صورت داشتن شرایط الزم، 

این رشته ها را انتخاب نمایید.
تبصره 2:  با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در رشته هاي علوم ورزشي و آموزش تربیت 
بدنی در گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي، علوم تجربي و علوم انساني و رشته هاي تحصیلي 
گروه آزمایشی هنر )نقاشي، ارتباط تصویري، آموزش هنر، هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه 
و طراحي لباس، طراحي صنعتي، ادبیات نمایشي، مجسمه سازي، موسیقي ایراني و جهاني، 
کتابت و نگارگري، آهنگسازي، بازیگري، طراحي صحنه، نمایش عروسکي و عکاسي( 
در آزمون سراسري سال 1400 به صورت متمرکز و با شرایط خاص صورت مي پذیرد، 
متقاضیاني که قباًل براي شرکت در آزمون عملي این رشته ها در بازه زماني )1400/4/6 لغایت 
1400/4/12( اعالم عالقه مندي کرده و در آزمون عملي آنها شرکت نموده اند، در صورت 
تمایل، الزم است که در بین 150 انتخاب خود در فرم انتخاب رشته، این رشته ها را در هر 
اولویتي که عالقه دارند، قرار دهند. آزمون عملي براي متقاضیاني که هزینه برگزاري آزمون 
عملي در رشته هاي فوق پرداخت نموده اند، به شرح جدول ذیل برگزار شده یا خواهد شد. 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

 اعالم نتایج اولیه و نحوه انتخاب رشته 
متقاضیان آزمون سراسري سال 1400 
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تاریخ برگزاري آزمون عملينام رشتهردیف

یکشنبه 1400/5/31 و دوشنبه، سه شنبه و علوم ورزشي و آموزش تربیت بدنی 1
چهارشنبه 1، 2و 6/3/ 1400  و برخي از حوزه ها 

1400/6/4 طبق اطالعیه.

نقاشي، ارتباط تصویري، آموزش هنر، هنرهاي 2
تجسمي، طراحي پارچه و طراحي لباس

صبح جمعه مورخ 1400/5/22

عصر جمعه مورخ 1400/5/22طراحي صنعتي، کتابت و نگارگري3

ادبیات نمایشي، مجسمه سازي، موسیقي ایراني 4
و جهاني،  آهنگسازي، بازیگري، طراحي صحنه، 

نمایش عروسکي و عکاسي

مطابق برنامه زماني اعالم شده در اطالعیه مورخ 
1400/4/23 این سازمان

تبصره 3: متقاضیان گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني 
عالقه مند به رشته هاي با آزمون علوم ورزشي و آموزش تربیت بدنی دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي که بر اساس کارنامه نتایج اولیه، در دوره های روزانه و نوبت دوم مجاز نشده اند، 
الزم است که در زمان مقرر )1400/5/31 ، 1 و 2 و 1400/6/3( در آزمون عملي شرکت 
نمایند؛ زیرا به آنان اجازه انتخاب رشته محل هاي دوره روزانه ونوبت دوم، منحصراً در این 

رشته ها داده شده است. 
تبصره 4: متقاضیاني که تمایل به انتخاب رشته هاي علوم ورزشي در گروه هاي آزمایشي 
علوم ریاضي، علوم تجربي و علوم انساني و رشته هاي تحصیلي گروه آزمایشی هنر )نقاشي، 
ارتباط تصویري، آموزش هنر، هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه و طراحي لباس، طراحي 
صنعتي، ادبیات نمایشي، مجسمه سازي، موسیقي ایراني و جهاني، کتابت و نگارگري، 
آهنگسازي، بازیگري، طراحي صحنه، نمایش عروسکي و عکاسي( با روش پذیرش صرفًا 
براساس سوابق تحصيلي )بدون آزمون( دارند، نیاز به شرکت در آزمون عملي ندارند.
تبصره 5: متقاضیاني که در زمان ثبت نام براي پذیرش در رشته هاي با آزمون دانشگاه 
پیام نور و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي، اعالم عالقه مندي ننموده اند، 
در این مرحله مي توانند با پرداخت هزینه مربوط به عالقه مندي به هر یک از این دوره ها 
هر کدام به صورت جداگانه به مبلغ 137/000 )یکصد و سي و هفت هزار( ریال از طریق 
سیستم پرداخت اینترنتي مندرج در درگاه اطالع رساني این سازمان )بخش خرید کارت 

اعتباري(، نسبت به انتخاب رشته از این دوره ها اقدام نمایند.
تبصره 6: متقاضیان عالقه مند به پذیرش در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید 
رجایي تهران، در صورتی که مطابق کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته های دانشگاه 
فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی شده اند، در این مرحله مي توانند با اطمینان از داشتن 
شرایط برای پذیرش در رشته های این دانشگاه ها، با پرداخت هزینه مربوط به عالقه مندي 
به رشته هاي این دانشگاه ها به مبلغ 137/000 )یکصد و سي و هفت هزار( ریال از طریق 
سیستم پرداخت اینترنتي مندرج در درگاه اطالع رساني این سازمان )بخش خرید کارت 

اعتباري(، نسبت به انتخاب رشته از این دانشگاه ها اقدام نمایند.
این سازمان، به منظور راهنمایي و کمک  انتخاب رشته مجازي  تبصره 7: سامانه 
به متقاضیان در انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1400 )براي رشته هاي باآزمون و 
رشته هاي صرفاً براساس سوابق تحصیلي( از تاریخ 1400/5/12 از طریق درگاه اطالع رساني 

این سازمان در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
تبصره 8: ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1400 شامل مطالب 
مفید و کاربردی درباره انتخاب رشته، از جمله: تشریح محتوای کارنامه آزمون، آشنایی با 
بومی گزینی، انواع سهمیه ها، استفاده از انتخاب رشته مجازی و نکته های مهم در انتخاب 
رشته اصلی تدوین و در اواخر هفته گذشته منتشر شده است. مطالعه این ویژه نامه به 

متقاضیان، والدین و مشاوران توصیه می شود.
4- پذیرش در کدرشته محل هاي صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي از سوی دانشگاه ها و 
مؤسسات پذیرنده در سال 1400 براي متقاضیان شاخه نظري با مالک معدل کتبي نهایي 
دیپلم و متقاضیان شاخه فني و حرفه اي یا کاردانش با معدل کل دیپلم انجام مي شود و 
متقاضي مي تواند، بدون توجه به نوع مدرک دیپلم، از تمامي گروه هاي آزمایشي و 
بدون توجه به مجاز بودن به انتخاب رشته در دوره هاي مختلف، نسبت به انتخاب رشته 

اقدام کند.
انتخاب رشته هاي تحصیلي مراکز و واحدهاي  از متقاضیان عالقه مند به  5- آن دسته 
دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي، مي بایست پس از اعالم نتیجه اولیه این آزمون و دریافت 

کارنامه، براي اطالع از زمان و نحوه انتخاب رشته، از تاریخ 1400/5/13 به درگاه اطالع رسانی 
نمایند. مراجعه   www.azmoon.org نشاني:  به  اسالمي  آزاد  دانشگاه  آزمون  مرکز 

تبصره 1- براساس مصوبه جلسه 22 مورخ 98/9/30 شوراي سنجش و پذیرش دانشجو، 
متقاضیان گروه آزمایشي علوم تجربی، که در کارنامه اعالم نتایج اولیه، مجاز به انتخاب 
رشته شده اند، توجه داشته باشند که رشته هاي پزشکي، دندان پزشکي، داروسازي 
و دامپزشکي مراکز دانشگاه آزاد اسالمي در دفترچه راهنماي انتخاب رشته مندرج در 
درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است و در صورت عالقه مندی 
به هر یک از این چهار رشته تحصیلی، می بایست آنها را در فرم انتخاب رشته در درگاه 

اطالع رسانی این سازمان و در اولویت مورد دلخواه درج کنند. 
تبصره 2- انتخاب رشته سایر رشته هاي تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمي، با استفاده از 
کد دسترسي مندرج در کارنامه اعالم نتایج اولیه آزمون، به طور مجزا و از طریق دانشگاه 

مذکور انجام مي پذیرد. 
تبصره 3- متقاضیاني که در یکي از رشته هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي یا 
دانشگاه آزاد اسالمي پذیرفته شوند مي توانند به دلخواه خود، منحصراً در یکي از مؤسسات 

محل قبولی ثبت نام کنند و مشغول به تحصیل شوند.
یادآوری های مهم :

1- به متقاضیان توصیه می شود که پس از دریافت رسید از بخش مشاهده اطالعات، حتماً 
از فهرست کدرشته هاي انتخابي خود در فرم انتخاب رشته اینترنتي، که باالي آن رسید 
15 رقمي و شماره پرینت درج گردیده است، یک نسخه پرینت تهیه نموده و به دقت آن 
را بازبیني و مشاهده نمایند، و در صورت مشاهده اشکال در کدرشته  محل هاي درج شده 
در فرم انتخاب رشته، با مراجعه به بخش ویرایش فرم انتخاب رشته، آن را اصالح نمایند. 
الزم است که متقاضیان، پرینت فهرست کدرشته محل هاي انتخابي را تا زمان اعالم نتایج 

نهایي، نزد خود نگهداري نمایند. 
نكته مهم: در حفظ و نگهداري این رسید 15 رقمي و سایر اطالعات آزموني خود دقت 
نمایید؛ چون امکان سوءاستفاده از این اطالعات براي دستکاري انتخاب رشته شما بعد از 

اتمام فرآیند انتخاب رشته وجود دارد.
2- عدم دریافت رسید 15 رقمي، به منزله عدم تکمیل فرآیند انتخاب رشته است؛ لذا الزم 

است که متقاضیان، دقت الزم را در دریافت این رسید داشته باشند.
3- متقاضیاني که در رشته هاي با آزمون و همچنین در رشته هاي صرفاً براساس سوابق 
تحصیلي مجاز به انتخاب رشته هستند، براي اینکه مراحل انتخاب رشته هاي تحصیلي را 
با موفقیت به پایان برسانند و مشکلي براي آنان به وجود نیاید، الزم است که اطالعیه هاي 
این سازمان، دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي و شرایط و ضوابط مؤسساتي را 
که به صورت شرایط خاص پذیرش مي نمایند و همچنین دستورالعمل نحوه انتخاب رشته 

اینترنتي را به دقت مطالعه نمایند.
4- بعضاً برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، بعد از انتشار دفترچه راهنماي 
انتخاب رشته، اقدام به اخذ مجوز رشته جدید یا حذف رشته مي نمایند که این سازمان 
در طول زمان انتخاب رشته، این موضوع را در قالب اطالعیه هاي اصالحي اطالع رساني 
مي نماید؛ لذا الزم است که متقاضیان، تا پایان زمان انتخاب رشته، با مراجعه به درگاه 
اطالع رساني این سازمان، از وجود این اطالعیه ها آگاه شده و در صورت نیاز، انتخاب رشته 

خود را ویرایش نمایند.
5- بر اساس ضوابط آزمون سراسري، منحصراً آن دسته از متقاضیاني که داراي مدرک 
دیپلم نظام آموزشي جدید  )نظام 3-3-6( بوده یا شاغل به تحصیل در پایه دوازدهم 
نظام آموزشي جدید هستند یا متقاضیاني که داراي مدرک پیش دانشگاهي و یا شاغل 
به تحصیل در دوره پیش دانشگاهي یا داراي مدرک کارداني )فوق دیپلم( بوده اند، حق 
ثبت  نام و شرکت در این آزمون را داشته اند، و باید حداکثر تا تاریخ 1400/6/31 براي 
انتخاب رشته هاي تحصیلي پذیرش براي هر دو نیمسال تحصیلي )مهر و بهمن ماه( و 
1400/11/30 براي انتخاب کدرشته محل هاي پذیرش منحصراً براي نیمسال دوم )بهمن 
ماه 1400( نسبت به اخذ مدرک تحصیلي خود اقدام نمایند. آن دسته از دانشجویان شاغل 
به تحصیل در دوره کارداني، که تا تاریخ تعیین شده موفق به اخذ مدرک تحصیلي دوره 
کارداني )فوق دیپلم( نگردند، و همچنین آن دسته از متقاضیان نظام آموزشي جدید 
)نظام 3-3-6( یا دانش آموزان دوره پیش دانشگاهي، که احتمال می دهند تا پایان مهرماه 
)1400/6/31( یا بهمن ماه )1400/11/30( موفق به اخذ مدرک تحصیلي خود نشوند، 
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چنانچه در این آزمون شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده باشند، مجاز به تکمیل 
فرم انتخاب رشته براي رشته هاي تحصیلي پذیرش براي نیمسال اول )مهر ماه( سال 
تحصیلي 1400-1401، نیستند، و در صورت تکمیل فرم انتخاب رشته و قبولي نهایي، 

قبولي آنها لغو و با آنان مطابق ضوابط رفتار خواهد شد.
تبصره: آن دسته از متقاضیاني که تا تاریخ مقرر )1400/6/31( موفق به اخذ مدرک تحصیلي 
دیپلم نظام آموزشی جدید )نظام 3-3-6( یا مدرک پیش دانشگاهي یا مدرک کارداني )فوق 
دیپلم( نشوند، در صورت انتخاب کدرشته  محل هایي که مطابق دفترچه راهنماي انتخاب 
 رشته پذیرش آنها براي نيمسال دوم )بهمن ماه( سال تحصیلي 1401-1400 باشد،
 به شرط اخذ مدرک تحصیلي حداکثر تا تاریخ 1400/11/30، ثبت نام و ادامه تحصیل آنان 

بالمانع خواهد بود و در غیر این صورت، قبولي آنان باطل خواهد شد.
 6- پذیرفته شدگان رشته هاي تحصیلي دوره هاي روزانه )پذیرش با آزمون یا صرفاً بر اساس 
سوابق تحصیلي( آزمون سراسري سال 1399، منحصراً براي شرکت در گزینش رشته هاي 
تاریخ  تا  اینکه  شرط  به  سال 1400،  سراسري  آزمون  روزانه  غیر  دوره هاي  تحصیلي 
1399/12/25 نسبت به انصراف قطعي اقدام نموده باشند و در صورت داشتن سایر شرایط 
و ضوابط، از جمله مقررات نظام وظیفه، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون سال 1400 

بوده اند؛ در غیر این صورت، مجاز به ثبت نام و شرکت در این آزمون نبوده اند.
7- دانشجویان دوره روزانه )سنوات قبل( براي شرکت در آزمون مي بایست، در صورت 
داشتن شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شرکت در آزمون، حداکثر تا تاریخ 
1399/12/25 از رشته اي که در آن مشغول به تحصیل بوده اند، انصراف مي دادند؛ در غیر 
این صورت، حتي در صورت انصراف بعد از تاریخ 1399/12/25 در صورت قبولي در این 

آزمون، قبولي آنها باطل خواهد شد. 
8- متقاضیان، در صورت مشاهده مغایرت در سهمیه )برای متقاضیان سهمیه ایثارگران( 
یا درخواست اعمال سهمیه ایثارگران، الزم است که حداکثر تا تاریخ 1400/5/16 به 
ارگان هاي مربوط )محل تشکيل پرونده ایثارگري( مراجعه و موضوع علت عدم تأیید 
سهمیه یا درخواست اعمال سهمیه خود را پي گیري نمایند. در صورت تأیید نهایي سهمیه 
آنان از سوی ستاد کل ارگان ذي ربط در تهران و ارسال مشخصات متقاضیان حداکثر تا 
تاریخ 1400/5/19 به این سازمان، سهمیه آنان براي مرحله گزینش نهایي اعمال خواهد 

شد؛ در غیر این صورت، بعد از تاریخ مذکور )1400/5/19(  اقدامي در خصوص اعمال 
سهمیه ایثارگران برای آنها، به عمل نخواهد آمد و این متقاضیان با سهمیه آزاد گزینش 

خواهند شد.
9- چنانچه مشمول اعمال سوابق تحصیلي دیپلم نظام آموزشي جدید )نظام 3-3-6( یا 
دیپلم و پیش دانشگاهي نظام سالي واحدي هستید و در رابطه با عنوان دیپلم، سال اخذ 
دیپلم، نمرات سوابق تحصیلي دیپلم، عنوان پیش دانشگاهي، سال اخذ پیش دانشگاهي 
و نمرات سوابق پیش دانشگاهي مندرج در این کارنامه، اشکالي مشاهده نمودید الزم 
است که براي اصالح مورد یا موارد احتمالی، حداکثر تا تاریخ 1400/04/17 از  طریق 
نشانی:  به  پرورش  و  آموزش  وزارت  تحصیلی  سوابق  کد  دریافت  و  مشاهده   سامانه 
https://dipcode.medu.ir نسبت به ارائه درخواست برای اصالح موارد در سامانه 
مذکور اقدام نمایید. مواردی که از طرف مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش و حداکثر 
تا تاریخ  1400/5/19 تأیید و به این سازمان اعالم گردد، براي مرحله گزینش نهایي اعمال 

خواهد شد؛ در غیر این صورت، اقدامی در این زمینه به عمل نخواهد آمد.
با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و 
در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان می توانند 
آدرس: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  الکترونیکی  خدمات  پیشخان  سیستم   به 

 http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات الزم 
ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام 
کوتاه ارسال می شود و متقاضیان می توانند، پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام 
 http://rahgiri.sanjesh.org :کوتاه، به پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس 

وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.
ضمناً متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند، سؤال یا سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي 
اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور، یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن: 

42163-021 نیز در میان بگذارند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور 

ــون  ــرکت در آزم ــت کارت ش ــورخ 1400/03/29 در خصــوص پرین ــه م ــرو اطالعی پی
سراســري ســال 1400، بدین  وســیله  نظــر متقاضیــان رشــته تحصیلــي علــوم ورزشــي 
دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــي و آمــوزش تربیــت بدنــي پردیس هــاي دانشــگاه 

فرهنگیــان در آزمــون سراســري ســال 1400 را بــه  نــکات زیــر جلــب مي نمایــد: 
1- پذیــرش دانشــجو بــرای رشــته علــوم ورزشــی در ســال 1400 بــه صــورت متمرکــز 
ــالمت و  ــت هاي س ــکي و تس ــه پزش ــی، معاین ــون عمل ــا آزم ــاص ب ــرایط خ دارای ش
تندرســتي بــا ضریــب درســی 4 از بیــن متقاضیــان گروه هــای آزمایشــي علــوم ریاضــي 
و فنــي، علــوم انســاني و علــوم تجربــي، کــه  در جلســه آزمــون روزهاي پنجشــنبه مورخ 
ــخ 1400/04/06  ــوده و از تاری ــر ب ــورخ 1400/04/11 حاض ــه م 1400/04/10 و جمع
لغایــت 1400/04/12 عالقــه منــدي خــود را بــا پرداخت هزینــه آزمون عملــي در درگاه 

اطالع رســاني ایــن ســازمان اعــالم نموده انــد، بــه عمــل خواهــد آمــد و  نتایــج نهایــی 
آن، همــراه بــا ســایر رشــته هــای متمرکــز، در اواخــر شــهریور مــاه اعــالم خواهــد شــد.
2- افــرادی کــه متقاضــي آزمــون عملــي رشــته علــوم ورزشــي یا آمــوزش تربیــت بدني 
ــد، مــی تواننــد پــس از اعــالم نتایــج اولیــه  ــا آزمــون( شــده ان )در بخــش پذیــرش ب
آزمــون سراســري، حتــی اگــر براســاس مندرجــات کارنامــه در دوره روزانــه، مجــاز 
بــه انتخــاب رشــته نشــده باشــند، نیــز بــا مراجعــه بــه درگاه اطالع رســاني ایــن 
ســازمان در زمــان مقــرر )دهــه دوم مــرداد مــاه(، نســبت بــه انتخاب کدرشــته محل هاي 
تحصیلــي دوره روزانــه از رشــته علــوم ورزشــی یــا آمــوزش تربيــت بدنــی 
در فــرم انتخــاب رشــته ایــن آزمــون، در هــر اولویتــي کــه عالقــه دارنــد، اقــدام نماینــد.
3- متقاضیــان رشــته  تحصیلــي مذکــور، بــر اســاس اولویت بنــدي رشــته هاي خــود در 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اعالم شرایط ، ضوابط و زمان برگزاري آزمون عملي رشته  علوم 

ورزشي و آموزش تربیت بدني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالي و دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسري سال 1400
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فــرم انتخــاب رشــته گزینــش خواهند شــد.
یــادآوري مهــم: متقاضیــان رشــته   علــوم ورزشــي دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش 
ــد از ســالمت  ــان، بای ــاي دانشــگاه فرهنگی ــي پردیس ه ــت بدن ــوزش تربی ــي و آم عال
کامــل جســماني برخــوردار بــوده و بــه خصــوص از ســالمت قلبــي و ریــوي خود 
ــگاه ها  ــي  دانش ــون  عمل ــت هاي آزم ــراي تس ــاي الزم ب ــته و آمادگي ه ــن داش یقي
ــه اینکــه در محــل حــوزه  ــا توجــه ب ــي را داشــته  باشــند. ب و مؤسســات آمــوزش عال
ــي و  ــا نظــارت پژوهشــگاه تربیــت بدن ــي، معاینــات پزشــکي ب برگــزاري آزمــون عمل
علــوم ورزشــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري انجــام خواهــد شــد، نیــازی بــه همراه 

داشــتن گواهــي ســالمت و ارائــه گواهــي تندرســتي بــراي متقاضیــان نیســت. 
4- متقاضیــان رشــته آمــوزش تربیــت بدنــي و علــوم ورزشــي پردیس هــاي دانشــگاه 
فرهنگیــان وابســته بــه وزارت آمــوزش و پــرورش، عــالوه بــر شــرکت در آزمــون عملــي، 
در صورتــي کــه در ردیــف معرفــي شــدگان رشــته هــاي فــوق بــرای انجــام مراحــل 
مصاحبــه رشــته هــاي دانشــگاه فرهنگیــان قــرار گیرنــد، مي بایســت طبــق اطالعیــه اي 
کــه در خصــوص زمــان انجــام مراحــل مصاحبــه رشــته هــاي تحصیلــي ایــن دانشــگاه 
در دهــه اول شــهریور مــاه از ســوی ایــن ســازمان اعــالم میشــود، بــراي شــرکت 
ــه تخصصــي و بررســي صالحیت هــاي عمومــي کــه در دو قســمت مجــزا  در مصاحب
از ســوی آمــوزش و پــرورش برگــزار خواهــد شــد، نیــز شــرکت نماینــد؛ در غیــر ایــن 
صــورت، عــدم شــرکت آنهــا بــه منزلــه انصــراف فــرد از ادامــه گزینــش تلقــي مي شــود؛ 
ــاي  ــه و بررســي صالحیت ه ــرایط مصاحب ــز ش ــد حائ ــان بای ــه متقاضی ــن، هم بنابرای
ــن ســازمان انجــام  ــط ای ــي، کــه براســاس ضواب ــا در گزینــش نهای عمومــي باشــند ت

ــد. ــرار گیرن ــود، ق مي ش
5- متقاضیــان آزمــون عملــي تربیــت بدنــي، در صورتــي کــه در موعــد مقــرر )از 
تاریــخ 1400/04/06 لغایــت 1400/04/12( نســبت بــه اعــالم عالقــه منــدی و 
پرداخــت هزینــه آزمــون عملــي اقــدام ننموده انــد، درصــورت تمایــل بــراي 
شــرکت در آزمــون عملــي )به شــرطی که در جلســه امتحانــی گروه های آزمایشــي علوم 
ریاضــي و فنــي، علوم انســاني و علــوم تجربي روزهاي پنجشــنبه مــورخ 1400/04/10 و 
جمعــه مــورخ 1400/04/11 حاضــر بوده انــد(، مي تواننــد بــه منظــور بررســي وضعیــت 
خــود، بــا همــراه داشــتن دو قطعــه عکــس، کارت شناســایي معتبــر و همچنین شــماره 
داوطلــب و پرونــده گــروه آزمایشــي شــرکت در آزمــون، بــه محل برگــزاري آزمــون و به 
نماینــده ســازمان ســنجش مســتقر در شهرســتان برگــزاري آزمــون، مراجعــه نماینــد. 
6- آزمــون عملــي تربیــت بدنــي  بــراي همــه متقاضیــان:  از تاریــخ 1400/05/31 تــا 
ــرای  ــا 1400/06/03  ب ــخ 1400/06/02 ت ــرادران، و از تاری ــرای ب 1400/06/01 ب
ــي  ــه زمان ــط  براســاس برنام ــان مي بایســت فق ــزار مي شــود. متقاضی ــران برگ خواه
طبــق اســتان محــل اقامــت منــدرج در اطالعيــه ای كــه متعاقبــاً در تاریــخ 
ــگاه  ــازمان و از درگاه پژوهش ــن س ــانی ای ــالع رس 1400/05/24 از درگاه اط
ــه نشــانی: www.ssrc.ac.ir   منتشــر  ــوم ورزشــی ب ــی و عل تربيــت بدن
خواهــد شــد، در آزمــون عملــي شــرکت نماینــد. ضمنــاً کارت شــرکت در آزمــون 

عملــي، در حوزهــاي برگــزاري آزمــون عملــي تحویــل متقاضیــان خواهــد شــد. 
7- متقاضیــان رشــته  علــوم ورزشــي دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــي و آمــوزش 
ــراي  ــزي ب ــغ واری ــر مبل ــالوه ب ــان، ع ــگاه فرهنگی ــاي دانش ــي پردیس ه ــت بدن تربی
هزینــه آزمــون عملــي )موضــوع پرداخــت 700/000 »هفتصــد هــزار« ریــال در 
اطالعيــه مــورخ 1400/03/29(، مــی بایســت بابــت پرداخــت هزینــه انجــام معاینــه 
پزشــکي و تســت هاي ســالمت و تندرســتي مبلــغ 650/000 )ششــصدو پنجــاه هزار( 
 ریــال، از  تاریــخ 1400/05/10 بــه درگاه پژوهشــگاه  تربيــت بدنــی  بــه نشــانی:

 www.ssrc.ac.ir  مراجعــه نمــوده و هزینــه را پرداخــت نماینــد. در ضمــن متقاضیــان 
ــه  ــان و محــل اعــالم شــده در اطالعي ــه و در زم ــوط پرینــت گرفت ــد از فیــش مرب بای
ــه حوزه هــاي برگــزاري محــل آزمــون عملــي مراجعــه نماینــد.  ــورخ 1400/05/24 ب م

همچنیــن الزم اســت کــه متقاضیــان، فیــش پرداخــت را بــه نماینــده پژوهشــگاه تربیــت 
بدنــی مســتقر در حــوزه آزمــون عملــي تحویــل دهنــد.

یادآوری مهم برای متقاضیان: 
1- آزمــون، متناســب بــا شــرایط کنونــی کشــور بازبینــی شــده و فیلــم شــیوه اجــرای 
ــی و  ــت بدن ــا دســتورالعمل های مربوطــه، در درگاه پژوهشــگاه تربی ــون، همــراه ب آزم
علــوم ورزشــی قابــل مشــاهده اســت و متقاضیــان گرامــی می تواننــد بــا مشــاهده فیلــم 
و تمریــن مهارت هــای الزم، آمادگــی نســبی بیشــتری را بــرای شــرکت در آزمــون علوم 

ورزشــی کســب نماینــد. 
2- همــه متقاضیــان موظــف هســتند کــه لبــاس و کفــش مناســب ســالن ورزشــی، و 
وســایل بهداشــتی الزم، از جملــه: ســه عــدد ماســک، دو جفــت دســتکش التکــس و 
مــواد ضدعفونــی کننــده، همــراه خــود داشــته باشــند تــا در زمــان حضــور در دانشــگاه، 

اقــدام بــه رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی نماینــد.
عوامــل  از  متــری  دو  فاصلــه  رعایــت  بــه  موظــف  متقاضیــان  همــه   -3
و  رّد  از  بایــد  اینکــه  ضمــن  هســتند؛  متقاضیــان  ســایر  و  اجرایــی 
نماینــد. خــودداری  جــداً  ســایرین،  بــا  شــخصی  وســایل  کــردن  بــدل 

ــه  ــواده آنهــا، از ورود افــراد همــراه ب ــه منظــور حفــظ ســالمت متقاضیــان و خان 4- ب
حوزه هــای اجــرای آزمــون عملــی جلوگیــری خواهــد شــد و ایــن افــراد می بایســت در 
محیطــی خــارج از فضای دانشــگاه، در انتظار اتمام آزمون و بازگشــت متقاضیان باشــند. 
5- متقاضیــان گرامــی می بایســت یــک ســاعت قبــل از حضــور در حــوزه، آب و مــواد 
غذایــی مــورد نیــاز خویــش را مصــرف نماینــد تــا در صــورت طوالنــی شــدن فرآینــد 
آزمــون دچــار ضعــف جســمی نشــوند. همراه داشــتن نوشــیدنی و میــان وعده مناســب 
و مصــرف شــخصی ایــن مــواد، بالمانــع اســت )در حــوزه هــای آزمــون عملــی، مــواد 
غذایــی و نوشــیدنی توزیــع نمی شــود و هــر متقاضــی می بایســت شــخصاً احتیاجــات 

خــود را در ایــن زمینــه مرتفــع ســازد(.
6- بــه همــراه داشــتن دو قطعــه عکــس 4×3، لبــاس  و کفش  ورزشــي ، اصل شناســنامه 
یــا کارت ملــي و اصــل فیــش هزینــه تســت هاي ســالمت و تندرســتي و انجــام معاینــه 
پزشــکي بــه مبلــغ 650/000 )ششــصد  و پنجــاه هــزار( ریــال در زمــان آزمــون عملــي، 
ضــروري اســت؛ در غیــر ایــن صــورت، از متقاضــی  آزمــون  عملــي  بــه  عمــل  نخواهــد 

 . مد آ
7- همــه متقاضيــان می بایســت، طبــق برنامــه  زمانــي و اقدامــات اعــالم 
شــده در ایــن اطالعيــه و همچنيــن اطالعيــه ای كــه در تاریــخ 1400/05/24 
ــی  ــت بدن ــگاه تربي ــازمان و درگاه پژوهش ــن س ــانی ای در درگاه اطالع رس
منتشــر می شــود، عمــل نماینــد. ضمنــاً آزمــون  عملــي علــوم ورزشــی، 

قابــل تمدیــد یــا تکــرار نخواهــد بــود.
بــا توجــه بــه عــدم پذیــرش حضــوری متقاضیــان بــه منظــور جلوگیــری از 
شــیوع ویــروس کرونــا و در جهــت تســریع در بررســی و ثبــت درخواســت ها 
پیشــخان  سیســتم  بــه  می تواننــد  متقاضیــان  الکترونیکــی،  صــورت  بــه 
آدرس: بــه  کشــور  آمــوزش  ســنجش  ســازمان  الکترونیکــی   خدمــات 

 http://darkhast.sanjesh.org مراجعــه و درخواســت خــود را بــه همــراه 
ــماره  ــی ش ــرای متقاض ــت، ب ــت درخواس ــس از ثب ــد. پ ــت نماین ــتندات الزم ثب مس
ــاه ارســال می شــود و متقاضیــان می تواننــد،  نامــه و کدرهگیــری از طریــق پیــام کوت
پــس از دریافــت شــماره و کــد رهگیــری از طریــق پیــام کوتــاه، بــه پرتــال 
 http://rahgiri.sanjesh.org آدرس:  بــه  مکاتبــات  الکترونیکــی   رهگیــری 

وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.
متقاضیــان، در صــورت لــزوم، مي تواننــد ســؤاالت خــود را در ایــن خصــوص، از طریــق 

بخــش پاســخگویي اینترنتــي ایــن ســازمان ارســال نمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور 
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در این قسمت می خواهیم در یک نگاه کلی، بایدها و نبایدهای انتخاب رشته را مطرح 
کنیم؛ مسائلی که الزم است یک داوطلب به آنها توجه کرده تا انتخاب رشتة خوب و 

مطمئنی داشته باشد. 
نكته های مهم  برای یک انتخاب رشته درست

* احتمال قبولی شما در هر رشته ای که در فرم انتخاب رشته انتخاب می کنید، وجود 
دارد؛ پس باید هر رشته را با دقت و تأمل انتخاب کنید و به حرف افراد ناآشنایی که 
می گویند »تا انتخاب بیستم یا سی ام حتماً قبول می شوید و لزومی ندارد که روی 
انتخاب های بعدی خود حساسیت داشته باشید« گوش ندهید. بارها دیده شده است 
هیچ  بدون  را  رشته ای  متخصص!  مثاًل  افراد  همین  حرف  به  تکیه  با  داوطلبی،  که 
آشنایی، عالقه یا توجه به شرایط خود، در انتخاب های آخر زده و در همان رشته نیز 

پذیرفته شده است. 
* شما امکان انتخاب 150 کد رشته را دارید؛ البته این نکته، به معنای آن نیست که 
بدون دقت و توجه به عالیق خود، هر 150 انتخاب را پر کنید. بدون شک، هر کد 
رشته را باید با دقت بسیار و سنجش شرایط، توانمندی ها و عالیق خود انتخاب کنید.

* باید در انتخاب کد رشته های دوره روزانه، دقت بیشتری داشته باشید؛ زیرا اگر در 
انصراف دهید، سال بعد،  امکان شرکت در  رشته های دوره روزانه پذیرفته شوید و 

آزمون سراسری را نخواهید داشت.
* آخرین انتخاب های خود را باید با دقت انجام دهید؛ زیرا اگر در آخرین انتخاب های 
خود پذیرفته نشوید، این به معنای آن است که الزم است یک سال دیگر، پشت کنکور 
بمانید و درس بخوانید، و البته باید بدانید که معلوم نیست سال بعد، در مقایسه با 
امسال، رتبة بهتری نیز کسب کنید. اگر مي خواهید در صورت قبول نشدن در رشته  
دلخواهتان، یک سال دیگر نیز ادامه دهید، حتماً با پدر و مادر و خانواده تان مشورت 
کنید؛ زیرا پدر و مادر شما، به خوبي روحیات شما را مي شناسند و مي دانند که آیا 

مي توانید براي یک سال دیگر هم درس بخوانید یا خیر.
* اگر دانشگاهی خارج از محل سکونت خود را انتخاب کرده اید، توجه داشته باشید 
شناختی  هیچ  که  دیگر،  دانشجوی  با سه  باید  شرایط،  بهترین  در  خوابگاه،  در  که 
هم از آنها ندارید، هم اتاق شوید؛ البته برخی از دانشگاه ها امکان ارائة خوابگاه را به 
دانشجویان ندارند یا به خاطر داشتن متقاضی زیاد و تعداد کم خوابگاه، به دانشجویان 

سال اول، خوابگاه نمی دهند. 
* در انتخاب رشته تحصیلی، باید به محل تحصیل کالس ها، که در تیتر عنوان دانشگاه 
برای مثال، دانشگاه تهران در گروه آزمایشي  پذیرش درج شده است، توجه کنید؛ 
علوم انسانی، دارای پردیس اقماری در شهرهاي قم یا کیش است، و در صورتی که 
داوطلبی در یکی از پردیس های یاد شده پذیرفته شود، باید در شهرستان های مورد 

نظر ادامه تحصیل بدهد.
* باید بدانید که امکان تغییر رشته، بسیار کم است و اکثر دانشگاه ها به سختی با این 
امر موافقت می کنند؛ پس در اولویت بندی کد رشته محل ها در فرم انتخاب رشته، 

نهایت دقت را داشته باشید. 

* اگر می خواهید که دانشگاه شهر دیگری را انتخاب کنید، باید بررسی کنید که: آیا 
روحیة جدایی از خانواده و دوری از آنها را  )گاه برای چند ماه( دارید؟ آیا با مشکالت 
و موانع زندگی در شهری دیگر، که گاه گویش محلی و هنجارهای آن را نیز به خوبی 

نمی شناسید، آشنا هستید؟
* باید بدانید که انتخاب یک رشته در اولویت اول یا آخرین اولویت، هیچ تأثیری در 
شانس قبولی شما در آن رشته ندارد )مگر رشته یا دانشگاهی که دارای شرایط خاص 
است و در دفترچه راهنمای انتخاب رشته ذکر شده است که باید رشته محل مورد 
نظر تا اولویت مشخصی زده شود(. اصل در ترتیب و اولویت بندی رشته ها، عالقه مندی 
شما است؛ برای مثال، اگر داوطلب گروه آزمایشي علوم ریاضی و فني رتبة 2000 
بیاورد و صدمین اولویت او رشتة ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان باشد و نفر دیگر 
رتبة 2001 بیاورد و اولین انتخاب او رشتة ریاضی صنعتی اصفهان باشد، در صورتی 
رتبة  با  نیز  پذیرفته نشده و شرایط یکسانی  قبلی خود  انتخاب های  اول در  نفر  که 
2001 داشته باشد، او در اولویت قرار دارد )منظور از شرایط یکسان این است که هر 

دو از سهمیة یکسانی برخوردار بوده و در یک شهر ساکن باشند(.
* نباید سرنوشت تحصیلی خود را به دست افرادی دهید که گاه هیچ شناختی نسبت 
انتخاب رشته«، »متخصص  قبیل: »جادوگر  از  عناوینی  با  را  و خود  ندارند  به شما 
قبولی با هر رتبه« و ... معرفي مي کنند، بدهید. کسب آگاهی و مشاوره با افراد آشنا 
و متخصص با رشته ها و مؤسسه های آموزش عالی، خوب است، اما انتخاب نهایی را 
خود انجام دهید. گاه می شنویم که داوطلبی، کل پروسة انتخاب رشتة خود را به یکی 
... می سپارد و حتی  از نزدیکان خود، مانند: برادر، خواهر، والدین، مشاور مدرسه و 
نمی داند که چه رشته هایی را براي وی انتخاب کرده اند! انجام این کار، بدون شک، 

اشتباه است؛ زیرا هیچ کس، جز خود ما، مسؤول زندگی و سرنوشتمان نیست.
* نباید سرنوشت خود را به دست افرادی دهید که با لفاظی و بازی کردن با کلمات، 
تالش می کنند تا به شما بقبوالنند کاری را که انجام می دهند، علمی، با کیفیتی بسیار 
خوب و خارج از توان یک داوطلب است؛ برای مثال، در یکی از تبلیغ ها آمده است: 
»روش ماتریس متقاطع، روش انحصاری دکتر ... است.« یا »سورت رشته ـ شهرها 
تحت نظارت عملکردی الگوریتم تعیین مطلوبیت رشته ـ شهر.« هدف این تبلیغ ها، 
فقط عجیب و دشوار نشان دادن پروسه انتخاب رشته است تا شما اعتمادتان را به 
خود از دست بدهید و حاضر شوید که مبلغی کالن برای انتخاب رشته، به افراد مورد 
نظر بپردازید؛ افرادی که اکثر اوقات، اطالعات دقیق و صحیحی در زمینه رشته محل ها 

نیز به داوطلبان نمی دهند.
* نباید رشته، دانشگاه یا شهری را که می خواهید در آن ادامه تحصیل بدهید، بر 
کنید.  انتخاب  باشد(  صمیمی  شما  با  که  هم  چقدر  )هر  دوستتان  انتخاب  اساس 
درست است که داشتن یک دوست صمیمی در رشته یا دانشگاهی که در آن تحصیل 
می کنید، خیلی خوب است، اما شما و دوستتان، می توانید در دو رشته، دو دانشگاه و 
حتی دو شهر متفاوت هم، با هم صمیمی باقی بمانید؛ از سوی دیگر، صمیمی ترین و 
بهترین دوستان خود را می توانید در دانشگاه هم بیابید؛ زیرا به سنی رسیده اید که، 

انتخاب رشتۀ خوب چگونه است؟
 قسمت آخر )باید ها و نباید های انتخاب رشته(



 

 

9 18 مرداد ماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 19

در مقایسه با دوران دانش آموزي، پختگی و دید بهتری دارید و خواهید توانست 
دوستان مناسب تری را انتخاب کنید.  

* هنگام انتخاب دانشگاه محل تحصیل، نباید نما و ظاهر دانشگاه را معیار 
قرار داد. درست است که ما انسان ها به ظاهر اهمیت می دهیم، ولی زشت یا 
زیبا بودن ظاهر یک دانشگاه، معیار درستی برای انتخاب دانشگاه نیست. 
آموزش،  بد جلوه می دهد، کیفیت  یا  را خوب  دانشگاه  فاکتورهایی که 

شبکه های آموزشی و سطح علمی استادان آن دانشگاه است. 
باور کنید که داشتن یک مدرک علمی ارزشمند
از یک ساختمان ساده، کمک بیشتری به شما 

براي داشتن آینده بهتر می کند!
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پاسخ  کردن  پیدا  فکر  در  آن قدر  و  است  روزها سرتان شلوغ  این  که  می دانیم   خوب 
پرسش هایی از قبیل: چه رشته ای را انتخاب کنم و کدام دانشگاه بروم، هستید که فرصت 
خواندن مطالب مختلف را ندارید؛ اما از شما می خواهیم که قبل از انتخاب رشته یا دانشگاه 
خود، به  این چند سؤال پاسخ بدهید؛ سؤال هـایی ساده و گاه تکراری، اما بسیار مهم. قول 

می دهیم که پاسخ هـای شما، بهترین یاور شما در انتخاب رشته باشد. 
1-  آیا عالیق خود را به خوبی می شناسید؟

روش های مختلفی برای شناخت و کشف عالیق وجود دارند که بهتر است برای اطمینان 
کافی از عالیق خود، از  این روش ها نیز بهره ببرید. ممکن است که شما از کار با رایانه 
لذت ببرید،  اما این عالقه به  این معنی نیست که واقعاً می خواهید شغل خود را بر  این 
مبنا انتخاب کنید؛ بلکه  این عالقه می تواند در لیست شما قرار گیرد و مهم  این است که با 
استعداد و شخصیت شما نیز هماهنگی پیدا کند. توصیه می کنیم که برای درک عالیق و 
خواسته هایتان، درباره شغل های مورد عالقة خود، تحقیق و بررسی کنید و احساس خود 
را نسبت به آنها بسنجید. ضمناً یک لیست از عالیق خود  ایجاد کرده و زمان کافی برای 

کشف آنها به خود اختصاص دهید. 
2-  آیا استعداد هـا و توانمندی هـای خود را می شناسید؟

و  توانایی ها  سالح ها،  ما،  حرفه ای  زندگی  در  نمی رود.  نبرد  سالح  به  بدون  هیچ کس 
مهارت هایمان هستند. آن ها در جایگاه قدرت اول و آخر ما قرار می گیرند. استعداد هـای 

ما می توانند ما را از هر زاویه ای نشان دهند؛ زیرا در واقع درونمان را تشکیل می دهند.
استعداد یابی باعث می شود تا مهارت هـایمان، ما را در موقعیت های هیجان انگیز قرار داده 
و دنیایمان را بزرگتر و گسترده تر کنند؛ اما استعداد یابی، چیزی نیست که وقتی روی 

صندلی نشسته اید، بتوانید مثل یک لیست خرید، آنها را روی کاغذ ردیف کنید.
همان طور که می دانید، مهارت ها، توانایی هایی هستند که آنها را یاد گرفته اید.  این مهارت هـا 
عمدتاً از مدرسه، کالس های آموزشی یا از طریق تجربه و فعالیت هـای کاربردی به دست 
آمده اند. استعدادها نیز  به طور طبیعی به شما مربوط می شوند و در واقع توانایی هـایی 
هستند که به طور ذاتی از خود بروز می دهید و در نهایت، درست در جایی که  این مهارت ها 

و استعدادهایتان با هم ترکیب می شوند، نیروی نهایی شما خودش را نشان می دهد.
دقت کنید که استعداد، لزوماً به عالقه ربطی ندارد. بعضی از وقت ها عالقه می تواند بستر 
استعداد یابی باشد، اما لزوماً  این گونه نیست. یک مثال مشخص در  این رابطه، عالقه به 
فیلم و دنیای سینماست که در بسیاری از افراد  وجود دارد؛ اما  این موضوع دلیل نمی شود 
که همة  افراد عالقه مند به  این حوزه، بتوانند فیلمساز، کارگردان، نویسنده یا بازیگر خوبی 

شوند.  
3- آیا رشته ای که انتخاب کردیده اید، با توانمندی هـا و عالیق شما مطابقت 

دارد؟
استعداد در زمینه یا درس خاصی ظهور و بروز بیشتری دارد تا در همه زمینه ها؛ به  عنوان 
مثال، برخی از افراد در ریاضی از استعداد باالیی برخوردارند،  اما در درس شیمی، در مقایسه 
با دیگران، متوسط ارزیابی می شوند؛ یا در زمینة نقاشی از استعداد سرشاری برخوردارند، اما 
در دروس نظری با ضعف مواجه می شوند. شناخت  این استعداد، بسیار مهم است. داوطلب 
باید به استعداد علمی نسبی خود دقیقاً توجه کند. منظور از »نسبی« در  اینجا آن است 
که تمام افراد از نوعی استعداد برخوردارند؛ منتها در زمینه های مختلف علمی  و عملی،  این 
استعداد در افراد مختلف، شدت و ضعف دارد. در انتخاب رشته دانشگاهی، به تناسب بین 

استعداد علمی  و محتوای رشته دانشگاهی باید توجه داشت. بهترین رشته دانشگاهی برای 
داوطلب آن است که وی استعداد خود را همسو با آن بیابد. بسیاری از ناسازگاری های 
درون دانشگاهی و فشارهای روانی ناخواسته، که به برخی از دانشجویان وارد می شود، در 
انتخاب غلط رشته تحصیلی به علت غفلت از عوامل یادشده است. هجوم دانشجویان برای 
تغییر رشته فعلی آنان، از عدم انگیزه و عالقه به رشته تحصیلی حکایت دارد. چه بسا با 
استعدادترین داوطلبان کنکور هستند که در رشته خاصی پذیرفته شده اند، ولی نه تنها در 
دانشگاه از برجستگی های علمی مطرح آنها در دبیرستان و در سطح کنکور خبری نیست، 

بلکه حتی موفق نمی شوند که تحصیالت دانشگاهی را به پایان برسانند!
4-  آیا تحت تأثیر محیط و پیشنهاد دوست و آشنا، رشته خود را انتخاب کرده اید؟

عالقه، استعداد، روحیات و هدف شما خیلی مهم است. نمی شود یک نسخة  کلی داد و 
گفت که این رشته برای  همه بهترین است یا فالن رشته برای هیچ کس مناسب نیست.  
این به خود شما بر می گردد که با توجه به عالقه و شرایطتان، کدام رشته برایتان مناسب 
تراست. الزم است که در  این فرصت کوتاه باقی مانده، رشته هـا را بشناسید و در این زمینه، 

از دانشجویان یا فارغ التحصیالن رشته هـای مختلف، پرس و جو کنید.
درست است که عنوان پاره ای از رشته ها و همین طور عناوین اجتماعی، که تعدادی از 
شغل های مرتبط با رشته های دانشگاهی به دنبال خود دارند، جذاب است و می تواند یک 
کشش کاذب در فرد  ایجاد کند، اما نباید گرفتار  این کشش کاذب شد و  از مسیر صحیح 

تصمیم گیری منحرف گردید.
باید بررسی کرد که آیا داشتن یک عنوان اسم و رسم دار، که دوست و آشنا آن را پیشنهاد 
می دهند، ارزشمندتر است یا توجه به واقعیت آن رشته، و  اینکه  آیا به راستی به رشتة مورد 

نظر عالقه مند هستید یا خیر.
به  جذابی  ظاهر  می تواند  معروف،  دانشگاه  یک  در  تحصیل  که  است  واقعیت  این 
تحصیالت شما بدهد، اما  این ظاهر، تنها برای یک یا دو ترم می تواند جذاب باشد و بعد 
از آن برایتان عادی می شود. باید دقت کنید که تحصیل در یک دانشگاه، فقط چهار سال 
)در دوره کارشناسی( از عمرتان را تشکیل می دهد، اما زندگی و کار با رشته ای که در آن 

تحصیل کرده اید، برای یک عمر با شماست!
گذراندن واحدهای درسی و گرفتن یک مدرک خشک  و خالی از بهترین رشته های دنیا 
در بهترین دانشگاه ها بدون مهارت، عالقه و هدف، نمی تواند در موفقیت فرد تأثیری داشته 
باشد، و چه بسا که عمر او را نیز هدر می دهد. کارفرمایان نیز به دنبال افراد با مهارت هستند 
و مطمئن باشید که هنگام استخدام، قبل از بررسی رتبه  دانشگاه یا رشته  پر رنگ و لعابتان، 

به مهارت ها و تخصص های شما توجه می کنند. 
5- آیا به خاطر  اینكه رتبه تان مطابق میلتان نشده و می خواهید هر طور شده 

است، در دانشگاه پذیرفته شوید،  این رشته را انتخاب کرده اید؟
رتبه، یکی از مهم ترین فاکتورها برای یک انتخاب رشته مناسب است، اما به  این نکته نیز 
باید توجه داشت که فقط رتبه مالک نیست و عوامل دیگری مانند: عالقه داوطلب، شرایط 
بومی گزینی انتخاب رشته، بازار کار و ... نیز در  این امر اهمیت بسزایی دارند؛ پس صرفاً  
نمی توان با دانستن ظرفیت هـا و رتبه هـای قبولی هر رشته در دانشگاه، نسبت به انجام یک 
انتخاب رشته خوب اقدام کرد. 6- فكر می کنید که اگر به رشته تان عالقه مند نباشید، 

می توانید در آن رشته موفق شوید؟
دارند،  به آن عالقه  افرادی که در رشته ای که  از  تحقیقات نشان داده است آن گروه 

قبل از انتخاب رشته:

حتامً به این سؤال ها پاسخ دهید
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تحصیل می کنند، رضایتمندی و شادی بیشتری در زندگی دارند؛ چون حتی اگر  نتوانند 
پول  فوق العاده ای از  آن به دست آورند، بخشی از روز خود را  که به آن اختصاص می دهند، 
آنها را شادمان می کند و حس می کنند که برای خودشان و زندگی شان ارزش قائل هستند 

و به قول معروف عمرشان را هدر نداده اند.
اما اگر به رشتة تحصیلی تان  عالقه مند نباشید، احساس ناکامی  و ناامیدی، اجازه نمی دهد 
که دانش  و مهارت الزم را در رشته ای که پذیرفته شده اید، کسب کنید و از زندگی خود، 

اظهار رضایت  داشته باشید.
چه بسیار داوطلبانی که در رشتة خوبی نیز پذیرفته شده اند، اما هنوز در آرزوی تحصیل در 

رشتة مورد عالقة خود هستند و در نتیجه از  اینجا رانده و از آنجا مانده شده اند! 
7-آیا می دانید که امكان تغییر رشته، بسیار کم است و اکثر دانشگاه هـا به سختی 

با  این امر موافقت می کنند؟
امکان تغییر رشته در مقطع کارشناسی، با داشتن یک مجموعه ای از شرایط و ضوابط، 
امکان پذیر است  که  از آن جمله می توان به: شرط معدل، گذراندن حداقل یک ششم 
و حداکثر دو سوم واحد هـای دوره کارشناسی، موافقت شورا ی آموزشی دانشگاه مبدأ و 
مقصد  )در صورت موجود نبودن رشته ای که به آن می خواهید تغییر رشته بدهید در 
دانشگاه محل تحصیل( و داشتن سنوات مجاز تحصیلی در آن مقطع  اشاره کرد. در کل، 

تغییر رشته،  کار سخت و دشواری است.
8- فرصت هـای شغلی رشته مورد نظر را می شناسید؟

در مقولة بازار کار برای انتخاب رشته، باید گرایش بازار کار یا روند آن را تعریف کنیم. روند 
بازار کار عبارت است از: تمایل کارفرمایان دولتی و خصوصی به رشته هـایی خاص یا تخصصی 
خاص. امروزه برای اینکه روند بازار کار را کشف کنیم، کار سختی در پیش نداریم. صفحات 
نیازمندی هـای یک روزنامه را باز کنید و به سراغ صفحه استخدام هـا بروید و کاغذی و 
خودکاری بردارید؛ رشته هـای پر تقاضا و رشته هـای کم تقاضا خودشان روی کاغذ می آیند!

9- با دروس رشته ای که انتخاب کرده اید، آشنا هستید؟
اطالع از  واحدهای درسی یک رشته دانشگاهی، می تواند تا حدودی به شما دید بازتری 
نسبت به آن رشتة دانشگاهی بدهد. برای اطالع از واحدهای درسی رشته هـای دانشگاهی، 
می توانید به سایت های وزارت علوم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنید.

10- می دانید تا چه مقطعی امكان ادامه تحصیل در  این رشته در  ایران و خارج از 
 ایران وجود دارد؟

دانستن  اینکه امکان ادامة تحصیل  در هر رشتة دانشگاهی، تا چه مقطعی در کشورمان 
امکان پذیر است، به خصوص برای داوطلبانی که مایلند تحصیالت تکمیلی داشته باشند 
و در مقاطع باالتر از کارشناسی ادامة تحصیل دهند، اهمیت بسیاری دارد؛ به ویژه  اینکه 
تا مقطع دکتری  از رشته هـای کمتر شناخته شده، راحت تر می توان حتی  در  برخی 
ادامة تحصیل داد؛ یا در برخی از رشته هـا  می توان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 
رشته هـای مطرح  و مورد استقبال همگان )به دلیل واحدهای درسی  مشترک بسیار بین 

آن رشته ها( به خوبی قبول شد. 
11- آیا  دانشگاهی را که انتخاب کرده اید، در شهر محل سكونتتان واقع شده است؟

اگر دانشگاهی به دور از محل سکونت خود را برای تحصیل انتخاب کنید، باید مدت 
تحصیل خود را در خوابگاه یا خانة مجردی بگذرانید، اما زندگی مجردی یا زندگی در 
خوابگاه، چندان آسان نیست. دانشجوی جدید، وارد اتاق یا آپارتمان کوچکی می شود که 
قرار است دست کم سه تا چهار سال  آینده، زندگی اش را در آن بگذراند. بی تردید او با هجوم 
احساسات مختلفی مواجه خواهد بود. برای جوانی که تازه روزهای دبیرستان را تمام کرده، 
سخت ترین تجربه،  جدایی از خانواده است. در شرایط امروز، که دوران آمادگی برای کنکور 
در بیشتر خانواده ها خیلی جدی گرفته می شود و پدر و مادرها همه تالششان را به کار 

می گیرند تا همه چیز، از امکانات تحصیلی گرفته تا نیازهای تغذیه ای و عاطفی فرزندشان، 
به صورت تمام و کمال تأمین شود، جدا شدن از خانواده، به معنای از دست دادن همه  این 
پشتوانه ها و تغییر اساسی شرایط است. دانشجوی جدید، یکباره از همه چیز جدا می شود؛ 
از شهری که سال ها در آن زندگی کرده،  از دوستانی که سال های مهم زندگی اش را در 
کنار آنها گذرانده، و از همه مهم تر، از خانواده ای که بیشترین حمایت های عاطفی را از او 
کرده اند؛ از  این منظر، ورود به خوابگاه، تجربه سختی است؛ چون در آن، از توجه همیشگی 
پدر و مادر خبری نیست و غذاهای خانگی و آرامش و راحتی خانه در آن وجود ندارد. با 
ورود به خوابگاه، بیشتر دانشجوها، چه دختر و چه پسر، دچار بحران عاطفی می شوند؛ مگر 
در موارد استثنایی که جوان تازه دانشجو شده، پیش از این دوران، به دالیلی مستقل از پدر 

و مادر بوده یا زندگی دور از آنها را تجربه کرده باشد.
خوابگاه  یا  انتفاعی،  غیر  پردیس و  پیام نور،  کاربردی،  ـ  علمی  ضمن، دانشگاه های  در 

نمی دهند یا در مقابل ارائه خوابگاه به دانشجویان خود، از آنها هزینه ای دریافت می کنند.
12- اگر محل زندگی شما با محل تحصیلی که انتخاب کرده اید، متفاوت است، به 

بعد مسافت نیز توجه کرده اید؟
اگر محل تحصیل شما با محل سکونتتان، فاصلة قابل توجهی داشته باشد، در دوران 
تحصیل، امکان کمی برای رفت و آمد و دیدار با خانواده خواهید داشت؛ چون با سنگین شدن 
درس هـا باید روزهایی را که کالس درس ندارید، به مطالعة دروس دانشگاهی و کسب آمادگی 
علمی بیشتر خودتان اختصاص دهید و نمی توانید وقت زیادی را برای رفت و آمد بگذارید.

13- راه هـای ارتباطی و وسایل حمل و نقل موجود  بین محل سكونت و دانشگاه 
موردنظر را می شناسید؟

برای رفت و آمد بین خانه و دانشگاه، از چه وسایل حمل و نقلی می توانید استفاده کنید؟ 
آیا وسایل حمل و نقل ریلی بین این دو مکان وجود دارد؟

همچنین در برخی از شهر هـا هنوز خط راه آهن وجود ندارد و امکان مسافرت ریلی، که  
ایمن تر و ارزان تر از سایر شیوه هـای حمل و نقل است، در آن شهرها وجود ندارد؛ یا از شهر 
محل زندگی داوطلب به شهر مورد نظر، هنوز خط راه آهن کشیده نشده است. خوب است 
که قبل از انتخاب یک شهر دیگر برای ادامة تحصیل، به  این موارد نیز توجه داشته باشید.  
14- اگر دانشگاه علمی  ـ کاربردی، پیام نور یا غیر انتفاعی را در شهری دیگر 
برای تحصیل انتخاب کرده اید، شرایط و هزینه الزم را برای پرداخت هزینۀ  این 

دانشگاه هـا دارید؟
در دانشگاه هـای مختلفی از جمله: دانشگاه پیام نور، غیرانتفاعی، علمیـ  کاربردی، پردیس 
و همچنین رشته هـای شبانه، الزم است که شهریه پرداخت شود؛ از  این رو، قبل از انتخاب 
رشته محل هـای دارای شهریه، خوب است که از شهریه ثابت و همین طور متغیر پرداختی 

برای ورود به آنها  اطالعاتی را به دست آورید.
برای پاسخ  به بسیاری از  این سؤال هـا، فقط باید کاله خود را قاضی کنید و کمی با خودتان 
صادق باشید و به طور واقع بینانه به شرایط موجود نگاه کنید. برای اطالع از امکانات 
دانشگاه مورد نظر و شهر و استانی که دانشگاه یاد شده در آن واقع شده است، می توانید به 
سایت دانشگاه انتخابی خود مراجعه کنید. در کل، با جست و جو کردن نام رشته  و دانشگاه 
موردنظر در  اینترنت، می توانید اطالعات مفیدی را در  این زمینه کسب کنید. همچنین با 
گفت و گو با دانشجویان رشته های انتخابی خود، اطالعات مفیدی را در مورد این رشته ها 
به دست خواهید آورد )بهتر است که در مقطع کارشناسی، از دانشجویان ترم 6 به بعد، 
و در مقطع کاردانی، از دانشجویان ترم 3  به بعد مشورت بگیرید؛ چرا که  این دسته از 
دانشجویان، با دروس اصلی و اختصاصی رشته مورد نظرتان آشناتر هستند.(، و در نهایت  
اینکه انتخاب رشته خود را بر اساس شانس و اقبال و به صورت »باری به هر جهت« انجام 

ندهید و در  این زمینه، وسواس و دقت الزم را داشته باشید.
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به اطالع متقاضیان ثبت نام در رشته هایي که پذیرش آنها در آزمون سراسري مهر 
ماه سال 1400 صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي )معدل کتبي یا کل دیپلم( صورت 
می گیرد، مي رساند که ثبت نام و انتخاب رشته براي گزینش در این رشته ها از طریق 
آغاز   1400/05/14 مورخ  پنجشنبه  روز  از  سازمان  این  اطالع رساني  درگاه 

شده است و در روز چهارشنبه مورخ 1400/05/20 پایان مي پذیرد.
فوق،  پذیرش  به  مربوط  محل هـاي  کدرشته  جدول  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه 
این سازمان در دسترس خواهد  با شروع ثبت نام، روي درگاه اطالع رساني  همزمان 
بود و متقاضیان می توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج دفترچه راهنماي مربوط 
براي پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي )معدل کتبي یا کل دیپلم( در 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، در روزهاي فوق به درگاه اطالع رساني این سازمان 
مراجعه و نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته )حداکثر 150 کدرشته( به 

روش اینترنتي، اقدام نمایند.
و  نموده  ثبت نام   1400 سال  سراسري  آزمون  در  که  متقاضیاني  مهم:  یادآوری 
غایب جلسه آزمون بوده اند، نیازي به ثبت نام مجدد براي رشته هایی که پذیرش آنها 
صرفاً براساس سوابق تحصیلی )بدون آزمون( است، ندارند. این متقاضیان مي توانند 
با مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی آزمون سراسري سال 1400 
که قباًل در آن ثبت نام نموده اند و با مراجعه به لینک مربوط به انتخاب رشته آزمون 
صرفاً  رشته هـاي  از  محل  کدرشته   150 تعداد  حداکثر  انتخاب  به  نسبت  مذکور، 
انتخاب رشته  براساس سوابق تحصیلی )تمامی گروه های آزمایشی( اقدام و در فرم 
آزمون  رشته  انتخاب  مرحله  در  متقاضي  چنانچه  است  تأکید  به  الزم  نمایند.  درج 
سراسري سال 1400 اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته نماید و مجدداً در پذیرش 
رشته هـاي صرفاً با سوابق تحصیلي )بدون آزمون( هم ثبت نام و انتخاب رشته کند، 
فرم ثبت نام و انتخاب رشته مرحله پذیرش رشته هـاي صرفاً با سوابق تحصیلي )بدون 

آزمون( وي باطل خواهد شد.

تكالیف ، مدارک الزم و مراحل ثبت نام اینترنتی:
متقاضي  شرکت  در پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي، باید اقدام های  زیر 

را به  موقع  و در مهلت  مقرر انجام  دهد:
1- مراجعه به درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور.

2- دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام از طریق درگاه اطالع رساني سازمان و مطالعه 
آن.

دفترچه  در  مندرج  توضیحات  اساس  بر  متقاضی  اسکن شده  فایل عکس  تهیه   -3
راهنماي ثبت نام.

4- ثبت نام و انتخاب رشته از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان در زمان مقرر 
)1400/05/14 لغایت 1400/05/20(.

شرایط ثبت نام :
یا   ،1400/6/31 تاریخ  تا  حداکثر   )6-3-3( جدید  آموزشي  نظام  دیپلم  اخذ   -1
تاریخ  تا  حداکثر  پیش دانشگاهي  مدرک  اخذ  یا  پیش دانشگاهي  مدرک  بودن  دارا 

1400/6/31 و یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم یا مدرک کارداني )فوق دیپلم( دانشگاه ها 
براي  حرفه اي  و  فني  آموزشکده هـاي  پیوسته  کارداني  یا  عالي  آموزش  و مؤسسات 

متقاضیان الزامی است.
 )6-3-3( جدید  آموزشي  نظام  کاردانش  یا  حرفه اي  و  فني  دیپلم  متقاضیان   -2
مدرک  داراي  که  هنرستان،  قدیم  نظام  کاردانش  و  حرفه اي  و  فني  دیپلمه هاي  و 
پیش دانشگاهی یا کارداني و فاقد معدل کتبي دیپلم هستند، بایستي معدل کل دیپلم 

متوسطه خود را عیناً در بند 16 تقاضانامه اینترنتي ثبت نام درج نمایند.
نكته مهم: دارندگان دیپلم فني و حرفه اي و کاردانش نظام قدیم هنرستان، که فاقد 
مدرک پیش دانشگاهي یا مدرک کارداني هستند، حق ثبت نام و شرکت در این مرحله 

را ندارند و در صورت ثبت نام و قبول شدن، قبولی آنها لغو خواهد شد. 
)معدل  تحصیل  سوابق  اساس  بر  مرحله  این  در  دانشجو  گزینش  اینکه  به  نظر   -3
آموزشي جدید  نظام  )دیپلمه هـاي  متقاضیان  گرفت،  خواهد  صورت  دیپلم(،  کتبي 
و  دبیرستان  چهارساله  قدیم  نظام  ترمی واحدي،  یا  واحدي  سالي  نظام   ،)6-3-3(
داراي  که  هنرستان،  قدیم  نظام  کاردانش  و  و حرفه اي  فني  دیپلمه هـاي  همچنین 
مدرک پیش دانشگاهي یا کارداني هستند( بایستي معدل کل یا معدل کتبي خود را 
به صورت صحیح در تقاضانامه ثبت نام اینترنتي درج نمایند.  متقاضیان توجه داشته 
باشند که در صورت مغایرت معدل کل یا معدل کتبي واقعي با معدل کل یا معدل 
کتبي اعالم شده در تقاضانامه ثبت نامي، از ثبت نام پذیرفته شدگان ممانعت به عمل 

آمده و قبولي آنها لغو مي گردد. 
یادآوری: هرگونه  تغییري  در مورد پذیرش این مرحله، از طریق  نشریه پیک  سنجش  
)هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان  سنجش (، درگاه اطالع رساني سازمان سنجش 

و در صورت لزوم  از طریق رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد.

نحوه ارسال درخواست یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش 
کشور

با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و 
الکترونیکی، متقاضیان در  در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت 
صورت داشتن هر گونه سؤال، می توانند به سیستم پیشخان خدمات الکترونیکی سازمان 
و  آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه  به  کشور  آموزش  سنجش 
درخواست خود را به همراه مستندات الزم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای 
ارسال می شود و متقاضیان  از طریق پیام کوتاه  نامه و کدرهگیری  متقاضی شماره 
می توانند، پس از دریافت شماره و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه، به پرتال رهگیری 
الکترونیکی مکاتبات به آدرس:  http://rahgiri.sanjesh.org وارد شده و از 

آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند. 
ضمناً متقاضیان، در صورت لزوم، می توانند سؤال یا سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي 
اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور، یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن: 

42163-021 نیز در میان بگذارند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور   

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

اعالم تاریخ ثبت نام در رشته هاي پذیرش دانشجو 
صرفًا براساس سوابق تحصیلي آزمون سراسري سال 1400  

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
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پیرو اطالعیه مورخ 1400/4/23 درخصوص برگزاری آزمون عملی رشته های تحصیلی دارای 
شرایط خاص گروه آزمایشي هنر، شامل رشته های: ادبيات نمایشي، بازیگري، طراحي صحنه، 
نمایش عروسکي، آهنگسازي، موسيقي جهاني، مجسمه سازي و عکاسي دانشگاه هـا و 
مؤسسات  آموزش  عالـي در آزمون  سراسري  سال 1400، به اطالع می رساند با توجه به مصوبه 
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر تعطیلی شش روزه شهر تهران )از تاریخ 1400/4/29 تا 
1400/5/3( و ایجاد محدودیت تردد به این شهر، که باعث عدم حضور برخی از متقاضیان در موعد 
مقرر برای شرکت در آزمون عملی گردید، مقرر شد که به منظور مساعدت، آزمون عملی مجدد 
برای این دسته از متقاضیان برگزار شود؛ لذا الزم است که متقاضیان، مطابق موارد زیر، در روز، 

تاریخ و مکان اعالم شده در آزمون عملی شرکت نمایند. 
پرینت کارت براي متقاضیان 48 ساعت قبل از روز برگزاري آزمون هر رشته از طریق درگاه 
اطالع رساني این سازمان قابل دریافت خواهد بود. محل و زمان رفع نقص و برگزاري آزمون عملي 
و تخصصي رشته هاي مذکور بر اساس جدول زیر است و آزمون عملی این رشته ها منحصرًا در 

شهر تهران برگزار خواهد شد.

نكات مهم برای متقاضیان رشته ادبیات نمایشي، بازیگري، طراحي صحنه و نمایش 
عروسكي: الزم است که رزومه کامل مکتوب و نمونه فعالیت هاي هنري، کارت آزمون و همچنین 
کارت ملي یا شناسنامه را در جلسه آزمون همراه داشته باشند و به منظور رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی، از آوردن همراه خودداری نمایند، الزم به یادآوری است که در محل آزمون، امکان تهیه 
مواد خوراکی مهیا نیست. ضمناً با توجه به تاریخ تعیین شده به منظور تعیین نوبت آزمون )از 

ساعت 7:30( روز برگزاري آزمون در محل حوزه حضور داشته باشند. 

 ،A3 نكات مهم برای متقاضیان رشته مجسمه سازي: ضروري است که تخته شاسي در قطع
کاغذ سفید پارس در قطع A3 )پنج برگ(، مداد B4، پاک کن و تراش ، کارت آزمون و همچنین 
کارت ملي یا شناسنامه را در جلسه آزمون همراه داشته باشند. به منظور رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی، از آوردن همراه خودداری نمایند. ضمناً در محل آزمون، امکان تهیه مواد خوراکی مهیا 

نیست. 
نكات مهم برای متقاضیان رشته عكاسي: ضروری است که گوشی هوشمند ) با قابلیت عکاسی 
و انتقال تصویر در نرم افزارهای کاربردی( و دارای شارژ کامل و اینترنت همراه، کاغذ A4 )پنج 
برگ(، خودکار مشکی، کارت آزمون و کارت ملي یا شناسنامه را در جلسه آزمون همراه داشته 
باشند و به منظور رعایت دستورالعمل های بهداشتی، از آوردن همراه خودداری نمایند. ضمناً در 

محل آزمون، امکان تهیه مواد خوراکی مهیا نیست.

نكات مهم برای متقاضیان رشته موسیقي جهاني: مفاد آزمون در دو بخش است: بخش 

اول:- سرایش )خواندن ملودی در گام های ماژور و  مینور، وزن خوانی ترکیبي و ساده(- شنوایي 
)یک صدایی، شامل: ملودی تنال، دوصدایی )تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک((. بخش 
دوم:- اجرای یکي از سازهاي موجود در ارکستر سمفونیک )به استثناي سازهاي ضربي(- اجرای 
سه قطعه کامل از دوره های باروک، کالسیک و رومانتیک- همراهی پیانو برای متقاضیان غیر از 
پیانو و گیتار الزامی است.- دشیفراژ )برای سازهای پیانو و گیتار اجرای یک قطعه ناشناخته الزامی 
 است(. نوازندگان پیانو و گیتار ملزم به اجراي رپرتوار )دوره هاي باروک،کالسیک و رومانتیک(، از 
حفظ)بدون استفاده از نت( هستند. ضمناً با توجه به تاریخ تعیین شده به منظور تعیین نوبت 

آزمون، )از ساعت 7:30( روز برگزاري آزمون در محل حوزه حضور داشته باشند.

 نكات مهم برای متقاضیان رشته آهنگسازي: مفاد آزمون در سه بخش است: بخش اول: 
هارموني به صورت کتبي، شامل: یک سؤال باس شماره گذاري شده تا پایان آکوردهاي هفتم 
)اعم از دومینانت، فرعي و ثانوي(- 15 سؤال سازشناسي ایراني و جهاني به صورت چهارگزینهای 
کتبي )5 سؤال سازشناسي ایراني و 10 سؤال سازشناسي جهاني(، بخش دوم: - سرایش )خواندن 
ملودي درگام  هاي ماژور و مینور، وزن خواني ترکیبي و ساده( – شنوایي )یک صدایي شامل ملودي 
تنال، دوصدایي )تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک( بخش سوم: پیانو: اجراي دو قطعه به 
انتخاب متقاضی الزامي است. 1- یک سونات یا سوناتین )موومان اول یا کامل( از دوره هاي باروک، 
کالسیک و رمانتیک2- قطعهای به فرم »باینري« براي پیانو که از قبل توسط متقاضی ساخته 
شده و پارتیتور آن آماده ارائه به داوران است. ضمنا با توجه به تاریخ تعیین شده، متقاضیان به 
منظور تعیین نوبت آزمون )از ساعت 7:30( روز برگزاري آزمون در محل حوزه حضور داشته باشند. 

 نكات کلی برای همه متقاضیان رشته های مندرج در جداول فوق: 
1- همه متقاضيان ميبایست در زمان مقرر، در آزمون تشریحي و یا عملي رشته یا 
رشته هاي تحصيلي مورد عالقه خود شركت نمایند. آزمون هاي عملي و طراحي و درس 
انفرادي براي هيچ  یا برگزاري آن به صورت  تخصصي هر رشته، قابل تمدید، تکرار 

متقاضی و تحت هيچ شرایطي نيست.
2- هيچ یک از متقاضيان، اجازه آوردن وسایل اضافی، اعم از: كتاب، جزوه، تلفن همراه 
)به جز در رشته عکاسی(، پيجر، نتبوک و هرگونه وسيله الکترونيکی مجهز به دوربين 

فيلمبرداری یا عکسبرداری و ... )به جز موارد خواسته شده در این اطالعيه( را ندارند. 
به  آزمون  در جلسه  كه  آنهایی  )به جز  كاغذ  كتاب طراحی،  از هرگونه  استفاده   -3
متقاضيان داده خواهد شد( و تصاویر متفرقه در جلسه آزمون، و همچنين در حين انجام 
پروژه، قدم زدن، سركشی روی كار دیگران، هر نوع پرسش و پاسخ و كمک به دیگران 

مجاز نبوده و در صورت انجام آن به عنوان تقلب محسوب خواهد شد. 
راپيد،  نویس،  روان  تينري،  و  الکلي  ماژیک، الک هاي  نظير:  وسایلي  از  استفاده   -4
رنگ هاي پودري و مایع، خودنویس، گراف، آبرنگ، رنگ گواش، مركب و سایر وسایل 

مشابه، مجاز نيست. 
5- هرگونه كوالژ كردن، چسباندن و نصب كردن مصالح متفرقه روی پروژه عملی یا 

تشریحی، ممنوع است.
6- به منظور رعایت دستورالعمل های بهداشتی، از آوردن همراه خودداری نمایند. ضمنًا 

در محل آزمون، امکان تهيه مواد خوراكی مهيا نيست.
7- همراه داشتن ماسک سه الیه )بدون فيلتر( برای همه متقاضيان الزامی است.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور     
 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره : 

 برگزاري مجدد آزمون عملي رشته هاي تحصیلي داراي شرایط 

خاص گروه آزمایشی هنر درآزمون سراسري سال 1400
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 انتخاب رشته و دانشگاه، کار آسانی نیست و ممکن است 
که در این فرایند، سؤال های بسیاری ذهن ما را به خود 
انتخاب  را  مشغول کنند؛ سؤاالتی مانند: چه دانشگاهی 
کنم؟ چه شغلی برای آینده من مناسب است؟ چه نمره ای 
باید کسب کنم تا بتوانم در یک رشته خاص موفق باشم؟ 
و ... سؤال هایی کلیدی هستند که به طور مستقیم به یک 
تصمیم بزرگ مرتبط است: چه رشته ای را باید انتخاب 

کنم؟ 
و  دارند  وجود  انتخاب  برای  رشته  صدها  عمل،  در 
رشته هایی که دانشگاه های مختلف ارائه می کنند نیز 
با یکدیگر متفاوت هستند؛ اما شما باید رشته ای را 
انتخاب کنید که در آینده، به خاطر تصمیم امروزتان 

از خودتان راضی باشید. 
 نگران نباشید؛ آن قدر هم که به نظر می رسد 
دقت  اما  نیست؛  سختی  کار  رشته  انتخاب 
می طلبد. در اینجا به نکاتی که در این زمینه 
باید به آن توجه کنید می پردازیم، و سپس 
افراد  از  با مشاوره و کمک گرفتن  شما 
متخصص می توانید رشته مناسب خود 

را انتخاب کنید. 
 در اینجا به شما کمک می کنیم تا 

بدانید:
 چرا انتخاب رشته دانشگاهی مناسب مهم است؟

 چگونه رشته ای را انتخاب کنیم که برای ما و آینده مان 
مناسب باشد؟

را  دانشگاهی  رشته  چه  واقعاً  که  بفهمیم  چگونه   
می پسندیم؟

1. عالیق، ارزش ها و توانایی های خود را شناسایی 
کنید

 از خود نپرسید که »چه رشته ای را باید انتخاب کنم؟« 
سؤال درست این است که »چه رشته ای برای من مناسب 

است؟«
اولین قدم در انتخاب رشته مناسب برای شما، تشخیص 
و  مهم  برایتان  که  است  تحصیلی  زمینه های  درست 
ارزشمند است، و این خود می تواند به دسته های متفاوتی 

تقسیم بندی شود که یک به یک به آنها می پردازیم:
 رشته دانشگاهی خود را متناسب با توانایی هایتان انتخاب 

کنید
که  است  چیزی  آن  معنای  به  توانایی ها  کلی،  طور  به 
اینکه شما در چه  فهمیدن  انجام دهید.  شما می توانید 
زمینه هایی مهارت دارید و در چه زمینه هایی می توانید از 
آن مهارت ها استفاده کنید، راه بسیار خوبی است برای 
آنکه پروسة حذف را هنگام انتخاب مجموعه ای از 

رشته های دانشگاهی آغاز کنید. 
خودتان  که  را  زمینه هایی  هم  باز  حال،  این  با 
ندارید،  باالیی  توانایی  آنها  در  می کنید  احساس 
قبل از بررسی درست،  نادیده نگیرید؛ زیرا خیلی 
از مهارت ها صرفاً در دانشگاه فرا گرفته می شوند و 
به هر حال دانشگاه هم مکانی برای یادگیری است. 
 رشته های دانشگاهی را بر اساس ارزش گذاری که 

در ذهنتان دارید انتخاب کنید
انتخاب رشته دانشگاهی، بر اساس آن چه واقعاً از 
درون به آن اعتقاد دارید، معموالً شما را در آینده 
به سمت شغلی هدایت می کند که به آن شغل 
لذت  برایتان  آن  به  اشتغال  و  هستید  عالقه مند 

بخش است. 

انتخاب رشته ڪار سختی نیست ؛ 

    اما دقت مے طلبد
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 با این حال، در انتخاب رشته نباید فقط به ارزش گذاری 
خودتان توجه کنید. دوران دانشگاه زمان کسب تجربه و 
کشف خودتان است، و بسیاری از  افراد در همین دوران 
تحصیل در دانشگاه است که به عالیق واقعی و اصلی خود 

پی می برند. 
 رشته دانشگاهی خود را بر اساس عالیقتان انتخاب کنید

اینکه در انتخاب رشته دانشگاهی خود به عالیقتان توجه 
کنید، بسیار خوب است. چه کسی هست که دوست نداشته 
باشد در مقابل انجام کاری که به آن عالقه دارد، درآمد هم 
کسب کند؟! ولی به یاد داشته باشید که، همان طور که 
پیش تر هم گفتیم، ارزش گذاری ها و عالیقتان ممکن است 
در طول زمان تغییر کند، و دوران تحصیل در دانشگاه هم 
ممکن است عالیق شما را نسبت به دوران پیش از ورود به 

دانشگاه، کم رنگ تر کند. 
چه  آن  و  آرزوها  اساس  بر  را  خود  دانشگاهی  رشته   

عاشقش هستید انتخاب کنید
در نگاه اول، ممکن است به نظر برسد که عالیق شما، همان 
مواردی است که عاشقش هستید، ولی این فکر، دست کم 
گرفتن آرزوهاست. درست است که آرزوهای شما براساس 
عالیقتان شکل می گیرد، ولی در حقیقت آن چه به آن 
عشق می ورزید، ارزش ها و توانایی های شما را به تحقق 

آرزوهای مادام العمرتان تبدیل می کند. 
دنبال کردن آرزوها، هر آن چه که باشند، یکی از بهترین 
راه ها برای انتخاب رشته است، و معموالً با کمترین میزان 
پشیمانی همراه است؛ با این حال، مانند عالیقتان، برخی از 
آرزوهای شما نیز ممکن است تازه بعد از ورود به دانشگاه 

تعریف شوند. 
واقعیت این است که بسیاری از اوقات، آرزوهای ما، آرزوی 
اطرافیانمان است و بر اثر تلقینی که طی سالیان متمادی 
به ما شده است، فکر می کنیم که آرزوی ما نیز همان است؛ 
برای مثال، می توان به داوطلبانی اشاره کرد که از درس 
زیست شناسی خوششان نمی آید، اما آرزوی پزشک شدن 

را در ذهن خود دارند!
با دوستان و نزدیکانتان درباره عالیق خود صحبت کنید 
و نظر آنها را در مورد خودتان بپرسید. ممکن است که 
این افراد، در مواردی موافق یا مخالف ایده ها و عالیق شما 
باشند، ولی می توانند در تصمیم گیری ها، کمک بزرگی به 

شما بکنند. 

2. آینده را در نظر بگیرید
درست است که حتماً باید عالیق، ارزش ها و آرزوهای خود 
را در انتخاب رشته تان در نظر بگیرید، ولی تمام این موارد، 
مربوط به زمان حال شما می شوند؛ پس آینده چه نقشی در 
این زمینه دارد؟ در اینجا به سؤاالتی که باید از خود بپرسید 

تا نتایج بلند مدتی را از انتخاب رشته مناسب دریافت کنید، 
می پردازیم:

 آیا بعد از چندین سال باز هم از آن رشته، که در آن 
تحصیل خواهید کرد، لذت خواهید برد؟

ارزش گذاری  برایشان  که  دارید  آرزوهایی  و  عالیق  شما 
کرده اید، ولی اگر بعداً موقعیت یا نظرتان عوض شود چه؟ 
چه کسی می تواند بگوید که 10 یا 20 یا 30 سال آینده، 

چه احساسی دارید؟
اگر مطمئن نیستید که چگونه باید به این سؤال پاسخ دهید، 
دیدگاهی کلی تر و گسترده تر را در نظر بگیرید؛ مثاًل به جای 
انتخاب شاخه ای خاص از زیست شناسی، که با آن آشنایی 
برای  بعدها  تا  انتخاب کنید  را  ندارید، آن شاخه کلی تر 
ورود به شاخه های تخصصی تر این رشته تصمیم بگیرید. 

 آیا فرصت شغلی دارد؟
به عبارت دیگر، آیا بعد از گرفتن مدرکتان می توانید به 
راحتی شغلی را در زمینه رشتة  تحصیلی خود بیابید؟ 
نیاز  البته این موضوع، خود به تحقیق و بررسی درست 
دارد. مشاغلی را که پس از فراغت از تحصیل در هر رشتة  
تحصیلی می توانید به آنها مشغول شوید، به خوبی بررسی 
کنید. ممکن است که اسم خیلی از مشاغل موجود، حتی 

به گوشتان هم نخورده باشد!  
 آیا این شغل در آینده همچنان وجود خواهد داشت؟

ما در دنیایی زندگی می کنیم که جریان سریع پیشرفت 
تکنولوژی و نوآوری، بسیار سرسام آور است. هوش مصنوعی 
و ماشینی شدن بسیاری از چیزها، در حال تغییر دادن 
قاعده بازی هستند و این تغییر، در آینده بیشتر هم می شود. 
ممکن است به سؤال قبلی پاسخ »بله« داده باشید و بگویید 
که فرصت شغلی این رشته، اکنون موجود است، ولی آیا 
آن فرصت شغلی در 10 سال آینده نیز وجوددارد؟ برخی از 
مشاغل پایه ای ممکن است که در سال های آینده به کلی 

حذف شوند. 
 آیا درآمد کافی دارد؟

با  باشید که  افرادی  از  ممکن است شما جزو آن دسته 
قاطعیت می گویند درآمد، در جریان تصمیم گیری هایشان 
با خودتان صادق  بهتر است  ندارد، ولی  اهمیتی  چندان 
باشید؛ چون درآمد داشتن از شغل مورد نظر، برای همگان 

بسیار مهم است. 
هیچ کس دوست ندارد که در آینده با مشکل مالی مواجه 
شود، و اگر قصد دارید که بعدها مستقل شوید، مهم است 
که آن چه را که به عنوان درآمد در مقابل شغلتان دریافت 

می کنید، حتماً در نظر داشته باشید. 

3. انتخاب دانشگاه مناسب 
اینکه شما در پایان تحصیل خود، تنها مدرکی را با مهر و 

امضا دریافت کنید، چندان به کارتان نخواهد آمد. مدرک 
شما و اعتبار آن، بستگی زیادی به صادر کننده مدرک و 

مکانی دارد که در آن تحصیل می کنید. 
 انتخاب دانشگاه متناسب با رشته ای که انتخاب می کنید 
در حالی که دانشگاه های معروف و شناخته شده ای وجود 
دارند که اکثریت داوطلبان  ترجیح می دهند برای تحصیل 
به آنها وارد شوند، بسیاری از دانشگاه ها نیز هستند که در 
رشته ها و زمینه هایی خاص قوی هستند؛ پس نباید اهمیت 
تحقیق و بررسی در این مورد را نیز فراموش کرد. با انتخاب 
دانشگاه متناسب با رشته ای که انتخاب می کنید، احتمال 
اینکه در آینده نیز تحصیالت خود را در مقاطع باالتر بتوانید 

در همان جا ادامه دهید، افزایش می یابد. 
درست است که یکی از نکات مثبت تحصیل در دانشگاه های 
بزرگ، گستره وسیع رشته ها، واحدهای درسی، کارگاه ها و 
آزمایشگاه  های مجهز و مدارکی است که آن دانشگاه ها ارائه 
می دهند، ولی نگذارید که این موضوع،  شما را نسبت به 
دانشگاه های دیگر دلسرد کند. در نهایت، اگر شما قصد 
ادامه تحصیل در رشته مورد نظرتان را داشته باشید، زمینه 
تحصیلی شما در آینده، تخصصی تر شده و انتخاب های شما 

نیز محدودتر خواهد شد. 
 مکان دانشگاهی که انتخاب می کنید، بسیار مهم است

که  را  شهری  یا  مکانی  موقعیت  دانشگاه،  انتخاب  برای 
دانشگاه در آن قرار دارد، نیز باید در نظر بگیرید. آیا شرایط 
دور شدن از خانواده خود را دارید؟ آیا می توانید از پس 

هزینه های مربوط به زندگی در شهرهای دیگر برآیید؟ 
در نهایت، بعد از تهیه لیستی از دانشگاه ها و رشته هایی 
که برای انتخاب مّدنظر دارید، می توانید لیست خود را بر 
اساس رشته هایی که هر دانشگاه ارائه می کند و رشته هایی 

که مناسب شماست، محدودتر کنید. 

4. به خود فرصت دهید
استرس  دچار  خود،  دانشگاهی  رشته  انتخاب  برای  اگر 
شده اید، عجله نکنید و کمی  بیشتر به خود زمان بدهید 
تا بتوانید در این مورد، درست تصمیم بگیرید. تصمیمات 
عجوالنه و همراه با استرس، معموالً نتایج مطلوبی را برایتان 

به همراه نخواهند داشت. 

5. کمک دریافت کنید
انتخاب رشته، تصمیمی است که خود شما باید بگیرید؛ با 
این حال، اگر نیاز به کمک دارید، حتماً آن را از افراد دارای 

صالحیت دریافت کنید:
 با مشاوران تحصیلی صحبت کنید

زمینه  این  در  که  تحصیلی،  از مشاوران  بهتر  چه کسی 
تخصص دارند، می توانند کمکتان کنند؟ با اطالعاتی که 
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آنها در زمینه رشته های تحصیلی و دانشگاه ها در اختیار 
شما قرار می دهند، می توانید با آرامش و آگاهی بیشتری 

انتخاب رشته کنید. 
 با فارغ التحصیالن رشته های مختلف صحبت کنید

برخی از فارغ التحصیالن دانشگاهی )به خصوص افرادی که 
رشته تحصیلی خود را با عالقه انتخاب کرده اند( می توانند 
شما را در زمینه مشاغل مختلف راهنمایی کنند و دیدگاهی 
بلند مدت در مورد رشته و فرصت های شغلی مرتبط با آنها 

در اختیارتان قرار دهند. 
  با همدوره ای های خود صحبت کنید

دوستان و همکالسی های شما معموالً منبع خوبی از ایده ها 
و انگیزه ها هستند. درست است که آنها مانند افراد حرفه ای 
و متخصص، دانش و آگاهی الزم را در زمینه رشته های 
دانشگاهی ندارند، ولی به خوبی درک می کنند که شما چه 
دورانی را از سر می گذرانید. آنها هم در شرایط یکسان با 
شما هستند؛ پس با آنها صحبت کنید و پیشنهادهایشان 

را نادیده نگیرید. 
 با والدین خود گفت و گو کنید

والدین شما، در تمام مراحل زندگی تان همراهتان بوده اند 
و امروز نیز  با دلسوزی در کنار شما هستند. 

البته پیشنهادهای والدین شما زمانی مؤثر خواهد بود که 
بر آن چیزی که برخالف میل شماست، اصرار نورزند؛ چون 
در نهایت، کسی که قرار است تصمیم نهایی را بگیرد، خود 

شما هستید. 

6. هر گونه معایب و نقاط منفی را قبل از انتخاب 
رشته بررسی کنید

یک رشته ایده آل را برای خود در دانشگاه )با تمام مزایا، 
عالقه زیاد و آینده مناسب( تصور کنید. نقطه منفی آن 

چیست؟ بله، درست است؛ چیزی به ذهنتان نمی رسد. 
قطعاً هر رشته ای مزایا و معایب خود را دارد. تنها کاری که 
شما باید بکنید این است که این نقاط منفی را شناسایی 
آنها  با  مواجهه  کنیدکه هنگام  اطمینان حاصل  و  کنید 

می توانید مدیریتشان کنید. 
برای خودتان مشخص کنید که چقدر احتمال دارد رشته 
انتخابی تان را بعداً تغییر دهید. همان طور که گفته شد، 
بسیاری از افراد، ممکن است که در دانشگاه به فکر تغییر 
رشته بیفتند؛ پس بهتر است از قبل بدانید که در صورت 
گرفتن این تصمیم، چه هزینه هایی را باید بپردازید. آیا اصاًل 
پیش نیازهای الزم را برای انجام این کار خواهید داشت؟ 
به عنوان مثال، اگر رشته زیست شناسی را انتخاب کنید 
و سپس بعد از مدتی تصمیم به تغییر آن رشته به رشته 
رشته  در  شما  واحدهای  اکثر  احتماالً  بگیرید،  مدیریت 
بعدی پذیرفته نخواهد شد و مجبور خواهید شد که دوباره 
همه چیز را از اول شروع کنید و هزینه و زمان بیشتری 

را صرف کنید، و اگر همچنان در این زمینه تردید دارید، 
رشته هایی کلی تر را انتخاب کرده و از انتخاب رشته هایی 

که تخصصی تر هستند، اجتناب کنید. 
برای تشخیص نکات منفی، فرصت های شغلی، دانشگاه 
مناسب و تمام مواردی را که اینجا گفته شد، مورد توجه 

قرار دهید. 
دنبال  به  مستقیماً  که  است  این  دارد  اهمیت  چه  آن 
آسان ترین گزینه نروید و راهی را انتخاب کنید که به آن 
افتخار خواهید کرد و شما را به سمت هدفی که در ذهن 

دارید، سوق می دهد. 

7. با حقیقت روبرو شوید 
یک نکته اصلی که در پایان این جستار باید به آن پرداخته 
واقعیات  اساس  بر  انتخابتان  نهایی  کردن  بررسی  شود، 
موجود است. لزوماً رشته ای که از نظر بسیاری افراد رشته 
ایده آل است، برای شما بهترین نخواهد بود. تصمیم نهایی 
را با توجه به شرایط و امکانات خود بسنجید و قبل از اینکه 
این بزرگترین تصمیم زندگی تان را بگیرید، این سؤاالت را 

دوباره از خود بپرسید:
 چه شغلی برای من در آینده مناسب است؟ 

 آیا رشته ای که انتخاب کرده ام، مرا برای رسیدن به آن 
شغل کمک می کند؟

 چه دانشگاهی برای رشته ای که انتخاب کرده ام مناسب 
است؟

 آیا رشته ای را که انتخاب کرده ام، با توانایی ها و مهارت های 
من سازگار است؟

انتخاب خود را بررسی   آیا تمام معایب و نقاط منفی 
کرده ام؟

به خود یادآوری کنید که مقطع دبیرستان به پایان رسیده 
وارد  خود  تحصیل  از  جدیدی  مرحله  به  اکنون  و  است 
می شوید و باید با خود صادق بوده و برای انتخاب رشته تان، 

واقع بینانه تصمیم بگیرید. 
به طور خالصه، برای انتخاب رشته مناسب برای خود، به 
عالیق، توانایی ها، مهارت ها و آرزوهای خویش توجه کنید 
و آینده شغلی و درآمد مناسب مجموعه رشته های انتخابی 
را نیز برای خود در نظر بگیرید، و اگر در این پروسه نیاز 
به کمک داشتید، با افراد حرفه ای و متخصص، اطرافیان و 

والدینتان مشورت کنید. 
مطمئناً در پروسه انتخاب رشته، گاهی دچار سردرگمی 
خواهید شد؛ با این حال، اگر قدم به قدم موارد گفته شده 
را دنبال کنید و واقع بینانه آن موارد را بررسی کنید، این 
پروسه برایتان بسیار آسان تر خواهد شد و قطعاً در آینده از 

تصمیم خود رضایت بیشتری خواهید داشت. 
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به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون مقطع کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي 
و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعي سال 1400 مي رساند که این آزمون براي متقاضیان 
در 188  مورخ 1400/5/22  جمعه  روز  صبح  در  آزمون  با  امتحاني  هاي  کدرشته 
شهرستان )به شرح مندرج در جدول شماره 1 این اطالعیه که در سایت سازمان سنجش 
آمده است( برگزار مي شود. الزم به ذکر است که براي پذیرش در كدرشته هاي امتحاني: 
11)الکترونيک(، 15)ساخت و توليد(، 18(صنایع فلزي(، 19)تأسيسات مکانيکي(، 
20)صنایع چوب و مبلمان(، 21)چاپ(، 22 )عمران( ، 23)معماري(، 25)صنایع 
29)معدن(،  28)سراميک(،  27)متالورژي(،  نساجي(،  26)صنایع  شيميایي(، 
خانواده( ،  مدیریت  و  كودک  اداري(، 35)تربيت  امور  دریایي(، 34)  30)علوم 
48)امور  دامي(،  43)امور  40)نقاشي(،  39)گرافيک(،  دوخت( ،  و  37)طراحي 
زراعي و باغي(، 50)ماشين هاي كشاورزي(، 51)صنایع غذایي(، 53 )هتلداري 
و گردشگري(، 54)حمل و نقل(، 55)مکاترونيک(، 56)پویانمایي(، 58)معماري 
برگزار  آزمون  داخلي(، 59)صنایع دستي( و 60)انرژي تجدیدپذیر خورشيدي( 
نخواهد شد و پذیرش دانشجو در این رشته ها صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي )معدل 
كل دیپلم( صورت مي گیرد؛ لذا براي متقاضیاني که در این رشته هاي تحصیلي ثبت نام 
و انتخاب رشته نموده اند، کارت شرکت در آزمون صادر نخواهد شد و نیازي به مراجعه 
متقاضیان به درگاه اطالع رساني این سازمان برای پرینت کارت نیست؛ اما الزم است که 

مفاد این اطالعیه را به دقت مطالعه نمایند. 
یادآوری مهم 1: متقاضیان گزینش در رشته هاي بدون آزمون میتوانند برای مشاهده و 
ویرایش اطالعات ثبت نامي و کد رشته محل هاي انتخابي خود، از تاریخ 1400/5/19 لغایت 
www .sanjesh.org:1400/5/22 با مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان به نشانی 

)قسمت ویرایش اطالعات( نسبت به مشاهده و ویرایش اطالعات خود اقدام نمایند.
یادآوری مهم 2: متقاضیاني که در زمان مقرر  )1400/3/30 لغایت 1400/4/11(  موفق 
نام مورخ  با توجه به اطالعیه ثبت  اند، در صورت تمایل، مي توانند  نام نشده  به ثبت 
1400/3/30 نسبت به ثبت نام در رشته هاي بدون آزمون از تاریخ 5/19 /1400 لغایت 

1400/5/22 اقدام نمایند. 

الف - نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون: 
برگ راهنما براي متقاضیان رشته هاي امتحاني با آزمون و کارت شرکت در آزمون، منحصراً 
براي متقاضیان رشته هاي با  آزمون، از روز سه شنبه 1400/5/19 براي مشاهده و پرینت 
روي درگاه سازمان قرار مي گیرد تا متقاضیان شرکت در آزمون بتوانند با وارد کردن اطالعات 
خود، شامل: شماره پرونده، کد رهگیري و یا نام و نام خانوادگي، سال تولد و شماره کارت 
ملی نسبت به پرینت آن اقدام نمایند. متقاضیان براي پرینت کارت شرکت در آزمون، باید 
منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و نشاني تعیین شده روي کارت شرکت در آزمون، 
به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمایند. براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت 

کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس دار و ارائه آن، 
الزامي است؛ لذا متقاضیان باید شخصاً براي پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند. 

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

در این سیستم، نسبت به بازیابي این اطالعات اقدام نمایند.
2- الزم به یادآوري است که متقاضیان ثبت نام کننده در رشته هاي با آزمون، باید در زمان 
پرینت کارت شرکت در آزمون )از تاریخ 1400/5/19 لغایت 1400/5/22( با مراجعه به 
درگاه اطالع رساني این سازمان، نسبت به ویرایش اطالعات ثبت نامي و کدرشته محل هاي 
انتخابي خود، با توجه به توضیحات این اطالعیه و برگ راهنماي شرکت در آزمون، در 

صورت نیاز، اقدام نمایند.

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

آمده است، مي باشد. 

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

1- با توجه به اطالعات مندرج روي کارت شرکت در  آزمون، چنانچه متقاضیان مغایرتي 
در اطالعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 10، 11، 14، 15، 16، 17 و 18 به ترتیب، 
شامل: نام خانوادگي، نام، سال تولد، شماره شناسنامه، شماره ملی، کدرایانه اي دیپلم، کد 
و عنوان رشته تحصیلي، استان محل اخذدیپلم، معدل کل دیپلم، تاریخ اخذ مدرک دیپلم، 
عالقه مند به گزینش در رشته های غیرانتفاعی وکدرشته محل هاي انتخابی براساس 
اولویت عالقه مندی کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، الزم است که براي اصالح 
مورد یا موارد مذکور، حداکثر تا تاریخ 1400/5/22 منحصراً به درگاه اطالع رساني این 
سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطالعات نسبت به اصالح موارد اقدام نمایند، 
و چنانچه در بندهاي 3، 7، 9 و 13)جنس، دین، معلولیت و زبان خارجی امتحاني( تفاوتی 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 تاریخ ، نحوه پرینت کارت و محل رفع نقص کارت 
شرکت در آزمون مقطع کارداني نظام جدید دانشگاه 
فني  و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعي و 

پذیرش برخی از رشته هاي بدون آزمون سال 1400
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مشاهده نمودند، ضروری است که در روز پنجشنبه مورخ 1400/5/21 صبح از ساعت 
8:30 الي 12:00 و بعدازظهر، از ساعت 14:00 الي 18:00 به نماینده سازمان سنجش 
مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره 2 این اطالعیه، که در سایت 

سازمان سنجش آمده است، مراجعه نمایند. 
2- چنانچه متقاضیان مغایرتي در اطالعات مندرج در سهمیه ثبت نامي )بند 8( کارت 
شرکت در آزمون مشاهده نمودند، الزم است که حداکثر تا تاریخ 1400/5/22  منحصراً به 
درگاه اطالع رساني این سازمان )قسمت ویرایش اطالعات( مراجعه و با توجه به توضیحات 
مندرج در این درگاه اطالع رساني، نسبت به اصالح سهمیه اقدام نمایند تا در صورت تأیید 
از سوی ارگان مربوطه، سهمیه براي آنان اعمال گردد؛ در غیر این صورت، با سهمیه آزاد 
گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضی در این زمینه قابل قبول نیست. ضمناً تأکید 
مي گردد متقاضیانی که در مرحله اول ثبت نام متقاضي استفاده از سهمیه بوده اند ولي 
سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذي ربط مورد تأیید قرار نگرفته است، براي بررسي 
و روشن شدن وضعیت سهمیه خود)بعد از ویرایش( حداکثر تا تاریخ 1400/5/24 به 
ارگان هاي ذي ربط نیز مراجعه نمایند. بدیهي است که در صورت تأیید سهمیه از سوی 
ارگان ذي ربط، سهمیه درخواستي اعمال مي گردد؛ در غیر این صورت، این افراد با سهمیه 

آزاد گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضي در این زمینه قابل قبول نیست.
ضمناً سایر اطالعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون هر متقاضی، بر اساس اطالعات 
مندرج در تقاضانامه ثبت نام خود متقاضی، در نظر گرفته شده و به تقاضاهای مربوط به 

تغییر رشته امتحاني و حوزه  امتحاني، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- چنانچه کارت شرکت در آزمون هر یک از متقاضیان فاقد عکس است یا عکس روي 
کارت آنان دارای اشکاالتي، از جمله: فاقدمهر بودن عکس، اشتباه عکس، واضح نبودن 
عکس و ... است، ضروری است که در روز پنجشنبه مورخ 1400/5/21 صبح از ساعت 
8:30 الي 12:00 و بعدازظهراز ساعت 14:00 الي 18:00 با به همراه داشتن دو قطعه 
عکس 4×3 و کارت ملی یا شناسنامه عکس دار، به نماینده سازمان سنجش مستقر در 
باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره 2 این اطالعیه که در سایت سازمان 

سنجش آمده است، مراجعه نمایند و موضوع را پي گیري نموده تا مشکل برطرف گردد. 
4- متقاضیانی که هم اکنون عالقه مند به گزینش در رشته هاي مؤسسات آموزش عالی 
غیرانتفاعي و غیردولتی هستند، ضرورت دارد که در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون، 
پس از اطمینان از پذیرش این مؤسسات در رشته  امتحاني خود، با ورود به بخش ویرایش 
اطالعات و خرید کارت  اعتباری با استفاده از کارت های عضو شبکه بانکي شتاب، که 
پرداخت الکترونیکي آنها فعال است، با پرداخت مبلغ 137/000 )یکصدو سی و هفت 
هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام اقدام نموده و مشخصات کارت  اعتباری را در محل   

مربوط درج نموده و نسبت به ثبت کدرشته محل هاي مورد نظر خود اقدام نمایند.
یادآوري: متقاضیان، براي آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، مي بایست از برگ راهنمای 
شرکت در آزمون، که روي درگاه این سازمان قرار داده خواهد شد، پرینت تهیه کرده و 

نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.

د- موارد مهم قابل توجه متقاضیان: 
1- در زمان حضور در جلسه  آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل 

کارت  ملی یا اصل شناسنامه عکس دار، الزامي است.
بسته  دقیقه(  و سي  )هفت  ساعت7:30  رأس  امتحاني،  حوزه هاي  ورودی  درهای   -2
خواهد شد و فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت 8:00 )هشت( آغاز مي گردد؛ لذا از ورود 
متقاضیان پس از بسته شدن درهای ورودی به محوطه یا سالن های امتحاني، ممانعت به 

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

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

جلسه آزمون اکیداً خودداري نمایند.

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

موجب محرومیت از گزینش در آزمون مي شود.
6- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر 
از مصادیق تخّلف و تقّلب محسوب  و تعلل در ارائه مدارک امتحاني، ماهيتاً 
مي گردد و با متقاضيان متخلف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرایم در 

آزمون هاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد. 

هـ- اصالحات و تغییرات دفترچه راهنماي ثبت نام و اعالم رشته هاي جدید:
برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کدرشته محل هاي جدید یا اصالحاتی را 
پس از انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته به این سازمان اعالم نموده اند که 
این قبیل کدرشته محل ها و اصالحات اعالم شده، در اطالعيه مورخ 1400/5/18 این 
آزمون در درگاه سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. الزم است که متقاضیان 
رشته هاي با آزمون یا با سوابق تحصیلي، نسبت به مطالعه آن اقدام نموده و در صورت 
تمایل، با توجه به مندرجات این اطالعیه، رشته  محل هاي انتخابي خود را ویرایش نمایند.

و- دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری فیزیكی  و الزامات بهداشتی: 
ضمن آرزوی سالمتی، تندرستی و موفقیت برای شما، براساس آخرین اطالعات درباره راه 
های انتشار ویروس کرونا و مخاطرات احتمالي آن در حوزه هاي برگزاري آزمون، انتظار 
می رود که موارد زیر را مّدنظر قرار داده و برای حفظ سالمتی خود، سایر متقاضیان و 

خانواده های محترم خود، آن را رعایت کنید:
1- زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی را برآورد کرده و به موقع در محل آزمون حضور 
یابید. حوزه  برگزاری آزمون، از ساعت 7:00 صبح روز برگزاری  آزمون آماده حضور شما 

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

3- از تردد بیمورد در محل آزمون جداً خودداری نمایید.
4- هنگام ورود به حوزه و خروج از آن، با دیگر متقاضیان فاصله مناسب )حداقل یک متر( 

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

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

7- از تماس دست ها با چشم، دهان و بینی در حین آزمون جداً خودداری نمایند.
8- هنگام عطسه یا سرفه کردن از دستمال کاغذی استفاده نمایید و در صورتی که 

دستمال وجود نداشت، از قسمت داخلی آرنج خود استفاده کنید. 
9- در صورت داشتن سؤال ضروری از عوامل اجرایی در طول برگزاری آزمون، حتماً با 

رعایت فاصله مناسب و داشتن ماسک، اقدام به صحبت نمایید.
10- به پیام هایی که حاوی نکات اجرایی و بهداشتی است و درجلسه آزمون از بلندگو 

پخش می شود، با دقت گوش کرده و به آن عمل کنید.
11- سعی کنید از تماس دست با سطوحی که اغلب لمس مي شود، نظیر: صندلی ها، 
دستگیره درها و شیرآالت سرویس بهداشتي و ... خودداری نموده و از دستمال کاغذی 

استفاده کنید.

ز- تكمیل فرم خوداظهاری ویژه متقاضیان مبتال به بیماری کرونا:
به منظور ارائه خدمات به آن دسته از متقاضیان آزمون مقطع کارداني نظام جدید دانشگاه 
فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعي سال 1400 که دچار بیماری کرونا 
شده اند )اعم از بیمارانی که در بیمارستان بستری یا در منزل قرنطینه هستند(، این 
سازمان با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تدابیر ویژه ای اتخاذ نموده 
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است؛ بر این اساس، متقاضیانی که عالئم بیماری آنها از تاریخ 1400/5/6 به صورت قطعی 
تایید گردیده، الزم بوده است که از روز چهارشنبه مورخ 1400/5/13 لغایت جمعه مورخ 
1400/5/15 با مراجعه به درگاه اطالع رسانی این سازمان )بخش آزمون کارداني نظام 
جدید دانشگاه فني و حرفه اي( فرم خوداظهاری را تکمیل نموده و گواهی مبنی بر داشتن 
بیماری کرونا )تأییدیه بیمارستان و یا نتیجه تست یا آزمایش مبنی بر مثبت  بودن به 
ویروس کرونا( را در بخش موردنظر بارگذاری نمایند. متقاضیانی که این فرم را تکمیل 
نموده اند، براساس دستورالعمل هاي وزارت بهداشت، از سایر متقاضیان جدا شده و آزمون 
آنها در یکی از بيمارستان های تعيين شده صرفاً در شهرهای محل آزمون به همراه 

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

در زمان مناسب برای تعیین حوزه امتحانی ایشان به عمل آید.

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

الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بي نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن 
هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکي و دستگاه های حافظه دار.

ب - ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات که آزمون متقاضی را از نظر علمي خدشه دار 
سازد، از قبیل:

1- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول براي شرکت در آزمون.
2- تبانی با متقاضیان یا افراد خارج از حوزه امتحاني یا دست اندرکاران آزمون، از قبیل: 

عوامل اجرایی و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.
3- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جاي متقاضی اصلی.

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

د - کمک به متقاضی خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سؤاالت.
ه  - دسترسی غیرمجاز به اطالعات مربوط به متقاضیان یا استفاده غیر مجاز از آنها.

و - هرگونه تغییر غیرمجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه هاي متقاضیان یا سایر مدارک و 
دفاتر مربوط به آزمون.

ز - افشاي سؤاالت آزمون یا تالش در جهت دستیابی و افشاي آن یا شرکت یا معاونت در 
این امر، قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح - خرید یا فروش سؤاالت آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر، قبل یا حین 
برگزاری آزمون، اعم از اینکه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده 6 - هیأت هاي رسیدگی به تخلفات، صالحیت صدور حکم به مجازات های زیر را 
درباره متخلفان دارند:

الف - درمورد مشموالن بند )الف( ماده )5(: اخطار کتبي با درج در پرونده متقاضی و اعالم 
به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب - در مورد مشموالت بند )ب( یا بند )ج( ماده )5( : محرومیت از گزینش علمي در 
آزمون همان سال و ابطال قبولی متقاضی در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون 

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

تجدید نظرخواهي در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون هاست.
ماده 7 - در مورد مشموالن بندهای )د(، )ه (، )و(، )ز( و )ح( ماده )5( هیأت هاي رسیدگی 
متهم را براي رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون )10/000/000( ریال تا یک 
میلیارد )1/000/000/000( ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم 

دادگستری معرفي مي نمایند.

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

فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده براي مرتکب است.
ماده 9 - رسیدگی در هیأت هاي رسیدگی به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگی برابر سایر 
قوانین جزایي یا رسیدگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت هاي انتظامی اعضای 
هیأت علمي یا کمیته هاي انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب، عالوه بر مجازات مندرج 
در مواد )6( و )7( این قانون، به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات نیز محکوم مي گردد.
ماده 10 - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکي از مجازات های مندرج در این قانون، به 
استثنای مجازات مندرج در بند )الف( ماده )6(، هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، قبولی 
وي در آزمون را ابطال مي نماید؛ در این صورت، مؤسسه آموزشی مربوط، از صدور و اعطای 
هر گونه گواهی یا مدرک به وي خودداري خواهد نمود، و چنانچه گواهی فارغ التحصیلي به 
وي اعطاء شده باشد، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسالمی، ملزم به ابطال آن گواهی هستند.
ماده 11 - چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبي و 
سوابق تحصیلي وي مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی، از قبیل: عدم تطابق معدل 
دیپلم و دوره پیش دانشگاهي با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید 
هیأت هاي بدوي رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، از متقاضی در یک یا چند درس عمومی 
و اختصاصی، امتحان مجدد به عمل مي آید. تعیین وضعیت نهایي آزمون این متقاضی، 

براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد، بر عهده هیأت بدوي است.

ط- نحوه اعالم گزارش تقلب و تخلفات:
با نزدیک شدن به ایام برگزاري آزمون مقطع کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي 
و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعي سال 1400 مشاهده مي شود که برخي از افراد و 
مؤسسات سودجو و کالهبردار، با انجام تبلیغات در فضاهاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي 
و با ادعاي واهي دسترسي به سؤاالت آزمون ، اقدام به اخاذي و کالهبرداري مي نمایند. از 
متقاضیان درخواست مي شود که در نهایت هوشیاري و مراقبت از گرفتار شدن در دام این 
شیادان، هرگونه خبر مشکوک در این زمینه را از طریق شماره تلفن هاي 36182152-
026 و 36182151-026 و آدرس الکترونیکي hefazatazmon@sanjesh.org به 

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

گپ، بله و ایتا، به آدرس هاي مندرج در درگاه اطالع رساني این سازمان، اقدام نمایند. 

ی - نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش و کشور:
با توجه به عدم  پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 
و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان می 
 توانند، به سیستم پیشخان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس:

همراه  به  را  خود  درخواست  و  کرده  مراجعه    http://darkhast.sanjesh.org
و  نامه  شماره  متقاضی  برای  درخواست،  ثبت  از  پس  نمایند.  ثبت  الزم  مستندات 
کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود و متقاضیان می توانند پس از دریافت 
 شماره و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه، به پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس:
 http://rahgiri.sanjesh.org وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

ضمناً متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را از تاریخ دوشنبه 
1400/5/18 )امروز(لغایت روز جمعه 1400/5/22 با بخش پاسخگویي اینترنتي سازمان 
سنجش آموزش کشور و یا در روزها و ساعات اداری با شماره  تلفن:  42163-021 در میان 
بگذارند.                     روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 
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سال 1400  ناپیوسته  کارشناسي  به  کارداني  آزمون  در  شرکت  متقاضیان  اطالع  به 
مي رساند که آزمون متقاضیان رشته هاي امتحاني با آزمون، در صبح روز جمعه مورخ 
1400/5/22 در 188 شهرستان به شرح مندرج در جدول شماره 1 این اطالعیه که در 
سایت سازمان سنجش آمده است )مرکز استان و برخی از شهرستان ها( برگزار مي گردد. 
الزم به ذکر است که براي پذیرش دانشجو در کدرشته هاي امتحاني: 102 )مهندسي 
بهداشت حرفه اي و ایمني كار(، 104 )مهندسي بهداشت محيط(، 105 )ساخت 
)ایمني   202 )هوشبری(،  پزشکي(،113  )مدارک   112 دندانی(،   پروتزهای 
صنعتي(، 204 )برق(، 206 )ساخت و توليد(، 207 )صنایع چوب و مبلمان( ، 208 
)صنایع شيميایي(،210 ) كامپيوتر( ، 211 )مواد(،  213 )معدن(،214 )معماری(، 
215 )مکانيک( ، 216 )نقشه برداري( ، 217 )شهرسازي(، 218 )صنایع نساجي( ، 
232 )مهندسی اجرایی عمران( ،  301 )مهندسي آبياري و منابع طبيعی(،  304 
)پرورش طيور(، 306 )علوم دامي(،  307 )توليدات گياهي( ، 309 )شيالت( ،  311 
)علوم و صنایع غذایي( ،  312 )گياه پزشکي(، 313 )ماشين هـاي كشاورزي(، 
401 )آمار( ،  503 )آموزش راهنمایي و مشاوره(،  504 )زبان انگليسي(،  509 
)آموزش و پرورش ابتدایي(، 511 )باستان شناسي(، 512 ) علوم ورزشی(، 513 
انتظامي( ، 518  )علوم   516  ، حسابداری(   (  514 كریم(،  قرآن  معلم  )تربيت 
)مدیریت(،  519 )حقوق(،601 )طراحی و دوخت( ، 602 )صنایع دستي(، 603 
)مرمت و احياي بناهای تاریخي(، 604 )نوازندگي ساز ایراني(، 605)هنرهای 
تجسمی( ،  606 )طراحي پوشاک(، 701 )1-علوم آزمایشگاهي دامپزشکي و 
بهداشت مواد غذایي(، آزمون برگزار نخواهد شد و پذیرش دانشجو در این رشته ها 
صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي )معدل كل مقطع كارداني( صورت مي گیرد؛ لذا 
براي متقاضیاني که در این رشته هاي امتحاني ثبت نام و انتخاب رشته نموده اند، کارت 

شرکت در آزمون صادر نخواهد شد. 
تذكر مهم 1: متقاضیان گزینش در رشته هـاي بدون آزمون مي توانند برای مشاهده و ویرایش 
اطالعات ثبت نامي و کد رشته محل هاي انتخابي خود، از تاریخ 1400/5/19 لغایت 1400/5/22 
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)قسمت ویرایش اطالعات( مراجعه و اقدام نمایند.
تذكر مهم 2: متقاضياني كه در زمان مقرر )1400/3/23 لغایت 1400/4/4( موفق 
به ثبت نام نشده اند، در صورت تمایل، مي توانند، با توجه به اطالعيه ثبت نام مورخ 
1400/4/6 نسبت به ثبت نام در رشته هـاي بدون آزمون، از تاریخ 1400/5/19 

لغایت 1400/5/22 اقدام نمایند. 
الف- نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون 

برگ راهنما براي متقاضیان رشته هاي امتحاني با آزمون و کارت شرکت در آزمون، منحصراً 
براي متقاضیان رشته هـاي با آزمون، از روز سه شنبه 1400/5/19 براي مشاهده و پرینت 
روي درگاه اطالع رسانی این سازمان قرار مي گیرد تا متقاضیان شرکت در آزمون بتوانند 
با وارد کردن اطالعات خود، شامل: شماره پرونده، کد رهگیري یا نام و نام خانوادگي، سال 
تولد و شماره کارت ملی نسبت به پرینت آن اقدام نمایند. متقاضیان براي پرینت کارت 
شرکت در آزمون، باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و نشاني تعیین شده 
روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمایند. براي شرکت در 
جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی 
یا اصل شناسنامه عکس دار و ارائه آن، الزامي است؛ لذا متقاضیان باید شخصاً براي پرینت 

کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند. 

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

اطالعات اقدام نمایند.
2- الزم به یادآوري است که متقاضیان ثبت نام کننده در رشته هاي با آزمون، باید در زمان 
پرینت کارت شرکت در آزمون )از تاریخ 1400/5/19 لغایت 1400/5/21(، با مراجعه به 
درگاه اطالع رساني این سازمان، نسبت به ویرایش اطالعات ثبت نامي )از جمله معدل کل 
مقطع کاردانی( و کدرشته محل هاي انتخابي خود، با توجه به توضیحات این اطالعیه و 

برگ راهنماي شرکت در آزمون، در صورت نیاز، اقدام نمایند.
ب- نشاني و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون: 

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

اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است، مي باشد. 
ج- درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون، چنانچه مغایرتي مشاهده 

شد، متقاضیان الزم است که به شرح زیر اقدام نمایند: 
متقاضیان  چنانچه  آزمون،  در  شرکت  کارت  روي  مندرج  اطالعات  به  توجه  با   -1-3
بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 10، 12، 13، 14، 16، 17،  مغایرتي در اطالعات مندرج در 
18 و 19 به ترتیب، شامل: نام خانوادگي و نام، شماره شناسنامه، سال تولد، شماره ملی، 
کد و عنوان رشته تحصیلي، مؤسسه محل اخذ مدرک ، سال و ماه اخذ مدرک ، معدل 
فارغ التحصیلي، وضعیت اشتغال )کارمندي(، استان بومی و عالقه مندي به گزینش در 
رشته هاي غیرانتفاعي و کد و عنوان محل هاي انتخابي براساس اولویت عالقه متقاضی 
کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، الزم است که براي اصالح مورد یا موارد مذکور، 
حداکثر تا تاریخ 1400/5/22 منحصراً به پایگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه و با ورود 
به قسمت ویرایش اطالعات، نسبت به اصالح موارد اقدام نمایند، و در صورتي که نسبت 
به بندهاي 3، 7، 9 و 15 )جنس، دین، معلولیت، زبان خارجی ( تفاوتی مشاهده نمودند، 
ضروری است که در روز پنجشنبه مورخ 1400/5/21 صبح از ساعت 8:30 الي 12:00 و 
بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 18:00 به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر 

در باجه رفع نقص حوزه مربوط )بر اساس جدول شماره 2( مراجعه نمایند. 
ضمناً سایر اطالعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون هر متقاضی، بر اساس اطالعات 
مندرج در تقاضانامه ثبت نام خود متقاضی در نظر گرفته شده و به تقاضاهای مربوط به 

تغییر رشته امتحاني و حوزه امتحاني، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3-2- چنانچه متقاضیان، مغایرتي در اطالعات مندرج در سهمیه ثبت نامي )بند 8( کارت 
شرکت در آزمون مشاهده نمودند، الزم است که حداکثر تا تاریخ 1400/5/22 منحصراً به 
درگاه اطالع رساني این سازمان )قسمت ویرایش اطالعات( مراجعه و با توجه به توضیحات 
مندرج در درگاه، نسبت به اصالح سهمیه اقدام نمایند تا در صورت تأیید سهمیه از سوی 
ارگان مربوط، سهمیه مورد نظر براي آنان اعمال گردد؛ در غیر این صورت، با سهمیه آزاد 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

 تاریخ، نحوه پرینت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت در 
آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1400
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گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضی در این زمینه قابل قبول نیست. ضمناً تأکید 
مي گردد متقاضیاني که در مرحله اول ثبت نام، متقاضي استفاده از سهمیه بوده اند، ولي 
سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذي ربط مورد تأیید قرار نگرفته است، براي بررسي 
و روشن شدن وضعیت سهمیه خود )بعد از ویرایش( حداکثر تا تاریخ 1400/5/24 به 
ارگان هاي ذي ربط نیز مراجعه نمایند. بدیهي است که در صورت تأیید سهمیه از سوی 
ارگان ذي ربط، سهمیه درخواستي اعمال مي گردد؛ در غیر این صورت، با سهمیه آزاد 

گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضي در این زمینه، قابل قبول نیست.
3-3- چنانچه کارت شرکت در آزمون متقاضیان، فاقد عکس بوده یا عکس روي کارت وي 
دارای اشکاالتي از جمله، فاقد مهر بودن عکس، اشتباه عکس و واضح نبودن عکس و ... 
است، ضروری است که این افراد در روز پنجشنبه مورخ 1400/5/21 صبح از ساعت 8:30 
الي 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 18:00 با به همراه داشتن دو قطعه عکس 
4×3 و کارت ملی یا شناسنامه عکس دار، به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر 
در باجه رفع نقص حوزه مربوط )براساس جدول شماره 2 که در سایت سازمان سنجش 

آمده است( مراجعه و موضوع را دنبال نمایند تا مشکل برطرف گردد. 
3-4- آن دسته از متقاضیاني که هم اکنون عالقه مند به گزینش در رشته هاي مؤسسات 
آموزش عالی غیرانتفاعي و غیردولتی هستند، الزم است که در زمان پرینت کارت شرکت 
در آزمون، پس از اطمینان از پذیرش این مؤسسات در رشته امتحاني خود، با ورود به 
بخش ویرایش اطالعات و خرید کارت اعتباری با استفاده از کارت های عضو شبکه بانکي 
شتاب، که پرداخت الکترونیکي آنها فعال است، با پرداخت مبلغ 137/000 )یکصد و 
سی و هفت هزار( ریال به عنوان وجه اعالم عالقه مندی، اقدام نموده و مشخصات کارت 
اعتباری را در محل مربوط درج نمایند و سپس با مراجعه به بخش ویرایش اطالعات، 

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

به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.

قابل توجه همه متقاضیان: متقاضيان رشته هاي امتحاني با آزمون و رشته هـاي 
پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي، الزم است كه با توجه به تاریخ هـاي 
اعالم شده، به درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و 
پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته  هاي تحصيلي 
و اطالعيه  مورخ 1400/4/6 كه هم اكنون در درگاه اطالع رساني سازمان قابل 
دسترسي و مشاهده است و همچنين اطالعيه اصالحي دفترچه راهنماي ثبت  نام 
و انتخاب رشته كه در تاریخ 1400/05/18 )امروز( در درگاه اطالع رساني مذكور 
قرار می گيرد، نسبت به ویرایش كد رشته محل هاي انتخابي خود اقدام نمایند.

د- موارد مهم قابل توجه متقاضیان 
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و 

همچنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس دار، الزامي است.
امتحاني، رأس ساعت 7:30 )هفت و سي دقیقه( بسته  2- درهای ورودی حوزه هاي 
خواهد شد و فرآیند برگزاری آزمون، رأس ساعت 8:00 )هشت( آغاز مي گردد؛ لذا از ورود 
متقاضیان، پس از بسته شدن درهای ورودی به محوطه یا سالن های امتحاني، ممانعت به 

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

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

جلسه آزمون، اکیداً خودداري نمایند.
5- الزم به تأکید است که همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط 
الکترونیکي و دستگاه هاي حافظه دار، از جمله: تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند 

هوشمند، انگشتر هوشمند و در جلسه آزمون طبق قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در 
آزمون هاي سراسري، که بخشي از آن در بند »ح« آمده است، موجب محرومیت از گزینش 

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

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

اسالمي مراجعه نمایند.
هـ- اصالحات و تغییرات دفترچه راهنماي ثبت نام و اعالم رشته هاي جدید:

برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، رشته هاي جدید یا اصالحاتی را در رشته ها 
پس از انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته و اطالعیه مورخ  1400/03/30 
این آزمون به این سازمان اعالم نموده اند که این قبیل از کد رشته محل ها و اصالحات 
اعالم شده، طي اطالعیه اي در تاریخ  1400/5/18 )امروز( روي درگاه اطالع رساني این 
سازمان درج خواهد شد. الزم است که همه متقاضیان رشته هاي با آزمون یا با سوابق 
تحصیلي، نسبت به مطالعه آن اقدام نموده و در صورت تمایل، از تاریخ 1400/5/19 لغایت 

1400/5/22 نسبت به انجام ویرایش در رشته محل هاي انتخابي خود اقدام نمایند.
و- دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری فیزیكی و الزامات بهداشتی 

ضمن آرزوی سالمتی، تندرستی و موفقیت برای شما، براساس، آخرین اطالعات درباره 
راه های انتشار ویروس کرونا و مخاطرات احتمالي آن در حوزه هاي برگزاري آزمون، انتظار 
می رود که موارد زیر را مّدنظر قرار داده و برای حفظ سالمتی خود، سایر متقاضیان و 

خانواده های محترم خود، آن را رعایت کنید:
1- زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی را برآورد کنید و به موقع در محل آزمون حضور 
یابید. حوزه برگزاری آزمون، از ساعت 7:00 صبح روز برگزاری آزمون آماده حضور شما 

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

3- از تردد بی مورد در محل آزمون جداً خودداری نمایید.
4- هنگام ورود و خروج به حوزه، با دیگر متقاضیان فاصله مناسب )حداقل یک متر( را 

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

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

7- از تماس دست ها با چشم، دهان و بینی در حین آزمون، جداً خودداری نمایند.
8- هنگام عطسه یا سرفه کردن، از دستمال کاغذی استفاده نمایید و در صورتی که 

دستمال وجود نداشت، از قسمت داخلی آرنج خود استفاده کنید. 
9- در صورت داشتن سؤال ضروری از عوامل اجرایی در طول برگزاری آزمون، حتماً با 

رعایت فاصله مناسب و داشتن ماسک، اقدام به صحبت نمایید.
10- به پیام هایی که حاوی نکات اجرایی و بهداشتی است و درجلسه آزمون از بلندگو 

پخش می شود، با دقت گوش کرده و به آنها عمل کنید.
11- سعی کنید از تماس دست با سطوحی که اغلب لمس مي شود، نظیر: صندلی ها، 
دستگیره در  ها و شیرآالت سرویس بهداشتي و... خودداری نموده و از دستمال کاغذی 

استفاده کنید.
ز- تكمیل فرم خوداظهاری ویژه متقاضیان مبتال به بیماری کرونا:

به منظور ارائه خدمات به آن دسته از متقاضیان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 
سال 1400 که دچار بیماری کرونا شده اند )اعم از بیمارانی که در بیمارستان بستری یا 
در منزل قرنطینه هستند(، این سازمان، با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
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پزشکی، تدابیر ویژه ای اتخاذ نموده است؛ بر این اساس، متقاضیانی که عالئم بیماری آنها 
از تاریخ 1400/5/6 به صورت قطعی تایید گردیده، الزم است که از روز چهارشنبه مورخ 
1400/5/13 لغایت جمعه مورخ 1400/5/15 با مراجعه به درگاه اطالع رسانی این سازمان 
)بخش آزمون کارشناسی ناپیوسته(، فرم خوداظهاری را تکمیل نموده و گواهی مبنی بر 
داشتن بیماری کرونا )تأییدیه بیمارستان یا نتیجه تست یا آزمایش مبنی بر مثبت بودن 
به ویروس کرونا( را در بخش مورد نظر بارگذاری نمایند. متقاضیانی که این فرم را تکمیل 
نمایند، براساس دستورالعمل هاي وزارت بهداشت، از سایر متقاضیان جدا شده و آزمون 
آنها در یکی از بيمارستان های تعيين شده صرفاً در شهرهای محل آزمون به همراه 

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

در زمان مناسب برای تعیین حوزه امتحانی ایشان به عمل آید.
ح- قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری

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

هرگونه وسیله غیر مجاز، از قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکي و دستگاه های حافظه دار.
ب - ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات که آزمون متقاضی را از نظر علمي خدشه دار، 

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

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

3- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جاي متقاضی اصلی.
ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکي و دستگاه های 

حافظه دار.
د - کمک به متقاضی، خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سؤاالت.

ه  - دسترسی غیرمجاز به اطالعات مربوط به متقاضیان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و - هرگونه تغییر غیرمجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه هاي متقاضیان یا سایر مدارک و 

دفاتر مربوط به آزمون.
ز - افشاي سؤاالت آزمون یا تالش در جهت دستیابی و افشاي آن یا شرکت یا معاونت در 

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

برگزاری آزمون، اعم از اینکه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده 6 - هیأت هاي رسیدگی به تخلفات، صالحیت صدور حکم به مجازات های زیر را 

درباره متخلفان دارند:
الف - درمورد مشموالن بند )الف( ماده )5(: اخطار کتبي با درج در پرونده متقاضی و اعالم 

به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب - در مورد مشموالت بند )ب( یا بند )ج( ماده )5( : محرومیت از گزینش علمي در 
آزمون همان سال و ابطال قبولی متقاضی در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون 

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

تجدید نظرخواهي در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون هاست.
ماده 7 - در مورد مشموالن بندهای )د(، )ه (، )و(، )ز( و )ح( ماده )5( هیأت هاي رسیدگی، 
متهم را براي رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون )10/000/000( ریال تا یک 
میلیارد )1/000/000/000( ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم 

دادگستری معرفي مي نمایند.
ماده 8 - ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده )5(، چنانچه در قالب عضویت در یک گروه 

یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات مي شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه، به 
حداکثر مجازات محکوم مي گردد. مجازات هر یک از اعضاء، که در ارتکاب تخلفات و جرائم 

فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد، حداقل مجازات ذکر شده براي مرتکب است.
ماده 9 - رسیدگی در هیأت هاي رسیدگی به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگی برابر 
سایر قوانین جزایي یا رسیدگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت هاي انتظامی 
اعضای هیأت علمي یا کمیته هاي انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب، عالوه بر مجازات 
مندرج در مواد )6( و )7( این قانون، به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم 

مي گردد.
ماده 10 - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکي از مجازات های مندرج در این 
قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند )الف( ماده )6(، هیأت رسیدگی به تخلفات در 
آزمون ها، قبولی وي در آزمون را ابطال مي نماید؛ در این صورت، مؤسسه آموزشی مربوط، 
از صدور و اعطای هر گونه گواهی یا مدرک به وي خودداري خواهد نمود، و چنانچه گواهی 
فارغ التحصیلي به وي اعطاء شده باشد، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری یا وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکي یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسالمی، ملزم به ابطال 

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

براساس نتایج حاصل از امتحان، مجدد بر عهده هیأت بدوي است.
ط- نحوه اعالم گزارش تقلب و تخلفات

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

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

به آدرس هاي مندرج در درگاه اطالع رساني این سازمان اقدام، نمایند. 
ی - نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش و کشور

با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و 
در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان می توانند 
آدرس: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  الکترونیکی  خدمات  پیشخان  سیستم   به 

 http://darkhast.sanjesh.org  مراجعه کرده و درخواست خود را به همراه مستندات 
الزم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام 
کوتاه ارسال می شود و متقاضیان می توانند، پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام 
 http://rahgiri.sanjesh.org :کوتاه، به پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس 

وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.
ضمناً متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را از تاریخ دوشنبه 
1400/5/18 )امروز( لغایت روز جمعه 1400/5/22 با بخش پاسخگویي اینترنتي سازمان 
سنجش آموزش کشور یا در روزها و ساعات اداری با شماره  تلفن : 42163-021 در میان 

بگذارند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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