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23  تا 30 خرداد ماه سال آینده  :

 ثبت  نام و انتخاب رشته آزمون  

كارشناسي ناپیوسته سال 1400 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص :

  زمان ویرایش اطالعات و مهلت مجدد 
ثبت نام آزمون  كارشناسي ارشد ناپیوسته 

سال 1400

معاون آموزشی وزیر علوم خبر داد:

امتحانات دانشگاه ها 
حتی در مناطق

 زرد و آبی مجازی 
برگزار می شود 

معـــاون آموزشـــی وزارت علـــوم، دربـــاره 
ـــورت  ـــه ص ـــات ب ـــزاری امتحان ـــال برگ احتم
حضـــوری در مناطـــق زرد و آبـــی، گفـــت: 
ـــت  ـــی مدیری ـــتاد مل ـــوع در س ـــن موض ای
ـــات،  ـــده و امتحان ـــرح نش ـــا مط ـــاری كرون بیم
ـــر  ـــازی و غی ـــته، مج ـــرم گذش ـــد روال ت مانن

ـــت. ـــوری اس حض
ــال  ــاره احتمـ ــق، دربـ ــی صدیـ ــی خاکـ دکترعلـ
برگـــزاری حضـــوری امتحانـــات در مناطـــق زرد و 
ـــاًل  ـــه قب ـــور ک ـــان ط ـــات، هم ـــت: امتحان ـــی، گف آب
ـــی  ـــورت الکترونیک ـــه ص ـــت، ب ـــده اس ـــالم ش ـــز اع نی
ــه  ــر اینکـ ــود؛ مگـ ــزار می شـ ــوری برگـ و غیرحضـ
ســـتاد ملـــی مدیریـــت بیمـــاری کرونـــا، مجـــوز 
بازگشـــایی دانشـــگاه ها در مناطـــق مذکـــور را 

صـــادر کنـــد.
ــا  ــه داد: تـ ــوم ادامـ ــی وزارت علـ ــاون آموزشـ معـ
جایـــی کـــه مـــن اطـــالع دارم، ایـــن موضـــوع در 
ســـتاد ملـــی مدیریـــت بیمـــاری  کرونـــا مطـــرح 
ــه  ــات در همـ ــن، امتحانـ ــت؛ بنابرایـ ــده اسـ نشـ
ـــورت  ـــه ص ـــی و زرد، ب ـــق آب ـــی مناط ـــق، حت مناط

مجـــازی و غیرحضـــوری برگـــزار می شـــود.
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رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند: 
بهتر  قرآن  بهترین مردم کسانی هستند که 
از  و  باشند  داناتر  دین  کاِر  در  و  بخوانند 
امر  بیشتر  نیکی،  به  و  بترسند  بیشتر  خدا 
کنند، و از بدی، بیشتر جلوگیری کنند، و با 

خویشاوندان، بیشتر نزدیک شوند.

سینۀ خردمند صندوِق راز اوست، و گشاده رویی 
دام دوستی، و بردباری گور زشتی هاست.

پیامبر گرامی اسالم )ص( فرمودند: 
تمام  سنگ  کس  هر  ترازوست؛  مانند  نماز، 

گذاشت، پاداش کامل دریافت می کند.

1ـ ثبت نـــام و شـــرکت در آزمـــون کاردانـــي بـــه 
ـــورت  ـــه ص ـــال 1400 ب ـــته س ـــي ناپیوس کارشناس
ـــاه 1400  ـــرداد م ـــنبه 23 خ ـــي از روز یکش اینترنت
ــرداد  ــنبه 30 خـ ــود و در روز  یکشـ ــاز می شـ آغـ

ـــید. ـــد رس ـــان خواه ـــه پای ـــاه 1400 ب م
2ـ ضـــرورت دارد کـــه تمـــام متقاضیـــان، در مهلـــت 
ـــق  ـــه دقی ـــس از مطالع ـــده و پ ـــه ش ـــر گرفت در نظ
دفترچـــه راهنمـــاي ثبت نـــام و انتخـــاب رشـــته 
ــورد  ــات مـ ــدارک و اطالعـ ــودن مـ ــم نمـ و فراهـ
نیـــاز ثبت نـــام، بـــه پایـــگاه اطالع رســـاني ایـــن 
 www.sanjesh.org  :ســـازمان بـــه نشـــاني 
ـــون  ـــن آزم ـــام در ای ـــه ثبت ن ـــبت ب ـــه و نس مراجع

ـــد.  ـــدام کنن اق
ــاب  ــام و انتخـ ــه ثبت نـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ 3ـ بـ
ـــام  ـــه انج ـــک مرحل ـــون، در ی ـــن آزم ـــته در ای رش
مي شـــود، متقاضیـــان مي بایســـت، همزمـــان بـــا 
ثبت نـــام، نســـبت بـــه درج رشـــته محـــل هـــاي 
ـــا  ـــي، ب ـــه اینترنت ـــرم تقاضانام ـــي خـــود در ف تحصیل
ـــه  ـــده در دفترچ ـــالم ش ـــته هاي اع ـــه رش ـــه ب توج

ـــد. ـــدام کنن ـــا، اق راهنم
4ـ اطالعیـــه تکمیلـــي و همچنیـــن دفترچـــه 
راهنمـــای ثبت نـــام و انتخـــاب رشـــته ایـــن 
آزمـــون، همزمـــان بـــا شـــروع ثبت نـــام در 
ـــرداد  ـــنبه 23 خ ـــده، در روز یکش ـــاد ش ـــون ی آزم
ایـــن  اطالع رســـانی  درگاه  روي   1400 مـــاه 

ــت.  ــد گرفـ ــرار خواهـ ــازمان قـ سـ
ـــالع از  ـــرای اط ـــه ب ـــت ک ـــان الزم اس 5 ـ متقاضی
ـــوع  شـــرایط و ضوابـــط شـــرکت در ایـــن آزمـــون و ن
ـــا  ـــون« ی ـــا آزم ـــی »ب ـــته های امتحان ـــرش رش پذی
ــون(،  ــدون آزمـ ــي )بـ ــوابق تحصیلـ ــاس سـ براسـ
ـــه  ـــت مطالع ـــه دق ـــور را ب ـــای مذک ـــه راهنم دفترچ

ـــد.  نماین
6 ـ الزم بـــه یـــادآوری اســـت کـــه آزمـــون 
ــا  ــرش آنهـ ــه پذیـ ــته هایي کـ ــروه از رشـ آن گـ
ــه  ــرد، روز جمعـ ــورت می گیـ ــون« صـ ــا آزمـ  »بـ

22 مرداد ماه 1400 برگزار خواهد شد.
شاد و سربلند باشید

برگزاری آزمون مجدد برای برخی از 
دانشجویان دانشگاه پیام نور 

سرپرســت مركــز ســنجش و آزمــون دانشــگاه 
ــور گفــت: آزمــون مجــدد دروس عمومــی  پیام ن
ــه هــر دلیــل موفــق  ــرای دانشــجویانی كــه ب ب
بــه شــركت در آزمــون نشــده اند، برگــزار 

می شــود.
دکتــر معصومــه حســینی افــزود: غایبــان و دانشــجویانی 
کــه بــه دلیــل قطــع ارتبــاط بــا ســامانه  یــا هــر دلیــل 
ــک ســؤال  ــل ی ــه پاســخگویی حداق ــق ب دیگــری، موف
نشــده اند، می تواننــد در آزمــون مجــدد دروس عمومــی 

شــرکت کننــد.

وی، بــا عنــوان اینکــه ایــن آزمــون فقــط یــک بــار برگزار 
می شــود، از تمامــی دانشــجویان خواســت، ضمــن 
حصــول اطمینــان از داشــتن اینترنــت پایــدار بــه هنگام 
ــک  ــط در ی ــون، فق ــن آزم ــا در حی ــامانه  ی ــه س ورود ب
دســتگاه  یــا یــک مرورگــر اقــدام بــه ثبت نــام کاربــری و 

کلمــه عبــور خــود نماینــد.
سرپرســت مرکــز ســنجش و آزمــون دانشــگاه پیام نــور 
تأکیــد کــرد: دانشــجویان در نظــر داشــته باشــند 
ــون  ــزاری آزم ــه برگ ــادرت ب ــه مب ــتگاهی ک روی دس

ــود. ــال ش ــکن غیرفع ــر ش ــد فیلت ــد، بای می نماین
دکتــر حســینی، بــا عنــوان اینکه نمــره دوم دانشــجویان 
ــدم  ــورت ع ــت: در ص ــود، گف ــد ب ــل خواه ــالک عم م
ــورت  ــدد و در ص ــون مج ــجویان در آزم ــرکت دانش ش
نداشــتن نمــره، بــرای آنــان غیبــت ثبــت خواهــد شــد.

ســاعت  جزئیــات  کــه  اســت  یــادآوری  بــه  الزم 
مرکــز  پرتــال  در  دانشــجویان  اســامی  و  تاریــخ  و 
ســنجش و آزمــون دانشــگاه پیام نــور بــه نشــانی: 
 http://azmoon.pnu.ac.ir/portal/home 

موجود است.

چند نکته درباره آزمون كارشناسي ناپيوسته سال 1400 
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دهمین فراخوان انتخاب رساله ها و پایان نامه های 
برتر در زمینه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

دهمین فراخوان انتخاب رساله ها و پایان نامه های برتر در 
زمینه الگوی اسالمی  ایرانی پیشرفت منتشر شد. 

با هدف تشویق دانشجویان تحصیالت تکمیلی به پرداختن به 
موضوع الگوی پیشرفت، همزمان با برگزاری دهمین کنفرانس 
این  کنندگان  برگزار  پیشرفت،  ایرانی  اسالمی  الگوی 
الگوی  با  کنفرانس از رساله ها و پایان نامه های برتر مرتبط 
اسالمی ایرانی پیشرفت، پس از داوری، با اهدای جوایز نقدی 

قدردانی به عمل می آورند.
مختلف  مقاطع  دانش آموختگان  از  اساس،  این  بر 
کارشناسی ارشد، دکتری و معادل حوزوی، که موضوع رساله 
و پایان نامه آنها در زمینه پیشرفت و تاریخ دفاع آنها در بازه 
زمانی سال های 1396 تا 1399 بوده است، دعوت می شود 
که با مراجعه به وبگاه اینترنتی: http://olgou.ir در این 

فراخوان ثبت نام کنند.
نویسندگان رساله ها و پایان نامه هایی که در فرآیند داوری 
نهایی انتخاب می شوند، می بایست در روز برگزاری دهمین 
کنفرانس الگو، به مدت ده دقیقه اثر خود را به صورت وبینار 

ارائه کنند.
بر اساس اعالم دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسالمی ایرانی 
و  پایان نامه ها  اطالعات  ارسال  مهلت  آخرین  پیشرفت، 

رساله ها، 31 فروردین ماه 1400 است.

تا 4 بهمن ماه تمدید شد: 
ثبت نام براساس سوابق تحصیلی در مقطع 

كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 

سوابق  براساس  پذیرش  شدگان  پذیرفته  ثبت نام 
اسالمی،  تا  آزاد  دانشگاه  كارشناسی ارشد  تحصیلی 

شنبه 4 بهمن ماه تمدید شد.
ثبت نام پذیرفته شدگان پذیرش براساس سوابق تحصیلی 
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی،  که از روز 22 دی ماه 

آغاز شده بود، تا شنبه 4 بهمن ماه ادامه دارد.
تحصیلی  سوابق  براساس  پذیرش  در  که  داوطلبانی 

آموزش  سنجش  سازمان  سامانه  در  ارشد  کارشناسی 
برای  می توانند  اند،  کرده  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  کشور 
نشانی: به  سازمان  این  سایت  به  خود  نتیجه   مشاهده 

 http://www.sanjesh.org مراجعه کنند.
ضمناً پذیرفته شدگان می توانند تا روز شنبه 4 بهمن ماه 99 با 
 http://edu.iau.ac.ir :مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس 
و مطابق جدول زمانی اعالم شده، نسبت به ثبت نام خود به 

صورت مجازی اقدام کنند.
از  اطالع  منظور  به  می توانند،  پذیرفته شدگان  همچنین 
شرایط و ضوابط ثبت نام، به راهنمای ثبت نام که در سامانه 
این مرکز به آدرس: http://sanjesh.iau.ir قرار گرفته 

است، مراجعه کنند.

شرط دفاع از رساله دكتری در دانشگاه پیام نور
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور، با اشاره به 
رأی دیوان عدالت اداری درباره چاپ مقاله دانشجویان 

دكتری، توضیحاتی ارائه كرد. 
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور گفت: خبری مبنی 
بر حذف شرط چاپ مقاله برای دفاع از رساله دکتری از سوی 
دیوان عدالت اداری منتشر شد که واکنش های زیادی را در 
رسانه های جمعی و فضای مجازی به دنبال داشت. برخی از 
دانشجویان دکتری، با انتشار این خبر گمان کردند که دیگر 
نیازی به نگارش مقاله برای دفاع ندارند، اما در واقع، بنا بر رای 
دیوان عدالت اداری، دانشجویان دکتری دیگر نیازی ندارند 
که برای دفاع از رساله  خود، حتماً منتظر چاپ مقاالتشان در 
نشریات علمی- پژوهشی  یا معتبر بین المللی بمانند و ارائه 
 in press گواهی پذیرش مقاله در نشریه داخلی  یا بر خط
خارجی برای مجاز شدن دانشجوی دوره دکتری به منظور 

دفاع از پایان نامه خود کفایت می کند.
دکتر محمدعلی کریمی،  با عنوان اینکه این خبر هیچ گونه 
تغییری در خط و مشی جاری دانشگاه پیام نور ایجاد نکرده 
است، اظهار کرد: دانشگاه پیام نور، قریب به دو سال قبل با 
تصویب مراجع ذی صالح، شرط دفاع از رساله های دکتری 
تأیید  مورد  پذیرش  نامه  را  دانشگاه  این  در  دانشجویان 
 سردبیر نشریات علمیـ  پژوهشی داخل  یا ارائه مقاله برخط
 in press در نشریات معتبر خارجی ISI اعالم کرده است.
اشاره  با  وی  پیام نور،  دانشگاه  عمومی  روابط  اعالم  طبق 
گفت: در  علوم،  وزارت  پژوهشی  معاون  اخیر  اظهارات  به 
یک  حداقل  باید  دانشجو  که  است  شده  ذکر  آیین نامه ها 
مقاله  چاپ شده پیش از دفاع از رساله داشته باشد و دانشگاه 
گواهی  دیگر،  دانشگاه های  از  بسیاری  مانند  نیز،  پیام نور 
پذیرش مقاله در نشریات را می پذیرد و تغییری در این روند 

ایجاد نمی شود.

30 دی ماه )فردا(:
آخرین مهلت بخشودگی بدهی و سنوات 
دانشجویان متقاضی بازگشت به تحصیل 

رئیس دانشگاه پیام نور گفت: آخرین مهلت بخشودگی 
بدهی و سنوات دانشجویان ورودی سال 97 و قبل از 

آن، كه تحصیل را رها كرده و اكنون متقاضی بازگشت 
به تحصیل هستند، 30 دی ماه )فردا( است.

تمدید  مهلت  این  اینکه  عنوان  با  زمانی،  دکتر محمدرضا 
نخواهد شد، افزود: از اوایل سال جاری، تقاضاهای بسیاری 
از سوی دانشجویانی که به هر دلیلی تحصیل را رها کرده اند، 
دریافت شد مبنی بر اینکه امکان بازگشت به تحصیل برای 

آنها فراهم شود.
وی، با اشاره به اخذ مجوز هیأت امنا برای بازگشت به تحصیل 
دانشجویان در تابستان گذشته، اذعان داشت: تاکنون حدود 
کارشناسی ارشد  و  کارشناسی  مقطع  دانشجوی  هزار   7
این دانشگاه موفق به بازگشت به تحصیل شده اند و دیگر 
متقاضیان فقط تا پایان دی ماه )فردا( برای ارائه درخواست 

به مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور فرصت دارند.
دانشگاه  تمامی دانشجویان  گفت:  پیام نور  دانشگاه  رئیس 
پیام نور، از تمام تسهیالت کاال کارت و وام های دانشجویی 
برخوردار خواهند بود و از این نظر، هیچ گونه تفاوتی بین 

دانشجویان وجود نخواهد داشت.

آزمون زبان وزارت علوم به زودی برگزار می شود

امور  سازمان  دانشجویان  اعزام  و  بورس  مدیركل 
دانشجویان اعالم كرد: با هماهنگی صورت گرفته با 
 MSRT ستاد ملی مدیریت بیماری كرونا، آزمون زبان

به زودی برگزار می شود.
دکتر ابراهیم حاجی زاده گفت: با توجه به بهتر شدن وضعیت 
کشور از نظر کرونا و با عنایت به تقاضای باالی دانشجویان 
هماهنگی  با  آزمون  این   ،MSRT آزمون  برگزاری  برای 
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و رعایت تمام پروتکل های 

بهداشتی، به زودی برگزار می شود.
مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان، 
درباره تمهیدات این سازمان برای تقاضای زیاد دانشجویان 
متقاضی شرکت در این آزمون، گفت: سعی خواهیم کرد که 
چندین نوبت پشت سر هم آزمون زبان MSRT را برگزار 
کنیم تا دانشجویانی که منتظر برگزاری این آزمون هستند، 

بتوانند از این فرصت استفاده کنند.

آزمون EPT دانشگاه آزاد 
سوم بهمن ماه برگزار می شود

آزمون EPT دانشگاه آزاد اسالمی، ویژه آن دسته از 
متقاضیانی كه در مهرماه ثبت نام كرده اند، روز جمعه 

سوم بهمن ماه برگزار می شود.
مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد 
اسالمی اعالم کرد: آزمون EPT آن دسته از متقاضیانی که 
در مهرماه برای این آزمون ثبت نام کرده اند، در تاریخ جمعه 
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پیرو انتشار اطالعیه  مورخ 99/10/3 این سازمان در خصوص پذیرش دانشجو در کدرشته 
محل هاي اعالم شده از سوي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در مرحله پذیرش صرفاً 
براساس سوابق تحصیلي سراسري )بهمن ماه( سال 1399 بدین وسیله ضمن اعالم اسامي 
پذیرفته شدگان نهایي کدرشته هاي محل هاي مرحله مذکور، توجه متقاضیان را به موارد 

ذیل جلب مي نماید:
همه متقاضیاني که اسامي آنان به عنوان پذیرفته شده نهایي این مرحله اعالم گردیده، الزم 
است که براي اطالع از زمان دقیق ثبت نام و مدارک مورد نیاز )مطابق مدارک اعالم شده 
در اطالعیه مورخ 99/8/8 مربوط به اعالم اسامي پذیرفته شدگان آزمون سراسري سال 
1399( مندرج در درگاه اطالع رساني این سازمان، و نحوه انجام مراحل ثبت نام، به درگاه 

اطالع رساني دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمایند. 

یادآوری های مهم:
1- همه پذیرفته شدگان مي بایست حداکثر تا تاریخ 99/06/31 داراي مدرک دیپلم نظام  
قدیم آموزش متوسطه، پیش دانشگاهي نظام آموزشي سالي واحدي یا ترمي واحدي، دیپلم 
نظام آموزشي جدید )نظام آموزشي 3-3-6( یا مدرک کارداني )فوق  دیپلم( باشند؛ در غیر 

این صورت، مجاز به ثبت نام نخواهند بود.
2-  پذیرفته شدگان دوره روزانه این مرحله، خواه در رشته قبولي ثبت نام نمایند یا ننمایند، 
حتي با دادن انصراف قطعي از تحصیل نیز، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري 

سال 1400 به منظور انتخاب رشته هاي دوره روزانه نخواهند بود.
3- همه پذیرفته شدگان مي بایست در زمان مقرر، نسبت به ثبت نام خویش اقدام نمایند. 
ضمناً عدم ثبت نام در زمان مقرر، به منزله انصراف قطعي از تحصیل آنان تلقي خواهد شد. 
4- پذیرفته شدگان مندرج در سایت سازمان سنجش، که قباًل در یکي از دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي در ردیف پذیرفته شدگان نهایي قرار گرفته اند، مطابق ضوابط، 
قبولي قبلي آنان لغو گردیده و مي بایست منحصراً در رشته قبولي جدید به تحصیل 
بپردازند. ضمناً این دسته از متقاضیان، الزم نیست که از محل قبولي قبلي خود انصراف 
دهند؛ بلکه با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد و از سوی مؤسسه محل قبولي 
مندرج در این اطالعیه )که در ساست سازمان سنجش آمده است(، مدارک ثبت نامي افراد، 

از محل قبولي قبلي آنان درخواست مي گردد. 

5- پذیرفته شدگان مرد الزم است که با توجه  به  بند »مقررات  وظیفه  عمومي«  مندرج  در 
صفحات 3 و 4 دفترچه  راهنماي  ثبت نام و انتخاب رشته مرحله پذیرش صرفاً براساس 
سوابق تحصیلي بهمن ماه سال 1399 واجد شرایط الزم بوده و گواهي مربوط را به دانشگاه 

محل قبولي خود ارائه دهند.
6- از پذیرفته شدگاني که داراي مغایرت معدل )معدل مندرج در مدرک تحصیلي آنان 
کمتر از معدل اعالم شده در اطالعات ارسالي از طرف متقاضیان به این سازمان باشد( یا 
مغایرت عنوان دیپلم هستند، صرفًا ثبت نام موقت و مشروط به عمل خواهد آمد؛ لذا 
ضرورت دارد که این دسته از پذیرفته شدگان، مدارک الزم را به دانشگاه محل قبولی ارائه 
نمایند تا بررسي الزم در مدارک و مستندات ارائه شده صورت گیرد. ضمناً متقاضیانی که 
داراي مغایرت معدل یا مغایرت عنوان دیپلم هستند، مي بایست وضعیت نهایي خود را تا 
پایان بهمن ماه از دانشگاه محل قبولي پي گیري نموده و از مراجعه به این سازمان جداً 
خودداري نمایند، و در صورت لزوم، چنانچه در این رابطه سؤالي دارند، مي توانند با استفاده 
از روش هایی که در انتهای این اطالعیه اعالم گردیده است، با این سازمان مکاتبه نمایند.

7- در هر مرحله  از پذیرش )ثبت نام ، پذیرش یا هنگام  تحصیل (، چنانچه  مشخص  گردد 
که  متقاضی حقایق  را کتمان  نموده  یا اطالعات نادرست ارائه داده و واجد شرایط نیست، 

قبولي  متقاضی  لغو و طبق  مقررات  با وي  رفتار خواهد شد.
با توجه به عدم پذیرش حضوري متقاضیان به منظور جلوگیري از شیوع ویروس کرونا و 
در جهت تسریع در بررسي و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیک، متقاضیان مي توانند 
آدرس: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  الکترونیکي  خدمات  پیشخان  سیستم   به 
 http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات الزم 
ثبت نام نمایند. پس از ثبت درخواست، براي داوطلب شماره نامه و کدرهگیري از طریق پیام 
کوتاه ارسال مي شود و متقاضیان مي توانند پس از دریافت شماره و کدرهگیري از طریق پیام 
 http://rahgiri.sanjesh.org :کوتاه، به پرتال رهگیري الکترونیکي 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 
با شماره تلفن:  اداری  یا در روزها و ساعات  اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور، 

42163-021 نیز در میان بگذارند.
روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

اعالم اسامي پذیرفته شدگان نهایي كدرشته محل هاي مرحله پذیرش 
صرفًا بر اساس سوابق تحصیلي سراسري )بهمن ماه ( سال 1399 

3 بهمن ماه برگزار می شود.
این آزمون، به طور همزمان، در شهرهای: تهران، تبریز، مشهد، 
اهواز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، رشت، کرمان، اردبیل، کرج، 
ساری، یزد، همدان، ارومیه، قزوین، گرگان، خرم آباد و اراک 
برگزار می شود. ضمناً زمان پرینت کارت ورود به جلسه این 

آزمون، از روز چهارشنبه 1 بهمن ماه خواهد بود.
الزم به ذکر است که این آزمون، فقط مختص داوطلبانی 
است که در موعد مقرر )مهر ماه( در سامانه مرکز سنجش، 
به  اقدام  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فارغ التحصیلی  و  پذیرش 

ثبت نام کرده اند.

تسهیالت رفاهی وزارت علوم
برای دانشجویان جدیدالورود

دانشجویان  رفاه  صندوق  دانشجویان  امور  معاون 
این صندوق، ویژه  از تسهیالت جدید  وزارت علوم، 

دانشجویان ورودی جدید دانشگاه ها خبر داد.

رفاه  صندوق  تسهیالت  به  اشاره  با  منیری،  الیاس  دکتر 
دانشجویان ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه ها، گفت: 
در حال حاضر، یکی از مشکالتی که وجود دارد، مربوط به 
ثبت نام انواع وام های دانشجویی از سوی دانشجویان ورودی 

جدید است.
وی ادامه داد: چون فرایند ثبت نام و انتخاب واحد این دانشجویان 
و  دانشگاه  با  حضوری  ارتباط  آنها  و  بوده  مجازی  صورت  به 
مسؤوالن آن نداشته اند، علی رغم ارسال پیامک صندوق رفاه 
مبنی بر اینکه برای ثبت نام وام ها اقدام کنند، به نظر می رسد که 

این گروه از دانشجویان، آن آگاهی الزم را ندارند.
معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، 
افزود: در حال حاضر، تمام موانع موجود برای دانشجویان 
روزانه دانشگاه های دولتی و شهریه پرداز، از سوی صندوق 
رفاه دانشجویان رفع شده است و مسیر برای بهره مندی 
این دانشجویان از انواع وام های دانشجویی، هموار شده است.

وی یادآورشد: دانشجویان جدید الورود می توانند با مراجعه 
نشانی:  به  دانشجویان  رفاه  صندوق  دانشجویی  پرتال  به 
وام های  انواع  ثبت  برای  را  خود  تقاضای   bp.swf.ir

دانشجویی انجام دهند.
دکتر منیری ادامه داد: دانشجویان ورودی جدید تا اول بهمن 
ماه 99 فرصت دارند برای ثبت نام این تسهیالت اقدام کنند. 
تأخیر  هم  مدارک  ارسال  در  احیاناً  دانشجویان  اگر  ضمناً 
داشته باشند، مشکلی نیست و فقط می بایست تقاضای خود 
را ثبت کنند و سپس مدارک خود را برای دانشگاه محل 

تحصیلشان ارسال کنند تا در سامانه بارگزاری شود.
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 پیرو انتشار اطالعیه  مورخ 99/09/25 این سازمان در خصوص پذیرش دانشجو در کد رشته 
محل هاي اعالم شده از سوي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در مرحله پذیرش براساس 
سوابق تحصیلي در مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1399، بدین وسیله، ضمن اعالم 
اسامي پذیرفته شدگان نهایي کدرشته هاي محل هاي مرحله مذکور )این اسامی در سایت 

سازمان سنجش درج گردیده است(، توجه متقاضیان را به موارد ذیل جلب مي نماید:
تمامي متقاضیاني که اسامي آنان به عنوان پذیرفته شده نهایي این مرحله اعالم گردیده الزم 
است که براي اطالع از زمان دقیق ثبت نام و مدارک مورد نیاز (مطابق مدارک اعالم شده در 
اطالعیه مورخ 99/08/05 مربوط به اعالم اسامي پذیرفته شدگان آزمون کارشناسي ارشد 
ناپیوسته سال 1399( مندرج در درگاه اطالع رساني این سازمان، به درگاه اطالع رساني 

دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمایند.
یادآوری های مهم:

1- همه پذیرفته شدگان، به شرط اخذ مدرک تحصیلي کارشناسي مورد تأیید، حداکثر تا 
تاریخ 99/11/30، مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در رشته قبولي خود هستند.

2- بر اساس  مصوبه  جلسه 368 مورخ  74/11/03 شوراي عالي  انقالب فرهنگي  در مورد 
مدارک  تحصیلي  صادر شده  از سوی مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه، مرکز مدیریت حوزه 
علمیه خراسان و اصفهان، فضال و طالب  حوزه هاي علمیه، که بر اساس  مدرک  صادر 
شده  از سوی مراکز فوق دوره  سطح  2 را گذرانده اند یا تا تاریخ 99/11/30 فارغ التحصیل  
مي شوند،  منحصراً مجاز بوده اند در هر یک  از کدرشته هاي  امتحاني گروه علوم انساني 
ثبت نام  نمایند و در صورت پذیرفته شدن، مشروط به گذراندن دروس پیش نیاز به تشخیص 
گروه آموزشي، ادامه تحصیل دهند. بدیهي  است  که این  دسته  از متقاضیان، باید تصویر 
مدرک  فراغت  از تحصیل  خود را، که  از سوی مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه یا مرکز 

مدیریت حوزه علمیه خراسان یا اصفهان صادر گردیده  است،  در اختیار داشته باشند.
3 - پذیرفته شدگاني  که  داراي مدرک تحصیلي معادل هستند، الزم است که واجد شرایط مفاد 
»آیین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمي در آزمون هاي ورودي مقاطع باالتر« 
مصوب جلسه 845 مورخ 92/04/15 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقیقات  و 
فناوري،  که طي بخشنامه شماره 2/77633 مورخ 92/05/28 از سوی معاونت آموزشي وزارت 

متبوع به تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ابالغ گردیده است، باشند.
4- بر اساس مصوبه جلسه 771 مورخ 94/08/26 شوراي عالي انقالب فرهنگي، همه 
دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان، که طي سال هاي 1377 تا 1381 به 
دوره هاي مذکور راه یافته اند، حسب مورد، از تسهیالت مصوبه شماره 2/77633 مورخ 

94/05/28 براي ادامه تحصیل در مقاطع رسمي باالتر برخوردار مي شوند.
5 - پذیرفته شدگان مندرج در سایت سازمان سنجش که قباًل در یکي از دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي در ردیف پذیرفته شدگان نهایي قرار گرفته اند، مطابق ضوابط، قبولي 
قبلي آنان لغو گردیده و مي بایست منحصراً در رشته قبولي جدید به تحصیل بپردازند. 
ضمناً این دسته از متقاضیان، الزم نیست که از محل قبولي قبلي خود انصراف دهند، بلکه 
با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد و از سوی مؤسسه محل قبولي مندرج در 

این اطالعیه، مدارک ثبت نامي افراد از محل قبولي قبلي آنان درخواست مي گردد. 
نهایي در  به عنوان پذیرفته شده  این مرحله  آنان در  اسامي   6- پذیرفته شدگاني که 
دوره هاي روزانه اعالم گردیده، حتي در صورت عدم ثبت نام در محل قبولي مندرج در این 

اطالعیه یا انصراف قطعي از کدرشته محل قبولي، حق ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي 
دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1400 را ندارند.

7 - همه پذیرفته شدگان مي بایست در زمان مقرر، نسبت به ثبت نام در مؤسسه محل 
قبولي خود اقدام نمایند. بدیهي است که عدم ثبت نام به موقع پذیرفته شدگان در زمان 

مقرر، به منزله انصراف از تحصیل در کد رشته محل ذي ربط تلقي مي گردد.
8 - پذیرفته شدگان مرد الزم است که با توجه  به  بند »مقررات  وظیفه  عمومي«  مندرج  
در صفحه 3 دفترچه  راهنماي  ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش با سوابق تحصیلي )معدل( 
مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته  سال 1399 واجد شرایط الزم بوده و گواهي مربوط را به 

دانشگاه محل قبولي خود ارائه دهند.
9- نظر به اینکه در دستورالعمل ثبت نامي ارسالي به تمامی دانشگاه ها و مؤسسات پذیرنده 
دانشجو در آزمون ورودي مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1399 ابالغ گردیده است 
تا از پذیرفته شدگاني که داراي مغایرت معدل )معدل مندرج در مدرک تحصیلي آنان 
کمتر از معدل اعالم شده در اطالعات ارسالي از طرف متقاضیان به این سازمان باشد( 
هستند، صرفاً ثبت نام موقت و مشروط به عمل آید، لذا ضرورت دارد که این دسته از 
پذیرفته شدگان، به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نموده و مدارک الزم را به آنجا ارائه 
نمایند تا ثبت نام موقت از آنان به عمل آمده و بررسي الزم در مدارک و مستندات ارائه شده 
صورت گیرد. متقاضیانی که داراي مغایرت معدل هستند، مي بایست وضعیت نهایي خود را 
تا پایان بهمن ماه از دانشگاه محل قبولي پي گیري نموده و از مراجعه به این سازمان جداً 
خودداري نمایند، و در صورت لزوم، چنانچه در این رابطه سؤالي دارند، مي توانند با استفاده 
از روش هایی که در انتهای این اطالعیه اعالم گردیده است، با این سازمان مکاتبه نمایند.

10- در هر مرحله  از پذیرش)ثبت نام ، پذیرش یا هنگام  تحصیل (، چنانچه  مشخص  گردد 
که  متقاضی حقایق  را کتمان  نموده  یا اطالعات غلطي را ارائه داده و واجد شرایط نیست، 

قبولي  متقاضی  لغو و طبق  مقررات  با وي  رفتار خواهد شد.
11 - اگر فردی در آزمون کارشناسی ارشد سال 1400 ثبت نام نموده و در این مرحله 
نیز در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار گرفته است، در صورتی که تمایل به انصراف از 
شرکت در آزمون سال 1400 را دارد، به شرط ارائه درخواست حداکثر تا تاریخ 99/10/30 
از فرآیند آزمون  افراد  این  هزینه ثبت نام به وی عودت داده می شود. بدیهی است که 

کارشناسی ارشد سال 1400 حذف خواهند شد.
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، در صورت 
داشتن هر گونه سؤال، می توانند به سیستم پیشخان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش 
آموزش کشور به آدرس: 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 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 با بخش پاسخگویي 
با شماره تلفن:  اداری  یا در روزها و ساعات  اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور، 
42163-021 نیز در میان بگذارند.     روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص:

فهرست اسامي پذیرفته شدگان نهایي كدرشته محل هاي 
مرحله پذیرش براساس سوابق تحصیلي در مقطع 

كارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1399
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جدول رشته هاي امتحاني با آزمون و پذیرش براساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون(  كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال1400

* پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصیلي غیرپزشکي دانشگاه آزاد اسالمي و رشته هاي تحصیلي مهندسي بهداشت محیط دانشگاه مذكور، صرفًا براساس 
سوابق تحصیلي )معدل كل دوره كارداني( متقاضیان و در سایر رشته هاي گروه پزشکي این دانشگاه )شامل: تکنولوژي اتاق عمل، بهداشت عمومي، علوم 
آزمایشگاهي و مامایي (، براساس آزمون صورت مي گیرد. تاریخ، نحوه انتخاب رشته و همچنین كدرشته محل هاي دانشگاه آزاد اسالمي، متعاقبًا از طریق 

درگاه اطالع رسانی  مركز  سنجش و پذیرش دانشگاه مذكور به اطالع متقاضیان عالقه مند خواهد رسید.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص :

تاریخ ثبت  نام و انتخاب رشته آزمون كارداني 
به كارشناسي ناپیوسته سال 1400 

بدین وسیله به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارداني به کارشناسي 
به صورت  آزمون،  این  در  براي شرکت  ثبت نام  که  ناپیوسته سال 1400 مي رساند 
اینترنتي از روز یکشنبه مورخ 1400/03/23 آغاز خواهد شد و تا روز  یکشنبه مورخ 
1400/03/30 ادامه خواهد یافت؛ بر این اساس، ضرورت دارد که همه متقاضیان در 
مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب 
اطالع رساني  پایگاه  به  ثبت نام،  نیاز  مورد  اطالعات  و  مدارک  نمودن  فراهم  و  رشته 
این سازمان به نشاني:  www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام در این 
آزمون اقدام نمایند. با توجه به اینکه ثبت نام و انتخاب رشته در این آزمون، در یک 
مرحله انجام مي شود، متقاضیان مي بایست، همزمان با ثبت نام، نسبت به درج رشته 
محل هاي تحصیلي خود در فرم تقاضانامه اینترنتي با توجه به رشته هاي اعالم شده 

در دفترچه راهنما، اقدام نمایند.
با  انتخاب رشته، همزمان  و  ثبت نام  راهنمای  و همچنین دفترچه  تکمیلي  اطالعیه 
این  اطالع رسانی  درگاه  روي   1400/03/23 مورخ  یکشنبه  روز  در  ثبت نام،  شروع 
سازمان قرار خواهد گرفت. متقاضیان الزم است که برای اطالع از شرایط و ضوابط 
شرکت در این آزمون و نوع پذیرش رشته های امتحانی با آزمون یا براساس سوابق 
تحصیلي »بدون آزمون«، دفترچه راهنمای مذکور را به دقت مطالعه نمایند. ضمناً 
آزمون آن دسته از رشته هایي که پذیرش آنها به صورت »با آزمون« است، در روز 
جمعه مورخ 1400/05/22 برگزار خواهد شد و فهرست رشته های امتحانی با ذکر نوع 

پذیرش آنها به شرح جداول شماره 1 و 2 ذیل اعالم می گردد:
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بـــا توجـــه بـــه عـــدم پذیـــرش حضـــوری داوطلبـــان بـــه منظـــور جلوگیـــری از 
ـــت ها  ـــت درخواس ـــی و ثب ـــریع در بررس ـــور تس ـــه منظ ـــا و ب ـــروس کرون ـــیوع وی ش
ـــخان  ـــستم پیش ـــه سیـــ ـــد ب ـــی توانن ـــیان م ـــی، متقاضــ ـــورت الکترونیک ـــه ص ب
 خدمــــــات الکترونیکـــی ســــــازمان سنــــجش آمــــوزش کشـــور بـــه آدرس:

ــراه  ــه همـ ــود را بـ ــت خـ ــه و درخواسـ  http://darkhast.sanjesh.org مراجعـ
ـــب ،  ـــرای داوطل ـــت درخواســـت، ب ـــس از ثب ـــاً پ ـــد. ضمن ـــت نماین مســـتندات الزم ثب

ـــود. ـــی ش ـــال م ـــاه ارس ـــام کوت ـــق پی ـــری از طری ـــه و کدرهگی ـــماره نام ش
داوطلبـــان مـــی تواننـــد پـــس از دریافـــت شـــماره و کـــد رهگیـــری از طریـــق پیـــام کوتاه، 
http://rahgiri.sanjesh.org :بـــه پرتال رهگیـــری الکترونیکـــی مکاتبـــات بـــه آدرس 
وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.                                                                                                                

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان به روش الکترونیکی

بدین وســیله بــه اطــالع متقاضیــان ثبت نــام کننــده در آزمــون کارشناسي ارشــد 
ناپیوســته ســال 1400 در تمامــي دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــي دولتــي 
و غیــر دولتــي و همچنیــن دانشــگاه آزاد اســالمي و بیســت و ششــمین المپیــاد 
از  دســته  آن  ثبت نامــي  اطالعــات  کــه  مي رســاند  کشــور  دانشــجویي  علمــي- 
متقاضیانــی کــه در زمــان مقــرر )از تاریــخ 99/09/16 لغایــت 99/09/26( در ایــن 
ــنبه  ــت روز چهارش ــورخ 99/11/05 لغای ــنبه م ــد، از روز یکش ــام نموده ان ــون ثبت ن آزم
رســاني درگاه  اطــالع  روي  ویرایــش،  و  منظــور مشــاهده  بــه   مــورخ 99/11/08 
ــان  ــت. متقاضی ــد گرف ــرار خواه ــاني: www.sanjesh.org  ق ــه نش ــازمان ب ــن س  ای
ضــرورت دارد کــه در مهلــت در نظــر گرفتــه شــده و پــس از مطالعــه دقیــق دفترچــه 

راهنمــای ثبت نــام، کــه از تاریــخ 99/09/16 از طریــق درگاه اطالع رســانی ایــن ســازمان 
ــات  ــرل اطالع ــه مشــاهده و کنت ــه اســت، نســبت ب ــرار گرفت ــان ق در دســترس داوطلب
ــش اطالعاتشــان  ــه ویرای ــل، نســبت ب ــرده و، در صــورت تمای ــدام ک ــي خــود اق ثبت نام

اقــدام نماینــد.
ضمنــاً بــه منظــور مســاعدت و همراهــي بــا متقاضیانــی کــه در مهلــت مقــرر موفــق بــه 
ــازه زمانــي فــوق  ــام در آزمــون نشــده  اند، ترتیبــي اتخــاذ گردیــده اســت کــه در ب ثبت ن
)99/11/05 لغایــت 99/11/08( بتواننــد نســبت بــه ثبت نــام در ایــن آزمــون اقــدام نمایند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص :

 اعالم زمان مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي متقاضیان ثبت نام كننده در 

آزمون  كارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1400 و بیست و ششمین دوره المپیاد 
علمي- دانشجویي كشور  و همچنین ایجاد امکان براي ثبت نام مجدد آن دسته 

از متقاضیانی كه در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

 TOEFL ، GRE،IELTS به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر
و ... می رسـاند بـا توجـه بـه وجود تعدادی افراد و شـرکت های سـود جو کـه  با تبلیغات 
و وعده هـای واهـی مبنـی بـر اخـذ مـدارک مورد نظـر، با مشـخصات داوطلب  اقـدام به 
کالهبـرداری و اخـذ مبالـغ قابل توجهـی از این افـراد می نمایند، این سـازمان به عنوان 
ناظـر آزمون هـای  بین المللـی در کشـور، ضمـن برخورد قانونـی و معرفی ایـن مراکز به 

مراجـع قضائی، مـوارد ذیل را  بـرای اطالع متقاضیان یـادآوری می نماید:
1 -  تنهـا مدارکـی از طریـق این سـازمان مورد گواهـی و تأیید قـرار خواهند گرفت که 
قبـاًل مجری آزمون از سـوی این سـازمان مجوز برگـزاری آن را دریافت نموده باشـد؛ لذا 
قبـل از پرداخـت هرگونه وجه از طریق سـایت سـازمان سـنجش آموزش کشـور )بخش 

آزمون هـای بین الملـل( نسـبت به مجاز بـودن مرکز اطمینـان حاصل نمایید.
2 - بـا داوطلبانـی کـه مرتکـب تخلـف شـوند برابـر قانـون برخـورد خواهـد شـد و 
مشـخصات آنـان در فهرسـت متخلفـان آزمون هـای ایـن سـازمان قـرار خواهـد گرفت. 
ضمنـاً ایـن داوطلبـان از 2 تـا 10 سـال از شـرکت در آزمون هایـی کـه ایـن سـازمان 
برگـزار می نمایـد یـا ناظـر آن اسـت، محـروم خواهنـد شـد. همچنیـن در صورتـی 
کـه متخلفـان در طـول محرومیـت اقـدام بـه ثبت نـام در یکـی مراکـز نماینـد، در هـر 
مرحلـه از مراحـل آزمـون از شـرکت آنـان در آزمـون جلوگیـری بـه عمل خواهـد آمد.

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

4 - داوطلبانـی کـه بـا جعـل مـدارک هویتـی سـعی در گمراه نمـودن مجریـان آزمون 
نماینـد و در آن شـرکت کننـد و تخلف آنان )حتی پس از دریافـت مدرک ( اثبات گردد، 
برابـر مقـررات برگـزاری آزمون هـا، مدارک مربوط بـه آنها باطل و از شـرکت در آزمون ها 
بـه مـدت 2 تا10سـال محـروم خواهنـد شـد و با توجـه به اینکـه جعل هر گونه اسـناد 
دولتـی و اسـتفاده از سـند مجعول و شـرکت کردن بـه جای داوطلب اصلـی، برابر قانون 
مجـازات اسـالمی )تعزیـرات مصـوب 1375( جـرم تلقی می شـود و مجـازات کیفری به 
همـراه خواهـد داشـت، ایـن گـروه از متخلفـان بـرای  صـدور احـکام قضائی بـه مراجع 

قضائـی معرفـی می گردند.
یـادآور می شـود کـه براسـاس قوانین مؤسسـات صاحب امتیـاز آزمون هـای بین المللی، 
کلیـه مراحـل ثبت نام آزمون ها بایسـتی شـخصاَ توسـط شـخص متقاضی انجام شـود و 
در صـورت عـدم رعایت شـرایط ثبت نام، از شـرکت متقاضی در آزمـون ممانعت به عمل 
خواهـد آمـد و در صورت مشـاهده هرگونـه تخلف در ایـن زمینه با افراد یا شـرکت های 
سـودجو کـه به روش های مختلف اقـدام به ثبت نام متقاضیـان در آزمون های بین المللی 

می نماینـد برخورد قانونی خواهد شـد.
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تا کنون به این فکر کرده اید که علت موفقیت عده ای و شکست گروهی دیگر چیست؟ 

آیا طبق نظر عده ای، خوش شانسی می تواند عامل موفقیت باشد و، در مقابل، نداشتن 

اقبال و بخت را می توان عامل شکست دانست؟  

از  مانع  که  دارند  ویژگی هایی  خورده  و شکست  ناتوان  افراد  که  است  این  حقیقت 

موفقیت آنها می شود؛ وگرنه، هر کسی با اهتمام و تالش می تواند به آنچه می خواهد 

برسد. در اینجا برخی از ویژگی هایی را که مانع از موفقیت فرد می شود، آورده ایم. به 

امید آن که شما نیز جزو افرادی باشید که همای موفقیت همیشه بر شانه تان بنشیند. 

زمان، ارزشمندترین گوهر هستی 

 افراد ناموفق برای زمان خود ارزش قائل نیستند. کارهای آنها مرتب روی هم تلنبار 

می شود؛ زیرا زمان کافی برای انجام کارهای قبلی خود اختصاص نداده اند؛ بنابراین، 

تحقق اهدافشان همیشه به  تعویق می افتد؛ پس در درجۀ اول باید برای زمان خود 

ارزش قائل بود؛ برای مثال، دقت کنید که هر روز چقدر از وقت خود را در شبکه های 

برنامه های  تماشای  صرف  را  خود  زمان  از  چقدر  یا  می گذرانید  بطالت  به  مجازی 

تلویزیون یا بازی های کامپیوتری می کنید؟ آیا وقت آن نرسیده است که به تفریح های 

زودگذر و زمان بر »نه« بگویید، و اگر قرار است زمانی را به انجام آنها اختصاص دهید، 

بعد از انجام وظایفتان باشد؟ ما نباید  طوری زندگی کنیم که انگار زمان زیادی را 

برای  و قدرت »نه« گفتن، گامی  زمان  مهارت های مدیریت  داریم. بی شک،  ذخیره 

دستیابی به موفقیت در زندگی شماست.

در مسیر هدفتان قدم بردارید 

 هرچه هدف مهم تر باشد، در سلسله  مراتب ارزش هایتان در مرتبه باالتری قرار خواهد 

داشت و وقت و انرژی بیشتری برای آن خواهید گذاشت، و هرچه هدف کم  اهمیت تر 

باشد، در سلسله  مراتب ارزش هایتان مرتبه پایین تری به خود اختصاص خواهد داد 

چرا بعضی ها 

هیچ وقت موفق منےشوند؟
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انجام  زیادی  کارهای  ناموفق  افراد  داشت.  خواهد  نیاز  کمتری  انرژی  و  زمان  به  و 

کارهای  و  نیست  اهدافشان  در مسیر  زیرا  نیست؛  اثربخش  کارها  این  اما  می دهند، 

پراکنده و بی هدفی محسوب می شوند. نوشتن اهداف و استراتژی هایی که می تواند به 

تحقق این اهداف کمک کند، شما را در تشخیص کارهایی که به اهدافتان نمی رساند، 

یاری می کند.

بهانه تراشی نکنید 

رفتارشان  توجیه  درصدد  و  می کنند  ایجاد  محدودیت هایی  خود  برای  ناموفق  افراد 

هستند؛ برای مثال، دانش آموزی که نمرۀ خوبی در امتحانات ترم اول کسب نکرده 

یا مشکالت  با استعداد نیست  باهوش  و  اندازۀ سایر دانش آموزان  به  است، می گوید 

خانوادگی دارد و یا تمرکز الزم را ندارد. بهترین درمان برای این مسأله، این است که 

هر وقت ذهنتان شروع به بهانه  تراشی می کند، آن را متوقف کنید و موتور ذهنتان را 

برای شروع کار، دوباره به راه بیندازید. بیایید به جای این بهانه ها، بیشترین حد خود 

و بهترین برای خود و برای دیگران باشید.

با اتفاقات ناخوشایند روبرو شوید

ناموفق این موضوع را  افراد  با چالش هایی همراه است.  رسیدن به موفقیت، معموالً 

و  ناخوشایند  کارها  زیرا  از همه چیز می کشند؛  به سرعت دست  و  نمی کنند  درک 

دشوار به  نظرشان می رسد. غلبه بر چالش ها فقط ما را به اهدافمان نزدیک تر نخواهد 

کرد، بلکه در درون ما فردی را شکل خواهد داد که هرگز تصور نمی کردیم وجود 

داشته باشد. از غلبه بر ترس ها واهمه نداشته باشید و برای ورود به حوزه ای جدید، 

از منطقه آرامش و راحتی خود به  سرعت خارج شوید و خودتان را به چالش بکشید.

بی تفاوت نباشید

 می گویند روزی مرد جوانی از سقراط پرسید: راز موفقیت چیست؟ سقراط به او گفت : 

فردا به کنار نهر آب بیا تا راز موفقیت خودم را به تو بگویم.

صبح فردا، مرد جوان مشتاقانه به کنار رود رفت. سقراط از او خواست تا کنار رودخانه، 

او را همراهی کند. جوان با او به راه افتاد.

به لبۀ رود رسیدند و به آب زدند و آن قدر پیش رفتند تا آب به زیر چانۀ آنها رسید. 

ناگهان سقراط مرد جوان را گرفت و زیر آب فرو برد. جوان ناامیدانه تالش کرد خود 

را رها کند، اّما سقراط آن قدر قوی بود که او را در زیر آب نگه دارد.

مرد جوان آن قدر زیر آب ماند که رنگش به کبودی گرایید و باالخره توانست خود را 

خالصی بخشد. همین که به روی آب آمد، اّول کاری که کرد آن بود که نفس بسیار 

عمیقی کشید و هوا را به اعماق ریه هایش فرو فرستاد. سقراط از او پرسید: زیر آب که 

بودی، بیش از همه چه چیزی مشتاق بودی؟ 

 گفت: هوا.

سقراط گفت: هر زمان به همین میزان که مشتاق هوا بودی، مشتاق موفقیت بودی، 

تالش خواهی کرد که آن را به دست بیاوری؛ موفقیت راز دیگر ندارد.

به عبارت دیگر، نسبت به امروز و فردایتان بی تفاوت نباشید. افراد ناموفق درباره هر 

چیزی بی تفاوت هستند و برای انجام هیچ  کاری داوطلب نمی شوند. مطالعه نمی کنند، 

به  اگر  حتی  و  نمی دهند،  انجام  را  تالشی  هیچ  و  رسمی نیستند  آموزش  به  مایل 

باالترین سطح بالّقوه  خود نرسند، با آن مشکلی ندارند؛ زیرا راهی برای خسته  شدن 

خود پیدا می کنند.

رسیدن به موفقیت، معمواًل با چالش هایی همراه است. افراد ناموفق این موضوع را درک نمی كنند 

و به سرعت دست از همه چیز می كشند؛ زیرا كارها ناخوشایند و دشوار به  نظرشان می رسد
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بـــا توجـــه بـــه تماس هـــا و مکاتبات بســـیار زیـــاد داوطلبـــان عزیـــز و مطالـــب 
مطـــرح شـــده در شـــبکه های اجتماعـــی و مصاحبه هـــای متعـــدد در خصـــوص 
ـــرش دانشـــجو، ســـازمان ســـنجش آمـــوزش  ـــه ســـنجش و پذی ـــوط ب موضوعـــات مرب
ــان و  ــی داوطلبـ ــرای آگاهـ ــل را بـ ــات ذیـ ــه توضیحـ ــد کـ ــور الزم می بینـ کشـ

هشـــدار به آنهـــا، بـــه اطالعشـــان برســـاند:
ـــراد ســـودجو  و کالهبـــردار،   الـــف- اخیـــرا مشـــاهده شـــده اســـت کـــه عـــده ای از اف
ـــیوع و  ـــی ش ـــرایط کنون ـــن ش ـــان و  همچنی ـــتیاق داوطلب ـــتفاده از اش ـــا سوءاس ب
ــی و  ــای تلگرامـ ــدازی کانال هـ ــه راه انـ ــدام بـ ــا، اقـ ــروس کرونـ ــری ویـ همه گیـ
ـــوزش  ـــنجش آم ـــازمان س ـــی س ـــط عموم ـــوان »رواب ـــا عن ـــی ب ـــتاگرامی جعل اینس
ـــا  ـــهمیه کرون ـــاص س ـــوص اختص ـــن در خص ـــای دروغی ـــرح وعده ه ـــور« و ط کش
نموده انـــد کـــه متأســـفانه تعـــدادی از داوطلبـــان هـــم بـــه آنهـــا اعتمـــاد و بـــا 

آنهـــا همراهـــی کرده انـــد. 
ـــودن  ـــودجو ب ـــردار و س ـــالم کالهب ـــن اع ـــور، ضم ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س س
ـــا درخصـــوص  ـــار و اطالعیه ه ـــه اخب ـــه کلی ـــی دارد ک ـــالم م ـــا، اع ـــه کانال ه ـــن گون ای
ــهمیه های  ــی، سـ ــوابق تحصیلـ ــر سـ ــزان تأثیـ ــرش، میـ ــوه پذیـ ــا، نحـ آزمون هـ
مصـــوب و ســـایر اطالعـــات الزم را کـــه از طریـــق مراجـــع ذی صـــالح ابـــالغ می شـــود، 
 ،www.sanjesh.org :ــانی ــایت رســـمی خـــود بـــه نشـ ــاً از طریـــق سـ  صرفـ
ـــران  ـــالمی ای ـــوری اس ـــیمای جمه ـــدا و س ـــنجش و ص ـــه پیک س ـــایت هفته نام س
ـــالع  ـــت و اط ـــه فعالی ـــچ گون ـــازمان هی ـــن س ـــاند و ای ـــان می رس ـــالع داوطلب ـــه اط ب
ـــای  ـــر از کانال ه ـــه غی ـــتاگرام و...{ ب ـــرام، اینس ـــازی } تلگ ـــای مج ـــانی در فض رس

ـــدارد: ـــر ن ـــانی زی ـــه نش ـــی ب ـــانی داخل ـــالع رس اط
http://sapp.ir/sanjeshprnoet : 1-  پیام رسان سروش

https://profile.igap.net/prnoetir : 2-  پیام رسان آي گپ
https://gap.im/prnoetir :3-   پیام رسان گپ

@prnoetir :4-  پیام رسان بله
https://eitaa.com/prnoetir : 5-  پیام رسان ایتا

ب- ســـنجش و پذیـــرش دانشـــجو در کلیـــه مقاطـــع تحصیلـــی، بـــر اســـاس 
مصوبـــات قانونـــی مراجـــع ذی ربـــط صـــورت می گیـــرد و اخیـــراً مصاحبه هـــای 
ــال  ــرای سـ ــرش بـ ــنجش و پذیـ ــای سـ ــوص روش هـ ــم در خصـ ــددی هـ متعـ
ــن  ــت. در ایـ ــه اسـ ــورت گرفتـ ــانه ها صـ ــده در رسـ ــال های آینـ ــاری و سـ جـ
خصوص، ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور الزم می بینـــد بـــه اطـــالع 

داوطلبـــان عزیـــز برســـاند:
ـــای  ـــق دفترچه ه ـــال 1400 مطاب ـــرش س ـــنجش و پذی ـــن س ـــط و قوانی 1-  ضواب
رســـمی منتشـــر شـــده در ســـایت اطالع رســـانی ایـــن ســـازمان، مشـــابه ســـال 
ـــررات  ـــن و مق ـــای قوانی ـــت و مبن ـــرده اس ـــری نک ـــه تغیی ـــت و هیچ گون ـــته اس گذش
ـــت. ـــازمان اس ـــن س ـــوی ای ـــده از س ـــر ش ـــی منتش ـــای ثبت نام ـــی، دفترچه ه قانون

ـــازمان  ـــن س ـــی، ای ـــال های آت ـــرش س ـــنجش و پذی ـــای س ـــوص روش ه 2-  در خص
ـــف  ـــراد مختل ـــای اف ـــده در مصاحبه ه ـــالم ش ـــرات اع ـــدام از تغیی ـــان هیچ ک در جری
ـــاً  ـــت و طبیعت ـــته اس ـــا نداش ـــن زمینه ه ـــا در ای ـــا آنه ـــم ب ـــارکتی ه ـــت و مش نیس
روابـــط عمومـــی ایـــن ســـازمان نیـــز اطالعاتـــی در ایـــن خصـــوص نـــدارد کـــه 
ـــت  ـــز درخواس ـــان عزی ـــذا از داوطلب ـــد؛ ل ـــز باش ـــان عزی ـــخگوی داوطلب ـــد پاس بتوان
می شـــود اگـــر ســـؤالی راجـــع بـــه این گونـــه مصاحبه هـــا دارنـــد، آن را از افـــراد 

یـــا دســـتگاه های مصاحبـــه کننـــده پی گیـــری نماینـــد.
ـــه  ـــت ک ـــمند اس ـــري خواهش ـــاي سراس ـــان آزمون ه ـــوم داوطلب ـــه، از عم در خاتم
در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه اقدامـــات خـــالف قوانیـــن و مقـــررات یـــا ســـوء 
ـــماره  ـــق ش ـــب را از طری ـــازمان، مرات ـــن س ـــوان ای ـــام و عن ـــي از ن ـــتفاده احتمال اس
الکترونیکـــي: آدرس  و   026-36182151 و   026-  36182152  تلفن هـــاي: 
اینترنتـــي: نشـــاني    hefazatazmon@sanjesh.org  یـــا 

اداره کل حراســـت    http://q.sanjesh.org/53479 بـــه ســـتاد خبـــري 
ــد. ــزارش نماینـ ــور گـ ــوزش کشـ ــنجش آمـ ــازمان سـ سـ

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

توضیحات سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

مطالب مطرح شده در شبکه هاي اجتماعي 

و رسانه ها در ارتباط با روش هاي پذیرش دانشجو 

در سال هاي آتي، سهمیه ها و ارتباط كانال هاي تلگرامي 

و اینستاگرامي با این سازمان
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در سال 1995 یک مرد میانسال در روز روشن، بدون ماسک یا پوشاندن صورتش، 
به دو بانک در یکی از شهرهای آمریکا دستبرد زد. او حتی صورتش را رو به سمت 
دوربین بانک گرفت و لبخند زد. عصر همان روز، وقتی پلیس ها  به خانه اش ریختند 
و دستگیرش کردند، ناباورانه گفت: »ولی من به صورتم آبلیمو زده بودم!« او ایمان 
کنند.  ضبط  را  تصاویرش  نمی توانند  دوربین ها  صورتش،  به  آبلیمو  زدن  با  داشت 
ابلهانه و ناشی از  احتماالً شما اعتقاد ویلر به معجزۀ آبلیمو و عدم تصویربرداری را 
ساده لوحی وی می دانید، اما واقعیت این است که امروزه افراد زیادی به درجه ای از 
این  نوع تعصب، که امروز به نام »توهم توانمندی« شناخته می شود، دچار هستند؛ 
در واقع، این توهم، یکی از گسترده ترین و رایج ترین توهم ها و موانع رشد، هم در 
سطح فردی و هم سطح جمعی است؛ برای مثال، چندی پیش یکی از داوطلبانی که 
امسال پشت کنکوری است، از من پرسید که می خواهم رتبۀ زیر 100 کسب کنم. 
او تا پایان آذر ماه روزی دو یا سه ساعت مطالعه کرده بود و سال پیش رتبه اش در 
گروه آزمایشی علوم تجربی، بیش از 65 هزار شده بود. همچنین به خاطر دارم که 
چند سال پیش، رتبۀ آخر گروه آزمایشی علوم تجربی امیدوار بود که سال آینده در 

رشتـۀ پزشکی پذیرفته شود!
ساله  هر  دلیل،  به همین  و  روبرو هستند  توهم  این  با  بسیاری  داوطلبان  متأسفانه 
تعداد قابل توجهی از داوطلبان، به خصوص در گروه آزمایشی علوم انسانی، به امید 
کسب رتبۀ عالی در آزمون سراسری سال آینده، از انتخاب رشته خودداری می کنند و 

تصور می کنند که سال بعد می توانند در بهترین رشته محل ها پذیرفته شوند؛ این در 
حالی است که سال بعد نیز تالش الزم را برای موفقیت خودشان در آزمون سراسری 
نمی کنند و زمانی هم که به آرزوهای خود نمی رسند، شکست خود را حاصل شرایط 
و وضعیت جامعه می دانند و معتقدند که آنها هیچ اشتباهی نکرده اند یا حداقل سهم 
کوچکی در این شکست دارند؛ در واقع، غرق شدن در توهم توانمندی، هم فرد را به 

انتظاراتش نمی رساند و هم فرصت یادگیری و آموختن را از او می رباید.

سه روش پیشنهادی برای رهایی از توهم های توانمندی  
رقابت

می کند.  درمان  را  متوهم  انسان های  که  است  ابزاری  اصلی ترین  دیگران،  با  رقابت 
انسانی که توهم دانش دارد، در زمان شکست از دیگران، در آزمون ها، ممکن است از 
توهم دست بکشد؛ همان  طور که مدیر متوهم در رقابت در بازار آزاد است که می تواند 
خود را در محک ارزیابی قرار دهد. دانش آموز متوهم هیچ تمایلی ندارد تا در هیچ 
آزمونی شرکت کند و در کل رقابتی شکل بگیرد. او دوست دارد تا در دنیای مصنوعی 

و متوهم خویش، یگانه دانش آموز توانمند باقی بماند.

مقایسه با دیگران
داوطلب یا دانش آموز متوهم، همواره با استدالل اینکه »شرایط ما فرق می کند« تالش 
دارد تا راه مقایسه را ببندد و از توهم توانمندی خویش محافظت کند؛ البته مقایسه 
با دیگران، به معنی این نیست که دانش آموز یا داوطلب، خود را به خاطر 
چنین  بداند؛  بی ارزش  پایین تر،  علمی  وضعیت  یا  بدتر  نمرات 
نیز هست.  ویرانگر   بلکه  نیست،  تنها مفید  نه  مقایسه ای 
منظور ما از مقایسه، این است که در هر مسابقه ای، 
اعم از علمی، ورزشی، هنری و ...، شما رقبایی 
اگر  آنها مقایسه می شوید؛ پس  با  دارید که 
شوید،  برنده  مسابقه  یک  در  می خواهید 
بیرون  ساخته تان  خود  حباب  از  باید 
شوید.  روبرو  واقعیت  با  و  بیایید 
زمانی  فقط  بگوییم  می خواهیم 
برای  که  شوید  متوجه  می توانید 
آماده  رقابت  یک  یا  مسابقه  یک 
هستید که وضعیت خود را با سایر 
شما  مشابه  موقعیتی  که  افرادی 
دارند، مقایسه کنید. مقایسه، راهی 
هماهنگی  و  سازگاری  توانایی  برای 
اجتماعی، و ابزاری مفید برای توسعۀ 
رفتارهای اجتماعی است؛ اما اگر همین 

توهم توامنندی = شڪست
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مقایسه، باعث نفرت از خودتان یا دیگران بشود، مضر است؛ به عبارت دیگر، اگر شما 
ارائه ندارید و دیگران  در ارزیابی و مقایسۀ خود، احساس کنید که هیچ چیز برای 
قوی تر، ثروتمندتر، باهوش تر، شادتر، زیباتر و جذاب تر از شما هستند، اعتماد به نفس 
خود را از دست خواهید داد و ناامید و آسیب پذیر خواهید شد؛ اما شما می توانید در 
یک مقایسه، نقاط قوت خود را بیابید و بر اساس آن در یک مسابقه شرکت کنید یا 
ناتوانی شما  از حضور در یک مسابقه خودداری کنید، و این نشان دهندۀ ضعف یا 
نیست، بلکه بیانگر این است که شما بر اساس عالیق و توانایی های خود، راه دیگری 

را انتخاب کرده اید. 

نقد
پرسش های  واقعیت  مقابل  در  را  توانمندی  متوهم  فرد  می تواند  که  است  نقد  تنها 
سخت قرار دهد. نقد، حتی اگر حاوی هیچ پیشنهاد جایگزینی نباشد، می تواند توهم 
از  تا  می کند  کمک  جایگاهی  هر  در  انسان  به  نقد  بکشاند.  چالش  به  را  توانمندی 
البته نقد، خوشایند فرد متوهم توانمندی  افتادن در دام توهم توانمندی رها شود؛ 
نیست، ولی درک و دریافت انتقاد، در حقیقت از شنوایی مؤثر برمی آید و در بسیاری 
از موقعیت های زندگی، از جمله در خانه، مدرسه، دانشگاه و محیط کار، مفید است. 
برای اینکه بتوانیم پذیرای نقد باشیم، الزم است قبول کنیم که ما بی نقص نیستیم. 
همۀ ما اشتباه می کنیم  و مهم این است که از اشتباهاتمان بیاموزیم و یک اشتباه 
را دو بار تکرار نکنیم. همچنین باید تعصب را کنار گذاشت. حتی اگر با نقدی موافق 
نیستید به این بیندیشید که شاید دیگران نکته ای را می بینند که شما حتی از وجود 
آن آگاه نیستید؛ پس تعصب و لجاجت را کنار بگذارید و این واقعیت را در نظر بگیرید 
که شاید حق با آنها باشد و از این فرصت به نفع خودتان بهره بگیرید تا خودتان را 

ارزیابی کنید.  
شرکت نوپایی که توهم های بزرگ دارد، هرچه زودتر شکست بخورد، به نفع خودش 
هر چه  هم  متوهم  سیاست گذار  و  دولتی  مدیر  که  طور  همان  جامعه اش هست؛  و 
سریع تر شکست بخورد، به نفع خود و جامعه اش عمل کرده است. این چنین است 
نقد  دشمنان  بزرگترین  است.  الهی  هدیه  یک  می شود، شکست  تکثیر  توهم  وقتی 
)رقابت و مقایسه( بدون شک، متوهمان توانمندی هستند که از کاریکاتوری شدن 

عکس هایشان می هراسند.
آبلیمو به صورتش، دوربین ها نمی توانند تصاویرش را ضبط  با زدن  ایمان داشت  او 

کنند.
از توهم است که در آن، فرد به توانمندی های خود یا دیگری )مانند آبلیمو( ایمان 

دارد و آن را می ستاید.
»توهم توانمندی« هم آن مرد میان سال را در انجام مأموریتش ناموفق می کرد و هم 

فرصت یادگیری و آموختن را از او می ربود.
هر سه ابزار فوق، راه های نجات یک جامعه از توهم است. جامعه ای که این راه ها را 
خود  از  مختلف،  جایگاه های  در  که  شد  متوهمی خواهد  بازندگان  از  سرشار  ببندد، 
از  باشد،  نداشته  فایده ای  هیچ  اگر  جهانی،  ارتباط  دارند.  را  بزرگ  قهرمانان  تصویر 
شکل گیری انسان های متوهم توانمندی جلوگیری می کند، و وقتی بازندگان در کنار 

توانمندها قرار می گیرند، هم خود فرد و هم جامعه هست که نجات می یابد.

نمونه هایی از توهم توانمندی
توهم دانش: 

دوچندان  توهم  این  می شود،  دانسته  دانش  با  برابر  دانشگاهی  مدرک  که  زمانی 
آن  در  را  خود  باشد،  دانشگاهی  مدرک  دارای  که  فردی  وضعیت،  این  در  می شود. 
زمینه، و احتماالً زمینه های مشابه، دارای تخصص می داند. توهم دانش، آفت دنیای 

مدرن آموزش و اصلی ترین مانع یادگیری است.

توهم مدیریت:
 استارت آپ هایی که خود را »اپل« و مدیری که خود را استیو جابز فرض می کند یا 

کارگردانی که خود را اسکورسیزی می بیند، آیینه های توهمی یکسانی دارند.

توهم كنترل:
فردی که مجموعه، سازمان یا جامعه را تحت کنترل خویش می داند. این توهم، همان 
پاشنه  آشیل ستمگران در تاریخ بوده است. آنها توهم کنترل جامعه خود را به مثابه 

پیش فرض اصلی داشته اند.
را  اصالح  و  یادگیری  راه  باشند،  که  در هر شکلی  توانمندی،  توهم های  این  تمامی 

می بندند.
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 مصوبات بیست و چهارمین جلسه شوراي سنجش
و پذیرش دانشجو مورخ 1399/7/22  

و همچنین منابع سؤاالت آزمون سراسري  سال 1400 

الفـ  دروس عمومی 

مالحظاتسال چاپپایه تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

1- زبان و ادبیات فارسی
97دهم110201فارسی )1(
98یازدهم111201فارسی )2( 
99دوازدهم112201فارسی )3( 

2- عربی

97دهم 110206عربی، زبان قرآن )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی 98یازدهم111206عربی، زبان قرآن )2( 

99دوازدهم112206عربی، زبان قرآن )3(
97دهم 110207عربی، زبان قرآن )1(

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

98یازدهم111207عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم112207عربی، زبان قرآن )3(
عمومی گروه آزمایشی97دهم 110208عربی، زبان قرآن )1(

علوم انسانی  برای دیپلمه های علوم و معارف 
اسالمی

98یازدهم111208عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم112208عربی، زبان قرآن )3(

3- فرهنگ و معارف اسالمی

97دهم110204دین و زندگی )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی 98یازدهم111204دین و زندگی )2(

99دوازدهم112204دین و زندگی )3(
97دهم110205دین و زندگی )1(

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

98یازدهم111205دین و زندگی )2(
99دوازدهم112205دین و زندگی )3(

عمومی گروه آزمایشی97دهم110227اصول عقاید )1(
 علوم انسانی برای دیپلمه های علوم و معارف 

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

4- زبان انگلیسی
97دهم110230زبان خارجی )1(

98یازدهم111230انگلیسی )2(
99دوازدهم112230انگلیسی )3(

بدین وسیله به اطالع مي رساند که در آزمون سراسري سال 1400 مطابق مصوبات بیست 
و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1399/7/22 مقررات ذیل اجرا 

می شود.
1- میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1400 همانند سال 1399 
حداکثر 30 درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق 

تحصیلی آزمون سال 1400 همانند سال 1399 است.
2- مصوبه هفدهمین جلسه مورخ 97/12/26 شورای سنجش و پذیرش دانشجو مجدداً 
تأیید شد و از آزمون سراسری سال 1400 و بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و بر 

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

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

کتاب های دیپلم علوم و معارف اسالمی است.
با توجه به موارد فوق، فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسری سال 1400 بر اساس نظام 

3-3-6 به شرح جداول ذیل است.
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بـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

1- ریاضیات

97دهم110211ریاضی )1( 
97دهم110213هندسه )1(
98یازدهم111213هندسه )2(

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

99دوازدهم112215ریاضیات گسسته 

2- فیزیک
97دهم110209فیزیک )1( 
98یازدهم111209فیزیک )2( 
99دوازدهم112209فیزیک )3( 

3- شیمی
97دهم110210شیمی )1( 
98یازدهم111210شیمی )2( 
99دوازدهم112210شیمی )3(

جـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

98یازدهم111237زمین شناسی 1- زمین شناسی

2- ریاضیات
97دهم110211ریاضی )1(
98یازدهم111211ریاضی )2(
99دوازدهم112211ریاضی )3(

3- زیست شناسی
97دهم110216زیست شناسی )1(
98یازدهم111216زیست شناسی )2(
99دوازدهم112216زیست شناسی )3(

4- فیزیک
97دهم110214فیزیک  )1(
98یازدهم111244فیزیک )2( 
99دوازدهم112244فیزیک )3( 

5- شیمی
97دهم110210شیمی )1(
98یازدهم111210شیمی )2(
99دوازدهم112210شیمی )3(

دـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

1- ریاضیات
97دهم110212ریاضی و آمار )1(
98یازدهم111212ریاضی و آمار )2(
99دوازدهم112212ریاضی و آمار )3(

97دهم110221اقتصاد 2- اقتصاد

3- زبان و ادبیات فارسی
97دهم110203علوم و فنون ادبی )1(
98یازدهم111203علوم و فنون ادبی )2(
99دوازدهم112203علوم و فنون ادبی )3(

4- زبان عربی

97دهم110207عربی، زبان قرآن )1(
98یازدهم111207عربی، زبان قرآن )2(
99دوازدهم112207عربی، زبان قرآن )3(
97دهم110208عربی، زبان قرآن )1(

دیپلمه های علوم و 
معارف اسالمی 98یازدهم111208عربی، زبان قرآن )2(

99دوازدهم112208عربی، زبان قرآن )3(

5- تاریخ

97دهم110219تاریخ )1( ـ ایران و جهان باستان
ـ از بعثت پیامبر اسالم تا پایان  تاریخ )2( 

98یازدهم111219صفویه
99دوازدهم112219تاریخ )3( ایران و جهان معاصر

97دهم110233تاریخ اسالم )1( 
دیپلمه های علوم و 

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

6- جغرافیا
97دهم110218جغرافیای ایران

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

7- علوم اجتماعی
97دهم110220جامعه شناسی )1(
98یازدهم111222جامعه شناسی )2(
99دوازدهم112222جامعه شناسی )3(

98یازدهم111226فلسفه 8- فلسفه
99دوازدهم112226فلسفه )2(

97دهم110223منطق9- منطق
98یازدهم111224روانشناسی10- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور     
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