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انسان های  سربلندی  موسم  فطر ،  سعید  عید 

خداجو از آزمون الهِی رمضان ، تهنیت باد

نكات الزم دربارة آزمون سراسری 96 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

ایجاد فرصت مجدد بـرای متقاضیان  
اعمـال سـهمیه 5 درصـد ایثارگران 
)موضـوع مـاده 90 قانـون برنامـه 
پنجسـاله ششـم توسـعه اقتصـادی، 
در  كشـور(  فرهنگـی  و  اجتماعـی 
در  شـركت  كارت  پرینـت  زمـان 
1396 سـال  سراسـری  آزمـون 

پیرو اطالعیه های مورخ 7 و 96/3/21 بدین وسیله به اطالع 
آن دسته از داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال 
1396 که موفق به اعالم عالقه مندی برای اعمال سهمیه      
5 درصد برای جانبازان با جانبازی کمتر از 25 درصد، همسر 
با  رزمندگان  فرزندان  و  و همچنین همسر  آنان  فرزندان  و 
آزمون  حداقل 6 ماه مدت حضور داوطلبانه در جبهه در 
مذکور )موضوع ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور( در تاریخ 96/3/18 
سازمان  این  اطالع رسانی  پایگاه  در   96/3/21 لغایت 
نگردیده اند، می رساند که در صورت داشتن شرایط، با توجه 
به اینكه فرصت مجددی برای اعالم عالقه مندی به سهمیه 
تاریخ  از  کارت  پرینت  زمان  در  سازمان  این  سوی  از  فوق 
96/4/11 لغایت 96/4/16 در قسمت ویرایش اطالعات 
ایجاد گردیده است، می توانند نسبت به اعالم عالقه مندی 

و تكمیل فرم مربوط اقدام نمایند. 
بدیهی است که اعمال سهمیه برای این دسته از داوطلبان، 
پس از بررسی و تأیید از سوی ارگان ذی ربط صورت خواهد 

پذیرفت.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور 

از 11 تا 14 تیر ماه روی سایت سازمان قرارمی گیرد :

كارت ورود به جلسه
آزمـون سراسـری 96

دانشگاه پیام نور اعالم کرد:
تبلیغات برخی از مؤسسات درخصوص پذیرش فراگیر، غیرقانونی است

دانشگاه پیام نور، با هشدار به داوطلبان تحصیل در دوره های فراگیر 
مؤسسات  تبلیغات  کرد:  اعالم  دانشگاه،  این  کارشناسی ارشد 

درخصوص پذیرش فراگیر دانشگاه پیام نور، غیرقانونی است.
دانشگاه  عمومی  روابط  مدیرکل  صدر،  محسن  محمد 
و  ثبت نام  شیوه  خصوص  در  مطلب،  این  تأیید  با  پیام نور، 
گفت:  پیام نور،  دانشگاه  فراگیر  کارشناسی ارشد  پذیرش 
به  را  مجوزی  آموزشی  مؤسسه  هیچ  برای  دانشگاه  این 
نكرده  صادر  آنها  پذیرش  یا  داوطلبان  از  ثبت نام  منظور 
ندارد. همكاری  رابطه  این  در  مؤسسه ای  هیچ  با  و   است 
وی گفت: بارها اعالم شده است که همه مؤسسات آموزشی، 
که با استفاده از نام و اعتبار این دانشگاه فعالیت و تبلیغ 

می کنند، فعالیتشان تحت این عنوان، غیرقانونی است.

صدر افزود: جزئیات، شرایط و ضوابط شرکت در دوره های 
صرفًا  پیام نور،  دانشگاه  کارشناسی ارشد  مقطع  فراگیر 
نشانی: به  سنجش  سازمان  اینترنتی  سایت  طریق  از 

 www.sanjesh.org ، و پایگاه اطالع رسانی دانشگاه پیام نور 
به نشانی: pnu.ac.ir به اطالع داوطلبان خواهد رسید.

وی در پایان گفت: پذیرش فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه 
سازمان  همزمان  پذیرش  آزمون  طریق  از  صرفًا  پیام نور، 
این  در  که  ادعای مؤسساتی  و  انجام خواهد شد  سنجش 
خصوص تبلیغات می کنند، غیر قانونی بوده و این دانشگاه 

از طریق مراجع ذی صالح مسائل را پی گیری خواهد نمود.
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور، در پایان، خاطرنشان کرد: 

این دانشگاه، هیچ گونه مسؤولیتی در قبال این مؤسسات ندارد.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص:

معرفی شدگان كد رشته های امتحانی دارای 

شرایط خاص آزمون كارشناسی ارشد96



5 تیر ماه 1396  سال بیست و دوم ، شماره  12             2

   هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
   سال بیست و دوم ، شماره  12 ، شماره پیاپی  1030

  پنجم تیر ماه سال 1396
   صاحب امتیاز : سازمان سنجش آموزش کشور

   مدیر اجرایی: بهمن احمدی
   صفحه  آرایی و حروفچینی : پیک سنجش

2916-1735:ISSN    1735 -2916 :شاپا   
   نقل و برداشت مطالب نشریه پیک سنجش با ذکر کامل منبع بالمانع است.

   استفاده از طرح ها و عكس های اختصاصی پیک سنجش منوط به اجازه کتبی است
   نشانی: تهران، ابتدای پل کریمخان زند، بین خیابان های نجات اللهی و قرنی،

       پالک 204، صندوق پستی 5557- 14155
   peyk.sanjesh.org :نشانی سایت   

email:peyk@sanjesh.org :صندوق الكترونیكی   

قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الكترونیكی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در رابطه با 

موارد مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الكترونیكی:

hefazatazmon@sanjesh.org

پیامبر مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
تا زمانــی که مردم امر به معروف و نهــی از منكر نمایند و 
در کارهای نیك و تقوا به یاری یكدیگر بشــتابند، در خیر 
و ســعادت خواهند بود؛ اما اگر چنین نكنند، برکت ها از 
آنان گرفته شود و گروهی بر گروه دیگر سلطه پیدا کنند، 

و نه در زمین یاوری دارند و نه در آسمان.

این عید کسی است که خدا روزه اش را پذیرفته 
و نماز وی را سپاس گفته، و هر روز که خدا را 

در آن نافرمانی نكنند، روز عید است.

پیامبر گرامی اسالم )ص( فرمودند:
فاصلة کفر و بندگی، ترك نماز است.

به یــاری خداونــد، آزمون سراســری ســال 1396 در 
گروه های پنجگانه آزمایشی، روزهای پنج شنبه و جمعه 
15 و 16 تیرمــاه برگزار خواهد شــد. بــه همین خاطر، 
مناســب دیدیم که در این ســتون، نكات الزمــی را که 
داوطلبان برای پرینت کارت شــرکت در جلسه آزمون و 
حضور در آن باید در نظر داشته باشند، در ذیل یادآوری 

کنیم:
1- کارت  شــرکت در آزمــون سراســری 96 داوطلبــان 
این آزمــون از روز یكشــنبه 11  لغایت روز چهارشــنبه                  

14 تیرماه روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد. 
2- داوطلبان آزمون سراســری 96 در تمــام گروه های 
آزمایشی الزم است که در تاریخ مقرر به سایت اینترنتی 
ســازمان مراجعه کرده و با وارد نمــودن اطالعات کارت 
اعتباری ثبت نام، شماره شناســنامه یا شماره پرونده و 
کدرهگیری، یك نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون 

خود تهیه کنند.
3- داوطلبانی که در دو یا سه گروه آزمایشی، متقاضی 
شرکت در آزمون سراسری شده اند، الزم است که عالوه 
بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی اصلی، 
برحســب مورد، نســبت به پرینت کارت گروه آزمایشی 

دوم یا گروه های آزمایشی دوم و سوم خود اقدام کنند.
4- برای شــرکت در جلســه آزمــون سراســری، همراه 
داشــتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل 

کارت ملی یا شناسنامه عكسدار الزامی است.
5- چنانچــه داوطلبــی بــه دلیــل در اختیار نداشــتن 
اطالعــات مربــوط بــه شــماره داوطلبــی، پرونــده یا 
کدرهگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شــرکت در 
آزمون خود نمی شــود، الزم است که با مراجعه به سایت 
سازمان سنجش و ورود به سیستم پاسخگویی و انتخاب 
نام آزمون و تعیین موضوع پی گیری، نسبت به دریافت 

اطالعــات مربوط بــه شــماره پرونده، داوطلبــی یا کد 
رهگیری ثبت نام خود اقدام نماید. الزم به ذکر است که 
این امكان برای داوطلبانی فراهم اســت که در سیستم 
پاســخگویی دارای عضویــت باشــند؛ لــذا الزم اســت 
داوطلبانی که اطالعات فوق را گم کرده اند، با عضویت 
در این سیستم، نســبت به بازیابی این اطالعات اقدام 

کنند.  
6- داوطلبــان الزم اســت که بــرای ویرایــش اطالعات 
موردنظــر، به بندهــای مربوط بــه آن در اصل اطالعیه 
ســازمان درباره تاریخ، نحوه پرینــت کارت و محل رفع 
نقص کارت شــرکت در آزمون سراســری سال 1396، 
که عالوه برسایت سازمان در همین شماره از هفته نامه 

پیك سنجش نیز درج شده است، مراجعه نمایند.
7- دِر ورودی حوزه های امتحانی، صبح ها رأس ساعت 
7 و بعد از ظهرها رأس ســاعت 2/30 بسته خواهد شد 
و شــروع فرایند آزمــون صبح ها رأس ســاعت 7/30 و            
بعــد از ظهرهــا رأس ســاعت 3 خواهد بــود؛ بنابراین، 
از ورود داوطلبــان پس از بســته شــدن دِر ســالن های 

امتحانی به حوزه های امتحانی جلوگیری می شود.
8- هر داوطلب برای حضور در جلســه آزمون، عالوه بر 
پرینت کارت شــرکت در آزمون گروه آزمایشــی مربوط، 
الزم اســت که اصل کارت ملی یا شناســنامه عكسدار، 
چند مداد ســیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مدادپاك کن و 

یك سنجاق یا سوزن به همراه داشته باشد.
9- داوطلبــان از آوردن وســایل اضافــی از جمله کیف 
دستی، ساك، پیجر، تلفن همراه، تبلت، جزوه، کتاب، 
ماشــین حســاب، هرگونه نــت و یادداشــت و نظایر آن 
و همچنین وســایل شــخصی به جلســه آزمــون اکیدًا 

خودداری کنند. 
موفق باشید

نكات الزم دربارة آزمون سراسری 96 

هفتم تیر ، سالروز  شهادت مظلومانه 

آیت ا... دکرت بهشتے و 72 تن از 

یاران امام خمینے)ره( ، گرامے باد
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ضمن قبولی طاعات و عبادات شما داوطلبان عزیز در ماه مبارك رمضان و تبریك عید سعید 
فطر، بدین وسیله به اطالع کلیه خواهران  و برادرانی که  در آزمون  سراسری  سال 1396 ثبت  نام  
علوم  های آزمایشی  گروه  داوطلبان  اختصاصی  و  عمومی  آزمون  که  می رساند  نموده اند 
ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح پنجشنبه مورخ 96/4/15، داوطلبان گروه آزمایشی 
هنر در بعد از ظهر پنجشنبه مورخ 96/4/15، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح 
جمعه مورخ 96/4/16 و داوطلبان گروه آزمایشی زبان های خارجی در بعد از ظهر جمعه 
مورخ 96/4/16 در 372 شهرستان و بخش مختلف کشور )به شرح جدول شماره 1( برگزار 
خواهد شد. کارت های  شرکت در آزمون برای  کلیه  داوطلبان  آزمون  سراسری سال 1396 
براساس  مندرجات  بند »الف « این  اطالعیه  روی پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش 
کشور قرار می گیرد و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص 
احتمالی، باید »مطابق بند »ب« این اطالعیه« به حوزه های رفع نقص کارت مندرج در 

جدول شماره 2 مراجعه نمایند.
الف- نحوه  و زمان پرینت برگ راهنما و كارت شركت در آزمون

فنی ،  و  ریاضی   علوم   آزمایشی   گروه های   داوطلبان   کلیه   آزمون   در   شرکت   کارت های  
در  راهنمای شرکت  برگ  به همراه  زبان های خارجی ،  و  انسانی ، هنر  علوم  تجربی ، علوم 
96/4/14 برای  مورخ  چهارشنبه  روز  لغایت   1396/4/11 مورخ  یكشنبه  روز  آزمون، از 
نشانی: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  روی  پرینت  و  مشاهده 
 www.sanjesh.org  قرار می گیرد؛ لذا کلیه  داوطلبان  متقاضی شرکت  در آزمون ، برای 
پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به پایگاه اطالع رسانی 
مذکور مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سریال کارت اعتباری ثبت نام )12 رقمی( و 
شماره شناسنامه یا شماره پرونده و کد پی گیری ثبت نام )16 رقمی( و نام و نام خانوادگی، 
کدملی و سریال شماره شناسنامه یك نسخه پرینت از برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون 
تهیه نمایند. بدیهی است داوطلبانی که در دو یا سه گروه آزمایشی متقاضی شده اند، باید 
عالوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی اصلی، برحسب مورد نسبت به پرینت 
کارت گروه آزمایشی دوم یا گروه های آزمایشی دوم و سوم )گروه های آزمایشی هنر و زبان های 
خارجی( خود نیز اقدام نمایند. داوطلبان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصرًا به 
روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه 
امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است که برای شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن 
پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه 

آن الزامی است ؛  لذا کلیه داوطلبان باید برای پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند.
تذكر مهم: چنانچه داوطلبی به دلیل در اختیار نداشتن اطالعات مربوط به شماره پرونده یا 
کد پی گیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی شود، الزم است با 
مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و ورود به سیستم پاسخگویی و انتخاب نام 
آزمون و تعیین موضوع پی گیری، نسبت به دریافت اطالعات مربوط به شماره پرونده، یا کد 
پی گیری ثبت نام اقدام نماید و به هیچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننماید. الزم به ذکر است 
این امكان برای داوطلبانی فراهم است که در سیستم پاسخگویی عضو باشند؛ لذا ضرورت 
دارد داوطلبانی که اطالعات فوق را مفقود نموده اند، با عضویت در این سیستم نسبت به 

بازیابی این اطالعات اقدام نمایند.
ب- محل  رفع نقص كارت شركت در آزمون

 محل رفع نقص کارت شرکت در  آزمون کلیه داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی 
بر مبنای  شهرستان  محل   زبان های  خارجی،   و  انسانی ، علوم  تجربی ، هنر  و فنی ، علوم 
اقامت فعلی  آنان ، که  در بند 44 تقاضانامه  ثبت  نام مشخص کرده اند، به  شرح  جدول شماره  

1 و آدرس محل رفع نقص به شرح جدول شماره 2 این اطالعیه است.
ج- درصورت مشاهده مغایرت در مندرجات كارت شركت در آزمون، داوطلبان الزم 

است كه به شرح زیر اقدام نمایند.
1- داوطلبانی که مشمول اعمال سوابق تحصیلی دیپلم یا پیش دانشگاهی هستند و نسبت 
به مندرجات کارت شرکت در آزمون در بندهای 1، 3، 4، 7، 12، 15، 16، 21، 22، 23 و 
24 شامل نام خانوادگی و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع دیپلم، شماره 

ملی، کد دانش آموزی و منطقه اخذ دیپلم، سال و بخش محل اخذ مدرك پیش دانشگاهی، 
عنوان مدرك پیش دانشگاهی، منطقه یا ناحیه اخذ مدرك پیش دانشگاهی، کد دانش آموزی 
مقطع پیش دانشگاهی مغایرتی مشاهده نمودند، الزم است که برای اصالح مورد یا موارد 
مذکور، حداکثر تا تاریخ 96/4/18 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرك تحصیلی 
خود مراجعه و از آن طریق نسبت به اصالح موارد اقدام نمایند. ضمنًا داوطلبانی که مشمول 
فوق  بندهای  در  مندرج  اطالعات  در  مغایرتی  چنانچه  نیستند،  تحصیلی  سوابق  اعمال 

مشاهده نمودند، می توانند نسبت به ویرایش آنها اقدام نمایند. 
2-داوطلبانی که نسبت به مندرجات کارت شرکت در آزمون در بندهای 13، 14، 17، 18، 
19، 20 و 26 شامل سری و سریال شناسنامه، محل تولد، سهمیه، معدل کتبی نهایی دیپلم، 
محل اخذ مدرك ماقبل دیپلم، محل اخذ مدرك دیپلم و وضعیت تحصیلی و اشتغال مغایرتی 
مشاهده نمودند، الزم است که برای اصالح مورد یا موارد مذکور، حداکثر تا تاریخ 96/04/16 
منحصرًا به سایت اینترنتی سازمان سنجش )قسمت ویرایش اطالعات( مراجعه و با توجه به 

توضیحات مندرج در سایت نسبت به اصالح موارد اقدام نمایند.
تبصره 1- داوطلبان نظام جدید، که سال اخذ مدرك دیپلم آنان سال 1384 به بعد است و 
مدرك پیش دانشگاهی خود را در یكی از سال های 91 الی 95 اخذ نموده اند و مشمول اعمال 
سوابق تحصیلی هستند، چنانچه خواستار ویرایش اطالعات مندرج در بندهای 1 ،3 ،4، 7 ، 
12، 15، 16، 21، 22، 23 و 24 کارت شرکت در آزمون خود هستند، با توجه به اینكه در 
زمان ثبت نام اولیه نسبت به تأیید بندهای فوق اقدام و کد سوابق تحصیلی دریافت نموده اند، 
در این مرحله هیچ گونه ویرایشی درخصوص اطالعات فوق انجام نخواهد شد، و الزم است 
که برای اصالح مورد یا موارد مذکور، حداکثر تا تاریخ 96/4/18 به منطقه آموزش و پرورش 

محل اخذ مدرك تحصیلی خود مراجعه و از آن طریق نسبت به اصالح موارد اقدام نمایند.
تبصره 2- در صورت مشاهده هرگونه مشكل درخصوص نمرات آموزش وپرورش، اطالعات 
سوابق تحصیلی، عدم ارسال آنها به سازمان سنجش، مشمول یا غیر مشمول بودن، الزم 
است که حداکثر تا تاریخ 96/4/18 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ دیپلم خود مراجعه 

نمایید.
 - داوطلبان، درصورتی که مغایرتی در اطالعات مندرج در بندهای 2، 6، 8، 9 و 10 )جنس، 
دین، زبان خارجی امتحانی، معلولیت و بهیار( کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، 
ضروری است که از روز سه شنبه 96/4/13 لغایت روز چهارشنبه 96/4/14 از ساعت 8:30 
الی 12:00 و 14:00 الی 18:00 با به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر )کارت ملی یا 
شناسنامه عكسدار( شخصَا به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع 

نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره 2 این اطالعیه پرینت کارت مراجعه نمایند.
3- چنانچه سهمیه درخواستی داوطلبی غیر از سهمیه مناطق است و در بند 26 کارت 
شرکت در آزمون سهمیه مناطق درج گردیده است، الزم است که به ترتیب ذیل عمل نمایند:

3-1- کلیه داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه های بنیاد شهید و امورایثارگران، رزمنده 
ستاد کل نیروهای مسلح، فرزند و همسر رزمندگان و ایثارگران ارگان های سپاه پاسداران، 
ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت جهاد کشاورزی برای اعالم مغایرت و تكمیل اطالعات 
مربوط به جانباز یا ایثارگر حداکثر تا تاریخ 96/4/16 منحصرًا به قسمت ویرایش اطالعات در 
سایت این سازمان مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در سایت نسبت به اصالح و تكمیل 
موارد اقدام نمایند تا درصورت تأیید سهمیه از سوی ارگان مربوط، سهمیه برای آنها اعمال 
گردد؛ در غیر این صورت، با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضی قابل 

قبول نیست. 
3-2- سایر متقاضیان استفاده از سهمیه )رزمنده داوطلب بسیجی و رزمنده وزارت جهاد 
کشاورزی( برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود، حداکثر تا تاریخ 96/4/18 به ارگان 
مربوط )ستاد مشترك سپاه پاسداران-وزارت جهادکشاورزی( مراجعه نمایند. بدیهی است 
که در صورت دارا بودن سهمیه و تأیید از سوی ارگان ذی ربط، سهمیه درخواستی اعمال 
می گردد؛ در غیر این صورت، با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضی در 

این زمینه قابل پذیرش نیست.
3-3- آن دسته از داوطلبانی که براساس اطالعیه مورخ 96/3/7 این سازمان درخصوص 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 تاریخ  برگزاری، نحوه  پرینت كارت و محل رفع نقص 
كارت شركت در آزمون سراسری  سال 1396



5 تیر ماه 1396  سال بیست و دوم ، شماره  12             4

اعمال سهمیه 5 درصدی ایثارگران )موضوع ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور( در تاریخ های 96/3/18 لغایت 96/3/23 موفق 
به تكمیل فرم مربوط نگردیدهاند، الزم است که همزمان با پرینت کارت شرکت در آزمون، 
از تاریخ 96/4/12 لغایت 96/4/18 برای اعالم وضعیت سهمیه خود وارد سامانه مربوط 
شوند. همچنین چنانچه داوطلبی قباًل متقاضی سهمیه شده و سهمیه وی از سوی ارگان 
مربوط تأیید نشده و به عدم اعمال آن معترض است، باید مجددًا نسبت به تكمیل اطالعات 

خود در سامانه اقدام نماید.
ضمنًا داوطلبانی که اطالعات آنان در سیستم سجایای بنیاد شهید و امور ایثارگران شناسایی 
نشده، الزم است که برای پی گیری اعمال سهمیه خود به بنیاد شهید استان محل پرونده 

خود مراجعه نمایند.
4- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب، دارای اشكاالتی از جمله: فاقد مهر عكس، 
واضح نبودن عكس، درج عكسی به جزء عكس داوطلب )اشتباه عكس( و ... است، ضروری 
است که از روز سه شنبه 96/4/13 الی روز چهارشنبه مورخ 96/4/14 از ساعت 8:30 
الی 12:00 و 14:00 الی 18:00 با به همراه داشتن دو قطعه عكس 4×3، کارت ملی یا 
شناسنامه عكسدار شخصَا به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه 

براساس جدول شماره 2 مراجعه نمایند و موضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.
تبصره: در صورتی که در این خصوص، کارت داوطلب دارای اشكال است و تا روز قبل از 
آزمون نسبت به رفع آن اقدام ننماید، مطابق مقررات مربوط به تخلف و تقلب با وی رفتار 

خواهد شد.
5- چنانچه شماره داوطلب مندرج روی کارت شرکت در آزمون، چه به صورت عددی یا به 
صورت حروف، ناخواناست، ضروری است که از روز سه شنبه 96/4/13 الی روز چهارشنبه 
به نماینده  الی 18:00 شخصَا  الی 12:00 و 14:00  از ساعت 8:30  مورخ 96/4/14 
سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط براساس جدول شماره 

2 این اطالعیه مراجعه نمایند و موضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.
6- داوطلبان گروه آزمایشی هنر، در صورت عالقه مندی به رشته های ذیل، به منظور شرکت 
در آزمون عملی باید نسبت به انتخاب حداکثر دو مجموعه از رشته های تحصیلی جدول 
ذیل منحصرًا به صورت اینترنتی از تاریخ 1396/4/17 تا 1396/4/22 از طریق پایگاه 
اطالع رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org اقدام نمایند. با توجه به اینكه 
پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی مورد نظر در آزمون سراسری سال 1396 به صورت 
متمرکز و با شرایط خاص صورت می پذیرد، داوطلبانی که اقدام به انتخاب یك )1( مجموعه 
از مجموعه های رشته های تحصیلی ذی ربط برای شرکت در آزمون عملی اقدام می نمایند، 
باید نسبت به پرداخت مبلغ 250/000 )دویست و پنجاه هزار( ریال بابت هزینه آزمون عملی 
در هر یك از مجموعه های فوق به صورت اینترنتی با استفاده از کارت های بانكی عضو شبكه 
شتاب، از تاریخ فوق اقدام نمایند. داوطلبان، در صورتی که متقاضی و عالقه مند به شرکت در 
آزمون عملی دو/2 مجموعه از مجموعه های رشته های تحصیلی ذیل هستند، باید نسبت به 
پرداخت مبلغ 500/000 )پانصد هزار( ریال به صورت اینترنتی اقدام نمایند. بدیهی است 
که عدم اعالم عالقه مندی و عدم پرداخت هزینه آزمون عملی در تاریخ تعیین شده، به منزله 

عدم امكان پذیرش آنان در این رشته ها خواهد بود.
 آزمون عملی برای داوطلبان متقاضی در روز پنجشنبه مورخ 96/5/12 برگزار خواهد شد و 
داوطلبان الزم است که برای اطالع از زمان پرینت کارت ورود به جلسه و آدرس محل برگزاری 
آزمون، به اطالعیه ای که در تاریخ 96/5/8 در پایگاه اطالع رسانی این سازمان قرار می گیرد، 

مراجعه نمایند.

7- آن دسته از داوطلبانی که در زمان ثبت نام آزمون موفق به اعمال بند مؤسسات غیرانتفاعی 
و دانشگاه پیام نور نشده اند، می توانند با پرداخت مبلغ 102/000 ریال )معادل یكصد و دو 
هزار( به صورت الكترونیكی با استفاده از کارت های عضو شبكه بانكی شتاب از طریق سایت 
سازمان سنجش و در قسمت ویرایش اطالعات، نسبت به عالمت گذاری بند فوق از تاریخ 

96/4/11 لغایت 96/4/16 اقدام نمایند.
8- به اطالع داوطلبان عالقه مند به رشته های تحصیلی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش 
و پردیس های دانشگاه فرهنگیان می رساند  تربیت دبیر شهید رجایی  در دانشگاه های 
که توضیحات الزم درخصوص نحوه اعالم عالقه مندی از داوطلبان برای پذیرش در این 

دانشگاه ها، در مرحله انتخاب رشته اطالع رسانی خواهد شد.
9- آن دسته از داوطلبان عالقه مند به انتخاب رشته های تحصیلی مراکز و واحدهای دانشگاه 
آزاد اسالمی، که پذیرش در آنها براساس آزمون صورت می پذیرد، باید ضمن شرکت در آزمون، 
پس از اعالم نتیجه اولیه آزمون سراسری و دریافت کارنامه، برای انتخاب رشته به سایت مرکز 

آزمون دانشگاه آزاد اسالمی مراجعه نمایند.
د- تذكرهای  مهم 

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت 
ملی یا اصل شناسنامه عكسدار، الزامی است.

2- دِر حوزه های امتحانی صبح ها رأس  ساعت  7:00 )هفت( صبح و بعدازظهرها رأس 
آزمون  برگزاری  فرآیند  شروع  و  شد  خواهد  بسته  ظهر(  از  بعد  نیم  و  )دو  ساعت 14:30 
صبح ها راس  ساعت  7:30 )هفت و سی دقیقه( و بعداز ظهرها رأس ساعت 15:00 )سه 
بعد از ظهر( آغاز می گردد؛ لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن دِر حوزه های امتحانی 

ممانعت به عمل خواهد آمد.
3- هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون، عالوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه 
آزمایشی مربوط ، الزم است که اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سیاه 

نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاک کن و یك سنجاق یا سوزن به همراه داشته  باشد.
4- داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی، از جمله کیف دستی، ساك دستی، هرگونه دستگاه 
ارتباطی )از قبیل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، 
انگشتر هوشمند و ...(، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه ُنت و یادداشت و نظایر آن و 
همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیدًا خودداری نمایند. بدیهی است که به همراه 

داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند:
4-1- به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذی ربط بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات 

و جرایم در آزمون های سراسری، که بخشی از آن در بند »هـ« آمده است، رفتار خواهد شد.
4-2- درصورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آنها به هنگام ورود به محل حوزه، در 

صورت مفقود شدن وسایل، حوزه برگزاری هیچ گونه مسؤولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
5- برای  آن  دسته  از داوطلبان  متقاضی شرکت در آزمون گروه های  آزمایشی  علوم  ریاضی  و 
فنی ، علوم  انسانی ، علوم  تجربی و زبان های خارجی ، که عالقه مندی  خود را برای  شرکت  در 
آزمون  گروه  آزمایشی  هنر با گذاشتن  عالمت  در ردیف  38 تقاضانامه  اعالم  داشته اند، کارت  
شرکت در آزمون  گروه هنر نیز جداگانه  صادر گردیده  است . این  دسته  از داوطلبان،  الزم  است  
که پرینت کارت  شرکت در آزمون گروه  هنر را نیز عالوه  بر پرینت کارت  شرکت در آزمون  گروه 
آزمایشی  مربوط ، از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور دریافت  دارند؛ 
به عبارت دیگر، برای  این  قبیل  داوطلبان  دو کارت  شرکت در آزمون  صادر شده  است  که  الزم  
است  پرینت هر دو کارت  شرکت در آزمون را از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 

آموزش کشور  دریافت  نمایند.
6- برای  آن دسته  از داوطلبان  متقاضی شرکت در آزمون گروه های  آزمایشی  علوم  ریاضی  و 
فنی ، علوم  انسانی ، علوم  تجربی و هنر، که عالقه مندی  خود را برای  شرکت  در آزمون  گروه  
آزمایشی  زبان های  خارجی  نیز با گذاشتن  عالمت  در ردیف  39 تقاضانامه  مشخص  کرده اند، 
کارت  شرکت در آزمون گروه آزمایشی زبان های  خارجی  نیز صادر گردیده  است . این  دسته  
از داوطلبان ، الزم  است  که پرینت کارت  شرکت در آزمون گروه  آزمایشی  زبان های  خارجی  
را نیز، عالوه  بر کارت  گروه  آزمایشی  مربوط ، از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 
آموزش کشور دریافت  دارند؛ به  عبارت دیگر، برای  این  قبیل  از داوطلبان،  دو کارت  شرکت در 
آزمون صادر شده  است  که  الزم است  پرینت هر دو کارت  شرکت در آزمون را از طریق پایگاه 

اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور دریافت  نمایند.
7- برای  آن دسته  از داوطلبان  متقاضی شرکت در آزمون گروه های  آزمایشی  علوم  ریاضی  و 
فنی ، علوم  تجربی  و علوم  انسانی،  که عالقه مندی  خود را برای  شرکت  در گروه  آزمایشی هنر و 
همچنین  گروه آزمایشی  زبان های  خارجی  با عالمتگذاری  در ردیف های  38 و 39 تقاضانامه  
مشخص  کرده اند، سه  کارت  شرکت در آزمون )یك  کارت  مربوط  به  گروه  آزمایشی  اصلی  علوم  
ریاضی  و فنی یا علوم  تجربی  یا علوم  انسانی  و دو کارت  دیگر به  ترتیب  برای  گروه  های آزمایشی 
هنر و زبان های  خارجی ( صادر شده  است . این  قبیل  از داوطلبان  باید پرینت هر سه  کارت  
شرکت در آزمون را از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور دریافت  دارند.

8- داوطلبان شاغل در شغل بهیاری، که دارای دیپلم بهیاری بوده و در آزمون سراسری 
سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی ثبت نام نموده اند، عالوه بر پاسخگویی به دروس 
عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی مربوط، باید به دروس اختصاصی بهیاری نیز که در 
دفترچه شماره 3 درج گردیده است، پاسخ دهند. برای این قبیل داوطلبان، روی کارت 
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شرکت در آزمون در قسمت بهیاری، کلمه »بلی« مشخص شده است.
9- داوطلبان  نظام  جدید آموزش  متوسطه گروه  آزمایشی  علوم  انسانی  که دارای دیپلم علوم 
و معارف اسالمی و عنوان  گواهینامه  دوره  پیش دانشگاهی  نظام جدید آنان  علوم  و معارف  
اسالمی  )کد 18( است، با توجه  به  ضوابط ، الزم  است  که عالوه  بر دروس  اختصاصی  گروه  
مذکور، درس  اصول، عقاید و فقه  را نیز امتحان  دهند؛ لذا به این داوطلبان توصیه  می شود 
که  به  مندرجات  برگ راهنما، که  به همراه  کارت  شرکت در آزمون از طریق پایگاه اطالع رسانی 
سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت  و پرینت است، توجه  نمایند. وضعیت  چنین  
داوطلبانی  که  با توجه  به  ضوابط  )از لحاظ  نوع  گواهینامه  دیپلم و دوره  پیش دانشگاهی (، 
الزم  است  درس  اصول ، عقاید و فقه  را امتحان  دهند، دقیقًا در برگ راهنمای  شرکت  در آزمون  

مشخص  شده  است .
10- برای  آن  دسته  از داوطلبانی  که  یكی  از بندهای  1یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 ردیف  29 )بند 
معلولیت( تقاضانامه  ثبت نام  را عالمتگذاری  نموده  و مدرك  مورد تأیید از سازمان بهزیستی 
را نیز در زمان ثبت نام برای سازمان سنجش ارسال نموده اند، در مقابل  عنوان  معلولیت  در 
کارت  شرکت در آزمون، نوع  معلولیت  درج  شده  است . چنانچه  داوطلبی  یكی  از بندهای  
در  شرکت  کارت   در  ولی   نموده،  ارسال  نیز  را  تأیید  مدرك  مورد  و  عالمتگذاری   را  مذکور 
آزمون وی عنوان معلولیت مشخص  نشده ، الزم  است  که در یكی از روزهای سه شنبه مورخ 
96/4/13 یا چهارشنبه مورخ 96/4/14 )روزهای قبل از آزمون( با به همراه داشتن گواهی 
معلولیت، مراتب  را سریعًا به  نماینده  سازمان  سنجش  آموزش  کشور مستقر در باجه رفع  نقص  

براساس جدول شماره2 اطالع  دهد تا قبل  از برگزاری  آزمون  وضعیت  وی  مشخص  گردد.
11- داوطلبان  مشمول  هر یك  از بندهای 3 و 4 مندرج در بند )ج( و همچنین بند 10 مندرج 
در بند )د( فوق، الزم  است که  قبل  از برگزاری  آزمون،  با مراجعه به باجه رفع نقص براساس 
جدول شماره 2 اطالعیه، وضعیت  خود را مشخص کرده  باشند. بدیهی  است  که در حین  

اجرای  آزمون  و بعد از آن  اقدامی  انجام  نخواهد شد.
12- از آنجا که  براساس  ضوابط  آزمون  سراسری  سال 1396 منحصرًا آن  دسته  از داوطلبان  
دوره   دانش آموز  یا  بوده  پیش دانشگاهی   مدرك   دارای  که   متوسطه  آموزش   جدید  نظام  
پیش دانشگاهی  هستند، مجاز به  ثبت نام  و شرکت  در آزمون  سراسری  بوده اند، بنابراین،  آن  
دسته  از داوطلبان  نظام  جدید آموزش  متوسطه که  به  دوره  پیش دانشگاهی  راه  نیافته اند، 
مجاز به  شرکت  در آزمون  سراسری  سال 1396 نیستند و بدیهی  است  که در صورت  شرکت  در 

آزمون،  از گزینش  نهایی  حذف  خواهند شد.
13- با توجه به اینكه سازمان سنجش آموزش کشور در برای بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های 
برگزاری آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطالعات برای 
ارزیابی حوزه ها دارد، خواهشمند است که نسبت به تكمیل نمودن پرسشنامه ارزیابی حوزه 
امتحانی خود در آزمون سراسری سال 1396 از تاریخ 96/4/15 لغایت 96/4/22 به صورت 

اینترنتی از طریق پایگاه اطالع رسانی این سازمان اقدام نمایید.
و  پنجگانه  آزمایشی  گروه های  سؤال  دفترچه های  خصوص  در  مهم  نكاتی   -  14

شخصی سازی آنها:
در آزمون سراسری سال 1396 به هر داوطلب در کلیه گروه های آزمایشی یك پاسخنامه و        
2 دفترچه سؤال )آزمون عمومی»دفترچه شماره 1« و آزمون اختصاصی »دفترچه شماره 
2«( در قالب دو بسته نایلونی داده می شود. این بسته ها شخصی سازی شده و مشخصات 
داوطلبان روی پاسخنامه و جلد دفترچه سؤاالت درج گردیده است. داوطلبان شاغل در شغل 
بهیاری، که دارای دیپلم بهیاری هستند در گروه آزمایشی علوم تجربی و داوطلبان دارای 
مدرك دیپلم و پیش دانشگاهی علوم و معارف اسالمی در گروه آزمایشی علوم انسانی، عالوه 
بر پاسخگویی به سؤاالت دفترچه های عمومی )دفترچه شماره 1( و اختصاصی )دفترچه 
شماره 2( باید به سؤاالت دفترچه اختصاصی شماره 3 نیز پاسخ دهند. داوطلبان در کلیه 
گروه های آزمایشی باید پاسخ سؤاالت دفترچه های عمومی و اختصاصی را در همان یك برگ 

پاسخنامه تحویل شده عالمتگذاری نمایند.
ه - مواردی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

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

هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی و دستگاه های حافظه دار.
ب - ارتكاب هرگونه عمل خالف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد 

از قبیل:
1 - ارائه مدرك یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

2 - تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست اندرکاران آزمون از قبیل عوامل 
اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.

3 - ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی و دستگاه های 

حافظه دار.

د - کمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سؤاالت.
ه - دسترسی غیرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها.

و - هرگونه تغییر غیرمجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه های داوطلبان یا سایر مدارك و دفاتر 
مربوط به آزمون.

ز- افشای سؤاالت آزمون یا تالش در جهت دستیابی و افشای 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 اینكه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

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

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

ب - در مورد مشموالن بند )ب( یا بند )ج( ماده )5(: محرومیت از گزینش علمی در آزمون 
همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یك تا ده 

سال بعد.
تبصره - آراء هیأت های بدوی جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6( این قانون قابل تجدید 

نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون هاست.
ماده 7 - در مورد مشموالن بندهای )د(، )هـ(، )و( )ز( و )ح( ماده )5( هیأت های رسیدگی 
تا یك  متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون )10.000.000( ریال 
میلیارد )1.000.000.000( ریال یا حبس از یك تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم 

دادگستری معرفی می نمایند.
ماده 8 - ارتكاب هر یك از اعمال موضوع ماده )5(، چنانچه در قالب عضویت در یك گروه 
یا شبكه باشد، موجب تشدید مجازات می شود و تشكیل دهنده و سرکرده گروه یا شبكه به 
حداکثر مجازات محكوم می گردد. مجازات هر یك از اعضاء، که در ارتكاب تخلفات و جرایم 

فوق دخالتی نداشته باشند، حسب مورد، حداقل مجازات ذکر شده برای مرتكب است.
ماده 9 - رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگی برابر سایر 
قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت های انتظامی اعضای 
هیأت علمی یا کمیته های انضباطی دانشجویان نیست و مرتكب، عالوه بر مجازات مندرج در 

مواد )6( و )7( این قانون، به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات نیز محكوم می گردد.
این  در  مندرج  مجازات های  از  یكی  به  فردی  قطعی  محكومیت  صورت  در   -  10 ماده 
قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند )الف( ماده )6(، هیات رسیدگی به تخلفات در 
آزمون ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می نماید؛ در این صورت، مؤسسه آموزشی مربوط 
از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرك به وی خودداری خواهد نمود، و چنانچه گواهی 
فارغ التحصیلی به وی اعطاء شده باشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به ابطال آن 

گواهی هستند.
ماده 11 - چنانچه با بررسی های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق 
تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و 
دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت های 
بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، از داوطلب در یك یا چند درس عمومی و اختصاصی 
امتحان مجدد به عمل می آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج 

حاصل از امتحان مجدد، بر عهده هیأت بدوی است.
ماده 12 - هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی، که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت 
در آزمون های مورد بحث این قانون فعالیت می کند، چنانچه در تخلفات ماده )5( مشارکت 
داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو می شود و مدیران مسؤول آنها، عالوه بر محرومیت دائمی 
از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین 
محكوم می شوند، و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول 

آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده )6( است.
تبصره - در مورد آموزشگاه هایی که فاقد مجوز هستند، عالوه بر اقدام مراجع قانونی ذی ربط، 

مدعی العموم نیز می تواند رأسًا نسبت به اعالم جرم و پی گیری تخلفات آنان اقدام نماید.
درخاتمه  اضافه  می  نماید که  واحد پاسخگویی  غیرحضوری  آزمون  سراسری  سال 1396 برای  
کلیه  داوطلبان،  همه  روزه  به غیر از ایام تعطیل و در وقت اداری، آماده  پاسخگویی  به  سؤاالت  
است؛ لذا داوطلبان،  درصورت  نیاز می توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی 
این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org  یا با شماره  تلفن: 42163 – 021 به  طور 
مستقیم  )واحد پاسخگویی  غیرحضوری  آزمون  سراسری  سال  1396 با روابط  عمومی  سازمان  

سنجش  آموزش  کشور( تماس  یا در میان بگذارند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان آزمون سراسری سال 1396 می رساند که با توجه به 
ابالغ قانون اصالح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
کشور مصوب 1395/2/26 مجلس محترم شورای اسالمی، و براساس مصوبه هفتمین 
سوابق  تأثیر  نحوه  و  میزان   95/8/9 مورخ  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شورای  جلسه 
تحصیلی در آزمون سراسری سال 1396  همانند آزمون سراسری سال 1395 به صورت 

زیر است:
الف- آن دسته از دیپلمه های ریاضی فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی 
که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یك  یا چند درس آنها به صورت 
نهایی، سراسری و  کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق 
تحصیلی موجود دیپلم )سال سوم آموزش متوسطه( به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق 

تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود.
ب- داوطلبان دارای مدرك پیش دانشگاهی ریاضی فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی، 
علوم و معارف اسالمی و هنر که مدرك دوره پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی          
90 - 91 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یك یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و 
کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود 
دوره پیش دانشگاهی )صرفًا نمرات دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار 
شده است( به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به 

صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود.
تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال 
خواهد شد.                                       روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

میزان و نحوة تأثیر سوابق تحصیلی  در آزمون سراسری سال 1396 
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تبریك  و همچنین عرض  رمضان  مبارك  ماه  در  عزیزان  عبادات شما  و  قبولی طاعات  ضمن 
پیشاپیش به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر، بدین وسیله از داوطلبانی که فهرست اسامی 
آنان در پایگاه اطالع رسانی این سازمان به عنوان معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های 
ناپیوسته سال  ارشد  کارشناسی  ورودی دوره های  آزمون  در  بورسیه  یا  و  دارای شرایط خاص 
1396 درج گردیده، دعوت می نماید که با توجه به نكات ذیل و براساس برنامه زمانی مشخص 
تشریحی،  آزمون  اختصاصی،  آزمون  مصاحبه،  برای  ذیربط،  محل  کدرشته  به  مربوط  شده 
آزمون پروژه و سایر مراحل گزینش مورد لزوم به نشانی مشخص شده مراجعه نمایند. بدیهی 
از گزینش در کد  انصراف داوطلب  به منزله  برای شرکت در مراحل فوق،  است عدم مراجعه 
رشته که محل یا رشته محل های انتخابی مربوط تلقی می گردد و فرصت دیگری برای انجام 

مراحل مذکور وجود نخواهد داشت.
پایگاه  به  به محل مصاحبه  مراجعه  برای  اقدام  از  قبل  داوطلبان مذکور الزم است  یادآوری: 
اطالع رسانی مؤسسه مورد نظر )درصورت وجود( مراجعه تا چنانچه تغییری در برنامه زمانی 

مصاحبه به عمل آمده، از آن مطلع شوند.    
ضمنًا شایان ذکر است: 

1- کلیه داوطلبانی که در کد رشته  امتحانی1131، 1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 
1358، 1360، 1362 و 1364 مجاز به انتخاب رشته شده اند و نسبت به تكمیل فرم انتخاب 
در  شرکت  برای  است  الزم  مورد  حسب  نموده اند،  اقدام  مقرر  موعد  در  خود  اینترنتی  رشته 
امتحانی اسامی  این کد رشته های  برای  نمایند. بدیهی است  اقدام  پروژه  آزمون  یا  مصاحبه 
چند برابر اعالم نخواهد شد و به داوطلبانی که مبادرت به انتخاب کد محل تحصیل مربوط، 
ننموده اند توصیه می گردد برای شرکت در مصاحبه و یا دریافت کارت شرکت در پروژه اقدام 

ننمایند.   
2- آن دسته ازداوطلبانی که باتوجه به اولویت کدرشته محل های انتخابی شانس قبولی در 
رشته های انتخابی قبل از کدرشته های شرایط خاص و بورسیه )کدرشته های موضوع 
این اطالعیه( و همچنین دانشگاه شاهد را داشته اند در فهرست معرفی شدگان چند برابر 
قرار نگرفته اند. بدیهی است این داوطلبان در صورت هرگونه سؤال پس از اعالم نتایج نهایی 
)شهریور ماه( و با توجه به کارنامه کدرشته محل های انتخابی می توانند با این سازمان مكاتبه 

نمایند.
الف – نام و کد رشته های امتحانی که پذیرش دانشجو در برخی از کد رشته محل های 

تحصیلی آن به صورت شرایط خاص یا بورسیه می باشد:

شرایط  دارای  رشته های  گزینش  مراحل  سایر  و  مصاحبه  در  شرکت  زمانی  برنامه  ـ  ب 
خاص و یا بورسیه 

)1( داوطلبانی که اسامی آنان در پایگاه اطالع رسانی این سازمان به عنوان معرفی شده یك 
و یا دو کد رشته محل دارای شرایط خاص و یا بورسیه از رشته امتحانی مربوط درج شده، الزم 

است با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه های راهنمای شماره 1 و 2 آزمون ورودی 
دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396، مفاد شرایط و ضوابط اختصاصی کدرشته 
محل های دارای شرایط خاص و بورسیه )مندرج در بند »ح« از صفحه 253 الی 257  دفترچه 
راهنمای شماره 2 درج شده است( و این اطالعیه در موعد مقرر برای انجام مصاحبه، آزمون 
این صورت در  نمایند. در غیر  به محل ذی ربط مراجعه  یا سایر مراحل گزینش  و  اختصاصی 

گزینش نهایی در کدرشته محل انتخابی مربوط گزینش نخواهند شد.
اختصاصی  ضوابط  و  شرایط  است  الزم  فوق  بند  شرایط  بودن  دارا  بر  عالوه  داوطلبان   )2(  
باشند. داوطلبان  نیز دارا  را  بورس دهنده  یا دستگاه اجرایی  و  مؤسسه دارای شرایط خاص 
می توانند برای کسب اطالعات دقیق تر به پایگاه اطالع رسانی مؤسسه ذی ربط مراجعه نمایند.

)3( به هنگام گزینش نهایی در هر کدرشته محل اعالم شده برای داوطلب در این اطالعیه، 
مراحل  سایر  و  اختصاصی  آزمون  مصاحبه،  نتیجه  که  شد  خواهند  داده  شرکت  داوطلبانی 

گزینش آنان توسط مراجع ذی ربط تایید شده باشد.
آزمون اختصاصی،  یا  انقضای مهلت مقرر برای شرکت در مصاحبه  از  )4( بدیهی است پس 
هیچ گونه تقاضایی قابل پذیرش نمی باشد. لذا به داوطلبان تاکید می شود که در مهلت مقرر 

تعیین شده به محل ذیربط مراجعه نمایند.    
1- پژوهشكده  امام  خمینی )ره ( و انقالب  اسالمی 

و مدارك مورد  و مواد مصاحبه، مكان مصاحبه  از زمان  برای اطالع  معرفی شدگان می توانند 
نیازی که الزم است معرفی شدگان در روز مصاحبه به همراه داشته باشند به پایگاه اطالع رسانی 
نمایند. شماره تماس ضروری  www.ri-khomeini.ac.ir مراجعه  به نشانی  پژوهشكده  این 

.021-51085538
 2- پژوهشكده  مطالعات واژه گزینی - تهران

کلیه معرفی شدگان الزم است برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش در روز دوشنبه مورخ 
ایستگاه  از  بعد  حقانی،  شهید  بزرگراه  شرقی  ضلع  ونك-  میدان  تهران-  آدرس  به   96/4/19
متروی حقانی، خروجی کتابخانه ملی و فرهنگستان های جمهوری اسالمی ایران، سمت راست، 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، طبقه اول پژوهشكده مطالعات و واژه گزینی مراجعه نمایند.
شماره های تلفن برای کسب هرگونه اطالع: 88642458 – 88642465 - 09126073027
 مدارك مورد نیاز: دو قطعه عكس رنگی پشت سفید 3*4 – کپی و اصل تمام صفحات شناسنامه 

و کارت ملی - پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون تحصیالت تكمیلی سال 1396.
3- دانشكده  روابط بین الملل وزارت امور خارجه

از کلیه معرفی شدگان روزهای یك شنبه مورخ 96/4/18 لغایت چهار شنبه 96/4/28در محل 
این دانشكده مصاحبه به عمل خواهد آمد.

 مدارك الزم در هنگام مصاحبه: )1( اصل شناسنامه یا کارت ملی و کپی آن، )2( دو قطعه عكس 
4×3، )3( پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون تحصیالت تكمیلی سال 1396، )4( مدرك زبان به 

شرح اعالم شده در دفترچه شماره 2 راهنمای انتخاب رشته سنجش، )5( رزومه علمی. 
 http://www.sir.ac.ir :ضمنًا کلیه اطالعات مورد نیاز از طریق سایت این دانشكده به نشانی

به اطالع متقاضیان خواهد رسید. 
4- دانشكده  صدا و سیمای  جمهوری  اسالمی ایران – واحد قم

معرفی شدگان الزم است برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از تاریخ 96/4/17 لغایت 
96/4/27 به پایگاه اطالع رسانی مؤسسه به نشانی www.qomirib.ac.ir   مراجعه نمایند  

5-  دانشكده  غیر انتفاعی اصول  الدین 
برای  ذیل  جدول  مندرجات  براساس  و  زیر  مدارك  داشتن  همراه  با  می توانند  معرفی شدگان 

انجام مصاحبه به آدرس شعبه مربوط مراجعه نمایند.
جنسکد محلساعتروزتاریخشعبه

دزفول
زن912189 الی 16دوشنبه96/4/12 

مرد912192 الی 16سه شنبه96/4/13

تهران 
داوطلبان کدرشته محل های 12190، 12191 و 12651 و 12652 جهت تحویل مدارك و تنظیم زمان 

مصاحبه در تاریخ های 11 و 96/4/12  از ساعت 8 الی 14 به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
ضمنا تاریخ مصاحبه 96/4/18 می باشد.

خیابان   – ولیعصر)عج(  میدان  شمالی  ضلع   – ولیعصر)عج(  خیابان  تهران:  مرکز  نشانی   -1
شهید فخاری – پالك 21 – تلفن 021-88934037-88934036

تلفن:   – ناحی  شهید  ورزشگاه  جنب  جنوبی–  خمینی  امام  خیابان  دزفول:  مرکز  نشانی    -2
061-42321663

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص:

اعالم اسامی  معرفی شدگان چند برابر ظرفیت در آن دسته از كد رشته های امتحانی دارای 
شرایط خاص و بورسیه به همراه برنامه زمانی انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل  گزینش 

رشته های ذی ربط و همچنین  تاریخ ، زمان و محل مصاحبه یا برگزاری آزمون  عملی و 
یا  پروژه در كد رشته های امتحانی 1131، 1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 

1360، 1362 و 1364  آزمون ورودی دوره های كارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396
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مدارك مورد نیاز: )الف( ارائه مدرك کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا 
گواهی پایان تحصیالت و ریز نمرات  آن. )ب( تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی. )ج( 
دو قطعه عكس پشت نویسی شده. )د( یك عدد پوشه )ه  ( پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون 

تحصیالت تكمیلی سال 1396. )و( تكمیل فرم مشخصات داوطلب.
ضمنًا آدرس وب سایت دانشكده www.osoolqom.ir  اعالم می گردد.

6- دانشكده غیرانتفاعی رفاه – تهران )ویژه خواهران(
کلیه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت این دانشكده الزم است براساس جدول ذیل  برای انجام 

مصاحبه مراجعه نمایند.
ساعتزمان مصاحبهکدرشته محلرشته امتحانی

شنبه 1567496/4/31مشاور خانواده

9:00 صبح لغایت 

16:00 )4 بعداز ظهر(

یك شنبه 1414996/5/1روانشناسی عمومی

دوشنبه 1381396/5/2حقوق خانواده

سه شنبه 1246196/5/3فقه و مبانی حقوق اسالمی

چهارشنبه 1851996/5/4آموزش ریاضی

پنجشنبه 1191496/5/5مطالعات فرهنگی

 
 مصاحبه به صورت عمومی و تخصصی رشته مربوطه انجام خواهدشد.

مدارك مورد نیاز: کارت شناسایی - پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون تحصیالت تكمیلی سال 
.1396

آدرس: تهران - میدان بهارستان- ضلع شرقی مجلس شورای اسالمی- خیابان عالمه شریف 
رضی- ابتدای خیابان مردم- خیابان شهید ندایی پور.  

 www.refah.ac.ir :تلفن تماس 35074282- 021 - سامانه اینترنتی
7- دانشگاه  اصفهان

معارف  و  الهیات  مجموعه   1111 امتحانی  رشته   ظرفیت  چندبرابر  شدگان  معرفی  کلیه  از 
اسالمی- علوم قرآنی )کدرشته محلهای 12113 و 12138( این دانشگاه در تاریخ 96/4/12 
از ساعت 10:00 صبح در این دانشگاه با شرایط زیر مصاحبه به عمل خواهد آمد. )1( توانایی 
و  حفظ  رتبه   )3( لیسانس.  مرتبط  مدرك   )2( ملی.  استانداردهای  با  منطبق  صحیح  قرائت 

قرائت. )4( گواهی آموزشی قرآن و حفظ. )5( نگارش های مرتبط به آموزش قرآن. 
8- دانشگاه اطالعات و امنیت ملی 

سازمان  این  اطالع رسانی  پایگاه  در  ظرفیت  برابر  چند  اسامی  دانشگاه  این  رشته های  برای 
دانشگاه  توسط  مقتضی  طریق  به  موارد  سایر  و  مصاحبه  برگزاری  زمان  است.  نشده  اعالم 

مذکور به اطالع داوطلبان ذی نفع خواهد رسید.
9- دانشگاه  امام صادق)ع(  

آن دسته از داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان چند برابر ظرفیت برای دانشگاه امام صادق)ع( 
راهنمای  دفترچه  انتهای  در  مندرج  ضوابط  و  شرایط  مفاد  مطابق  باید  است،  شده  اعالم 
انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی تحصیالت تكمیلی سال 1396 در موعد مقرر اقدام 

الزم را انجام داده باشند.
خانواده(  )حقوق  حقوق  و  اسالمی  معارف  رشته   متقاضی  خواهر  داوطلبان  اطالع  به  ضمنًا 
می رساند مصاحبه شفاهی از داوطلبان رشته های مذکور که در مرحله نخست آزمون کتبی 
برگزار  جاری  سال  10مردادماه  تاریخ  در  شوند،  پذیرفته  دانشگاه  این   )96/5/8 تاریخ  )در 

می گردد.
10- دانشگاه پیام نور

الف- به اطالع کلیه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت کد رشته امتحانی 1148 )رشته مدیریت 
امور شهری( می رساند این دانشگاه با توجه به عدم برگزاری مصاحبه در دوره مذکور، همان 
نمرات اکتسابی داوطلبان در آزمون را مالك قرار داده و نیازی به انجام مصاحبه ندارد و بنابراین 
در این مرحله اسامی چند برابر اعالم نمی شود و پذیرش نهایی نیز به صورت متمرکز خواهد 
بود. بدیهی است چنانچه پذیرفته شدگان شرایط مندرج در دفترچه راهنمای شماره یك این 
آزمون را برای رشته مدیریت امور شهری رعایت ننموده باشند، دانشگاه نسبت به لغو قبولی 

این دسته از داوطلبان اقدام خواهد نمود.
11- دانشگاه تهران

دانشگاه  ظرفیت  برابر  چند  معرفی شدگان  عنوان  به  آنان  اسامی  که  داوطلبانی  از  دسته  آن 
تهران اعالم شده است؛ الزم است برای اطالع دقیق از زمان و مكان انجام مصاحبه و بررسی 
صالحیت عمومی و مدارك مورد نیاز پس از انتشار این اطالعیه، به پایگاه اطالع رسانی این 

دانشگاه به نشانی ut.ac.ir مراجعه نمایند.
12- دانشگاه جامع امام  حسین  )ع ( - تهران

دانشگاه  ظرفیت  برابر  چند  معرفی شدگان  عنوان  به  آنان  اسامی  که  داوطلبانی  از  دسته  آن 
جامع امام حسین)ع( اعالم شده است؛ الزم است برای اطالع دقیق از زمان و مكان انجام 
مصاحبه و بررسی صالحیت عمومی و مدارك مورد نیاز پس از انتشار این اطالعیه، به پایگاه 

اطالع رسانی این دانشگاه به نشانی www.ihu.ac.ir مراجعه نمایند. 
و   1156  ،1155  ،1154 امتحانی  رشته های  کد  شدگان  معرفی  اسامی  است  ذکر  شایان 
1157 در این مرحله درج نگردیده است و داوطلبان باید موضوع را از طریق دانشگاه جامع 

امام حسین )ع( پیگیری نمایند.  

13- دانشگاه شاهد
دانشگاه  ظرفیت  برابر  چند  معرفی شدگان  عنوان  به  آنان  اسامی  که  داوطلبانی  از  دسته  آن 
شاهد )باتوجه به کد رشته امتحانی( اعالم شده است؛ الزم است برای اطالع دقیق از زمان و 
مكان انجام مصاحبه و بررسی صالحیت عمومی و مدارك مورد نیاز پس از انتشار این اطالعیه، 

به پایگاه اطالع رسانی این دانشگاه به نشانی shahed.ac.ir مراجعه نمایند.
ضمنًا تاریخ مصاحبه 15 و 16 تیر و 22 و 23 تیر 96 می باشد.

14- دانشگاه شهید مطهری
کلیه معرفی شدگان الزم است برای ثبت نام و سایر مراحل پذیرش به سامانه آموزش این دانشگاه 
به نشانی اینترنتی: www.golestan.motahari.ac.ir مراجعه نمایند و کلیه اطالعیه ها و امور 
نشانی  به  دانشگاه  این  رسانی  اطالع  پایگاه  و  فوق  سامانه  طریق  از  صرفًا  ثبت نام  به  مربوط 

www.motahari.ac.ir در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت. 
15- دانشگاه  صدا و سیمای  جمهوری  اسالمی ایران -  تهران

معرفی شدگان الزم است برای اطالع از جدول زمانبندی مصاحبه پس از انتشار این ویژه نامه 
به پایگاه اطالع رسانی  این دانشگاه به نشانی www.iribu.ac.ir مراجعه و با در دست داشتن 
بزرگراه  ابتدای  )عج(-  ولیعصر  خیابان  تهران:  آدرس  به  مصاحبه  روز  در  ذیل  مشروحه  مدارك 

نیایش – دانشگاه صدا و سیما اداره کل آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.
نیاز: )1( اصل و یك برگ تصویر مدرك تحصیلی دوره کارشناسی. )2( گواهی  مدارك مورد 
        )3( گذرانده.  واحدهای  تعداد  و  معدل  قید  با  آخر  ترم  دانشجویان  برای  تحصیل  به  اشتغال 
6 قطعه عكس 4×3 پشت نویسی شده. )4( اصل و یك برگ تصویر تمام صفحات شناسنامه و 
کارت ملی. )5( مدرکی که روشن کننده وضعیت نظام وظیفه داوطلب باشد )یك سری برای 
برادران(. )6( یك برگ گواهی رسمی برای داوطلبان عزیز شاهد، ایثارگر و ... . )7( داوطلبان 
رشته کارشناسی ارشد تهیه کنندگی و کارشناسی ارشد رادیو درصورتی که آثار یا نمونه کارهای 
هنری تولید شده توسط خودشان از قبیل فیلم، عكس، نقاشی، شعر، صنایع دستی، داستان، 

فیلمنامه، نمایشنامه و آثار پژوهشی دارند به همراه داشته باشند.  
)1( دارا بودن کلیه شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجو در دانشگاه صدا  تذکرات: 
و سیما )مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته( برای کلیه معرفی شدگان الزامی است، 
در غیر این صورت از پذیرش ایشان ممانعت به عمل خواهد آمد. )2( عدم مراجعه داوطلبان 
در تاریخهای مقرر بمنزله انصراف قطعی تلقی شده و به مراجعات بعد از آن ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
16- دانشگاه  صنعتی  شریف

شرکت مگا موتور )گروه صنعتی سایپا(  
کلیه معرفی شدگان الزم است برای انجام مراحل مصاحبه در روز دوشنبه مورخ 96/4/19 از 
ساعت 9 الی 12 به آدرس کیلومتر 18 جاده قدیم کرج )بزرگراه فتح(، بلوار گلستانك، بلوار 

زامیاد، شرکت مگاموتور سایپا مراجعه نمایند.
               )2( ملی.  کارت  و  شناسنامه  کپی  و  اصل   )1( مصاحبه:  در  شرکت  برای  نیاز  مورد  مدارك 
آزمون تحصیالت تكمیلی سال 1396. )4(  اولیه  نتایج  پرینت کارنامه  دو قطعه عكس. )3( 

آخرین مدارك تحصیلی.
17- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کلیه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت این دانشكده الزم است براساس جدول ذیل  برای انجام 
مصاحبه مراجعه نمایند.

18- دانشگاه  صنعتی  مالك  اشتر 
این دانشگاه تاریخ های 96/4/17 لغایت 96/4/21 در تهران و 96/4/24 لغایت 96/4/26 
در شاهین شهر را جهت مراجعه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت در سال جاری در نظر گرفته 
آدرس  به  دانشگاه  سایت  وب  در  داوطلبان  مصاحبه  به  دعوت  اصلی  اطالعیه  ضمنًا   است. 

www.golestan.mut.ac.ir قرار گرفته و از طریق پیامك نیز اطالع رسانی خواهدشد.
19- دانشگاه عالمه طباطبایی

 17770 محل های  )کدرشته  بیم سنجی  رشته های  ظرفیت  برابر  چند  شدگان  معرفی  از  الف( 
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و   13940 محل های  )کدرشته  منطقه ای  مطالعات  و   1207 امتحانی  کدرشته  از   )17803 و 
13948( از کدرشته امتحانی 1130 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو این دانشگاه در روز یكشنبه 
مورخ 96/4/11 راس ساعت 9:00 صبح آزمون کتبی به عمل خواهد آمد و پس از آن مصاحبه 
ساعت  از  داوطلبان  است  الزم  و  آمد  خواهد  عمل  به  کتبی  آزمون  شدگان  پذیرفته  از  شفاهی 

8:00 صبح برای کنترل مدارك هویتی و دریافت کارت در مؤسسه حضور داشته باشند.
محل برگزاری آزمون و مصاحبه: تهران- خیابان شهید بهشتی - خیابان خالد اسالمبولی - 

خیابان هفتم بخارست- شماره 14- مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو. 
مدراك مورد نیاز: )1( پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون تحصیالت تكمیلی سال 1396. )2( چنانچه 
داوطلبان مدارکی دال برگذراندن آزمون های استاندارد زبان انگلیسی نظیر تافل و آیلتس دارند، 

مستندات مربوطه را همراه داشته باشند. )3( اصل کارت ملی یا شناسنامه برای احراز هویت. 
ب( از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته  مدیریت خدمات اجتماعی )کدرشته محل های 
11903 و 11909( از کدرشته امتحانی 1108 این دانشگاه در روزهای دوشنبه 96/4/19 
تهران-  نشانی  در  بعدازظهر(   4(  16:00 الی  صبح   8:00 ساعت  از   96/4/20 سه شنبه  و 
جنب  سابق(–  )کتابی  گل نبی  داود  شهید  خیابان   - همت  بزرگراه  تقاطع   – شریعتی  خیابان 

بیمارستان نگاه -  پالك 11 مصاحبه به عمل خواهد آمد. 
مدارك مورد نیاز: )1( اصل و تصویر مدرك کارشناسی. )2( اصل و تصویر کارنامه کارشناسی. 
)3( اصل و کپی سوابق پژوهشی)کتاب و مقاله(. )4( اصل و کپی سوابق آموزشی)تدریس(. 
)5( اصل و کپی سوابق اجرایی مرتبط. )6( اصل و کپی مدارك معتبر زبان خارجی. )7( اصل 

و کپی مدارك معتبر آشنایی با کامپیوتر. )8( اصل کارت ملی یا شناسنامه برای احراز هویت.
ج( کلیه معرفی شدگان کدرشته امتحانی1139)مددکاری اجتماعی(  الزم است برای انجام 
مراحل مصاحبه در روزهای دوشنبه 96/4/19 و سه شنبه 96/4/20 از ساعت 8:00 صبح 
لغایت 16:00 )4 بعدازظهر( به آدرس تهران- خیابان شریعتی – تقاطع بزرگراه همت - خیابان 

شهید داود گل نبی )کتابی سابق(– جنب بیمارستان نگاه -  پالك 11 مراجعه نمایند.
مدارك مورد نیاز: )1( اصل و تصویر مدرك کارشناسی. )2( اصل و تصویر کارنامه کارشناسی. 
)3( اصل و کپی سوابق پژوهشی)کتاب و مقاله(. )4( اصل و کپی سوابق آموزشی)تدریس(. 
)5( اصل و کپی سوابق اجرایی مرتبط. )6( اصل و کپی مدارك معتبر زبان خارجی. )7( اصل 

و کپی مدارك معتبر آشنایی با کامپیوتر. )8( اصل کارت ملی یا شناسنامه برای احراز هویت.
د( کلیه معرفی شدگان کدرشته امتحانی 1148 )رشته مدیریت امور شهری(  الزم است برای 
نشانی  به  صبح   8:30 ساعت  از   96/4/14 مورخ  چهارشنبه  روز  در  مصاحبه  مراحل  انجام 
حسابداری  و  مدیریت  دانشكده  همت-  شهید  بزرگراه  تقاطع  المپیك-  دهكده  بلوار  تهران- 

دفتر گروه مدیریت دولتی این دانشگاه مراجعه نمایند.
همراه داشتن مدارك ذیل برای انجام مصاحبه الزامی است:

)1( سوابق علمی و حرفه ای. )2( سوابق شغلی و سوابق پژوهشی. )3( مدرك فارغ التحصیلی 
کارشناسی. )4( رتبه کسب شده در آزمون کارشناسی ارشد. )5( اصل کارت ملی یا شناسنامه 

برای احراز هویت
20- دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره( - نوشهر 

 96/4/21 و   20 تاریخ های  در  مصاحبه  مراحل  انجام  برای  است  الزم  شدگان  معرفی  کلیه 
به آدرس نوشهر، خیابان شهید عمادالدین کریمی، مرکز تحصیالت تكمیلی دانشگاه علوم 

دریایی امام خمینی)ره( نوشهر مراجعه نمایند.
مقطع  تحصیلی  آخر  ترم  دانشجویان  برای   )1( مصاحبه:  در  شرکت  برای  نیاز  مورد  مدارك 
برای   )2( انتخاب رشته.  فرم صفحه 258 دفترچه  برابر  کارشناسی گواهی مخصوص معدل 
کارنامه  چاپی  نسخه   )3( کارشناسی.  دوره  نمرات  ریز  کارشناسی  مقطع  آموختگان  دانش 

دعوت به مصاحبه. 
پایگاه  به  مصاحبه  ضوابط  و  شرایط  سایر  از  اطالع  برای  است  الزم  شدگان  معرفی  ضمنا 

اطالع رسانی مؤسسه ذیربط مراجعه نمایند.
21- دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری 

کلیه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت این دانشگاه الزم است براساس جدول ذیل  برای انجام 
مصاحبه مراجعه نمایند.

رشتهساعتتاریخروزردیف

حقوق خصوصی- حقوق جزا و جرم شناسی- 8/00 صبح96/4/11یك شنبه1
حقوق عمومی- حقوق دادرسی اداری

و 8/00 صبح96/4/12دوشنبه2 اطفال  کیفری  حقوق  خانواده-  حقوق 
نوجوانان- مدیریت دادگستری

و 8/00 صبح96/4/13سه شنبه3 اسناد  حقوق  تجاری-  نقل  و  حمل  حقوق 
قراردادهای تجاری- مدیریت نظارت و بازرسی

8/00 صبح96/4/14چهارشنبه4
حقوق ثبت اسناد و امالك – حقوق شرکتهای 
تجاری- مدیریت اصالح و کیفرهای قضایی- 

حقوق بین الملل

مدارك مورد نیاز برای شرکت در مصاحبه: )1( اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه. )2( اصل 
با تعهد 10 ساله به  و کپی کارت ملی. )3( اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم 
قوه قضاییه )غیراز داوطلبانیكه از معافیت تحصیلی استفاده می کنند(. )4( یك قطعه عكس 
4*3پشت نویسی شده. )5( اصل و کپی مدرك  کارشناسی و ریز نمرات. )6( تكمیل کاربرگ 
مربوطه )این کاربرگ در سایت دانشگاه بارگذاری خواهدشد(. )7( تصویر حكم کارگزینی برای 
داوطلبان کدرشته های مخصوص شاغالن قوه قضاییه. )8( پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون 

تحصیالت تكمیلی سال 1396.
به  مصاحبه  چگونگی  مورد  در  دقیق  اطالعات  دریافت  برای  است  الزم  معرفی شدگان  کلیه 
پایگاه اطالع رسانی دانشگاه به نشانی  www.ujsas.ac.ir قسمت پرتال داوطلبان تحصیل 
چهارراه  از  بعد  انقالب-  خیابان   - تهران  آدرس:  نمایند.  مراجعه  قضائی  علوم  دانشگاه  در 

ولیعصر)عج(- نرسیده به پل کالج- خیابان خارك- پالك 9.
22- دانشگاه علوم و معارف قرآن كریم - سازمان اوقاف و امور خیریه

کلیه معرفی شدگان الزم است برای انجام مراحل مصاحبه در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 
مورخ 14 و 96/4/15 مراجعه نمایند.

مكان مصاحبه: یكی از کدرشته محل های این دانشگاه که داوطلب برای انجام مصاحبه به 
آن معرفی شده است.

مدارك مورد نیاز برای شرکت در مصاحبه: )1( تصویر فرم انتخاب رشته داوطلب. )2( تصویر 
و  پژوهشی  و  کارنامه داوطلب. )3( تصویر کارت ملی داوطلب. )4( تصویر مستندات علمی 

قرآنی و فرهنگی و ... 
23- دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

از معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت ارگانهای بورس دهنده در رشته های مندرج  به شرح جدول 
ذیل در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری با همراه داشتن مدارك مورد نیاز مصاحبه 

بعمل خواهد آمد. 
مدارك مورد نیاز: مدرك کارشناسی – کپی کارت ملی و شناسنامه – دو قطعه عكس – ریزنمرات 

کارشناسی و پرینت خدمتی
تاریخ مصاحبهرشته 

10 و 96/4/11هوا فضا- آیرودینامیك، سازه و سوانح هوایی و صالحیت پروازی

12 و 96/4/13مخابرات سیستم و مخابرات موج و میدان
24- دانشگاه غیر انتفاعی ادیان و مذاهب – قم 

معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت الزم است برای اطالع از زمان و مكان مصاحبه و مدارك مورد 
نیاز به سامانه اینترنتی این دانشگاه به نشانی www.urd.ac.ir مراجعه نمایند.

25- دانشگاه غیرانتفاعی امیر المؤمنین)ع( – اهواز 
 از معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت این دانشگاه به شرح جدول ذیل مصاحبه بعمل خواهد آمد.

ساعتزمان مصاحبهرشته 

9 صبحشنبه 96/4/24علوم قران و حدیث

9 صبحیك شنبه 96/4/25کالم شیعه- زبان و ادبیات عرب

9 صبحدوشنبه 96/4/26 فقه و مبانی حقوق اسالمی
مدارك مورد نیاز:

1- کپی شناسنامه و کارت ملی. 2- اصل و کپی مدرك کارشناسی و ریز نمرات. 3- وضعیت 
نظام وظیفه. 4- دو قطعه عكس 4×3. 5- پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون تحصیالت تكمیلی 

سال 1396. 
ضمنًا الزم است برای اطالع از زمان دقیق مصاحبه، منابع آزمون و مدارك مورد نیازی که الزم 
است معرفی شدگان در روز مصاحبه به همراه داشته باشند به سامانه اینترنتی مؤسسه مذکور 

به نشانی http://amiralmoemenin.ac.ir مراجعه نمایند.
– تلفن:  – پالك 29  امام موسی صدر- جنب پل چهارم  بلوار   – امانیه   – مكان مصاحبه: اهواز 

0611-3337525
26- دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم)ع( – قم 

معرفی شدگان الزم است برای تعیین نوبت مصاحبه در روزهای یك شنبه و دو شنبه مورخ 11 
و 12 تیر ماه 1396 از ساعت 9:00 صبح تا 13:00 بصورت حضوری و یا از طریق تماس با 

شماره تلفن 32136628-025 اقدام نمایند.  
تصویر  ملی؛  تصویرکارت  تمام صفحات؛  از  تصویر شناسنامه  یك قطعه عكس؛  مدارك الزم: 
کارت معافیت یا پایان خدمت )برای آقایان(؛ تصویر مدرك کارشناسی برای فارغ التحصیالن 
آخر؛ اصل گواهی  دانشجویان سال  برای  تا 96/6/31  از تحصیل  فراغت  یا اصل گواهی  و 

حوزوی بر اساس شرایط اعالم شده در دفترچه شماره 2. 
باقرالعلوم )ع(.  بلوار دانشگاه - دانشگاه  انتهای  – پردیسان -  محل برگزاری مصاحبه: قم   

برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه به نشانی www.bou.ac.ir مراجعه نمایند.
27- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران

لغایت   96/4/20 تاریخهای  در  مصاحبه  مراحل  انجام  برای  است  الزم  شدگان  معرفی  کلیه 
96/4/27 به دانشگاه مذکور مراجعه نمایند.

 )2( ملی.  کارت  و  شناسنامه  کپی  و  اصل   )1( مصاحبه:  در  شرکت  جهت  نیاز  مورد  مدارك 
ریز نمرات دوره کارشناسی. )3( پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون تحصیالت تكمیلی سال 1396.

داوطلبان گرامی جهت اطالع از جزئیات تسهیالت و اشخاص واجد شرایط می توانند به سایت 
دانشگاه خاتم به نشانی Khatam.ac.ir/qmet مراجعه یا با تلفن  3-89174002 تماس 

حاصل نمایند.
28- دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث- قم

معرفی شدگان الزم است از تاریخ 96/4/12 برای آگاهی از اطالعات مرتبط با روز و ساعت 
مصاحبه ورودی در هر یك از کدرشته محل های معرفی شده و اطالع از مفاد کامل برنامه زمانی 

و مدارك مورد نیاز به سایت این دانشگاه به نشانی www.qhu.ac.ir مراجعه نمایند. 
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29- دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسالمی 
- معرفی شدگان الزم است با در دست داشتن مدارك الزم برای انجام مراحل آزمون شفاهی در 

تاریخ مقرر به نشانی ذیل مراجعه نمایند. 
مدارك مورد نیاز: )1( پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون تحصیالت تكمیلی سال 1396، )2( 
داوطلب الزم است لیست تمامی دروس گذرانده شده در مقطع کارشناسی را به همراه نمره 
اخذ شده با احتساب معدل کل دروس گذرانده از دانشگاه مربوطه دریافت و کپی آن را همراه 
سایر مدارك ارائه نماید. )در صورتی که دانشگاه مربوطه امكان تحویل لیست نمرات را نداشته 
باشد بایستی داوطلب نام تمامی دروس و نمرات را در یك برگ درج نموده، ضمن امضاء و تأیید 
آن توسط خود داوطلب نسبت به ارائه آن اقدام نماید(. )3( ارائه اصل مدرك یا گواهی موقت 
فراغت از تحصیل و یك برگ تصویر آن برای کسانی که در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل 
شده اند. )4( ارائه گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان سال آخر از محل تحصیل با 
ذکر تعداد واحد گذرانده و میانگین معدل کل. )5( ارائه مدرك مربوط به وضعیت نظام وظیفه. 
)6( دو قطعه عكس 4×3. )7( تصویر کامل شناسنامه از تمام صفحات. )8( تصویر کارت ملی.

شرایط عمومی:
1- اعتقاد به دین مبین اسالم و نظام جمهوری اسالمی. 2- نداشتن منع ادامه تحصیل از نظر 
نظام وظیفه عمومی. 3- نداشتن سابقه محكومیت سیاسی و کیفری. 4- التزام و تعهد عملی 
به تقریب مذاهب اسالمی. 5- دارا بودن مدرك کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری.
شرایط اختصاصی:

1- دانشگاه تعهدی در برابر خوابگاه نخواهد داشت. 2- 50 درصد از هزینه های تحصیلی از 
پذیرفته شدگان اخذ می گردد. 3- دانشجویان ممتاز و رتبه های برتر از نیمسال تحصیلی دوم 
به بعد بر اساس مقررات و ضوابط دانشگاه از پرداخت بخشی از شهریه معاف خواهند شد.   
ــت. ــد داش ــدگان نخواه ــه ش ــته پذیرفت ــر رش ــای تغیی ــر تقاض ــدی در براب ــگاه تعه 4- دانش

5- دانشجویان بورسیه نهادهای مختلف از نظر تحصیلی تابع مقررات دانشگاه خواهند بود. 
روزانه تشكیل می شود. 7- درصورت تشخیص  و  تمام وقت  به صورت حضوری،  6- کالسها 

گروه آموزشی، واحدهایی به عنوان پیش نیاز و جبرانی ارائه خوهد شد.
مواد آزمون شفاهی: 

- کلیه رشته ها )رشته های فقه مقارن و حقوق خصوصی اسالمی، فقه مقارن و حقوق جزای 
اسالمی، فقه مقارن و حقوق عمومی اسالمی، علوم قرآن و حدیث، تاریخ اسالم، فلسفه و کالم 

اسالمی و ادیان ابراهیمی( در حد دروس دوره کارشناسی مربوطه می باشد.
- اطالعات عمومی و بین المللی در حوزه جهان اسالم.

- تاریخ برگزاری آزمون شفاهی برادران: روزهای چهار شنبه و پنج شنبه مورخ  96/4/14 و 
.96/4/15

- از ساعت 8:00 صبح الی 13:00 بعدازظهر.
و   96/4/12 مورخ   سه شنبه  و  دوشنبه  روزهای  خواهران:  شفاهی  آزمون  برگزاری  تاریخ   -

.96/4/13
- از ساعت 8:00 صبح الی 13:00 بعدازظهر.

مكان آزمون:  تهران،  خیابان انقالب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید مهرداد روانمهر، 
پالك 3، دانشگاه مذاهب اسالمی 

یادآوری مهم: داوطلبان گرامی می بایست پرسشنامه فردی دوره مذکور را از سایت دانشگاه 
پرینت گرفته و بعد از تكمیل، آن را در روز مصاحبه ارائه نمایند.

30- دانشگاه  غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت)ع( – اصفهان
معرفی شدگان الزم است برای انجام مراحل آزمون و مصاحبه با در دست داشتن مدارك مورد 
نیاز ذیل مطابق جدول زیر به نشانی اصفهان - بزرگراه شهید خرازی ـ ابتدای خیابان شهیدان 
غربی ـ دانشگاه معارف قرآن و عترت)ع( مراجعه نمایند. ضمنًا  داوطلبان برای کسب اطالعات 
به  یا  و  حاصل  تماس   108 الی   105 داخلی   031  -33372020 تلفن  شماره  با  می توانند 

پایگاه اینترنتی به نشانی www.icqt.ac.ir مراجعه نمایند. 
جدول برنامه زمانی دانشكده معارف قرآنی به تفكیك خواهران و برادران

زمان مراجعه خواهران

ساعت تاریخروز
رشته داوطلبحرف اول نام خانوادگیمراجعه

96/4/17شنبه

بح
 ص

8:
00

داوطلبین مجموعه های:از حرف »الف« تا حرف »ح«
علوم قرآنی کد 1111

فقه و حقوق کد 1112
فلسفه و کالم کد 1113

فلسفه کد 1116

از حرف »خ« تا حرف »س«96/4/18یكشنبه

از حرف »ش« تا حرف »ع«96/4/19دوشنبه

از حرف »غ« تا حرف »ل«96/4/20سه شنبه

از حرف »م« تا حرف »ی«96/4/21چهارشنبه

96/4/24شنبه 

بح
 ص

8:
00

از حرف »الف« تا حرف »چ«

داوطلبین مجموعه
  روانشناسی کد 1133

از حرف »ح« تا حرف »ش«96/4/25یك شنبه

از حرف »ص« تا حرف »ق«96/4/26دوشنبه

از حرف »ك« تا حرف »ی«96/4/27سه شنبه

زمان مراجعه برادران

ساعت تاریخروز
رشته داوطلبحرف اول نام خانوادگیمراجعه

96/4/13سه شنبه

بح
 ص

8:
از حرف »الف« تا حرف »ذ«00

داوطلبین کلیه رشته ها از حرف »ر« تا حرف »ظ«96/4/14چهارشنبه

از حرف »ع« تا حرف »ی«96/4/15پنجشنبه

- منابع مصاحبه برای داوطلبان زیر مجموعه علوم قرآن و حدیث: )1( تفسیر جزء اول قرآن بر 
اساس »تفسیر مجمع  البیان« و »تفسیر المیزان«. )2( تاریخ قرآن )دکتر محمد باقر حجتی(. 
)3( علم الحدیث و درایه الحدیث )استاد کاظم مدیرشانه چی(. )4( فقه درحد توضیح المسائل 
مراجع. )5( ترجمه و توضیح 10 خطبه اول نهج البالغه )مخصوص رشته نهج البالغه(. )6( 

سیری در نهج البالغه )استاد شهید مطهری( )مخصوص رشته نهج البالغه(.
»بدایه  کتاب  اسالمی:  فلسفه   )1( کاربردی:  اخالق  رشته  داوطلبان  برای  مصاحبه  منابع   -
الحكمه« عالمه طباطبایی. )2( فلسفه غرب: »کانت « مجتهدی. )3( اخالق: مبادی اخالق 
در قرآن )جلد 10 تفسیر موضوعی آیت اله جوادی آملی و اخالق در قرآن جلد 1 آیت اله مكارم 

شیرازی(. )4( منطق: کتاب »منطق« مظفر. )5( فقه در حد توضیح المسائل مراجع.
- منابع مصاحبه برای داوطلبان رشته شیعه شناسی و مذاهب اسالمی: )1( فلسفه اسالمی: 
المراد« عالمه حلی. )3(  کتاب »بدایه الحكمه« عالمه طباطبایی. )2( کالم: کتاب »کشف 

منطق: کتاب »منطق« مظفر. )4( فقه در حد توضیح المسائل مراجع.
 - منابع مصاحبه برای داوطلبان رشته روانشناسی اسالمی: )1( مباحث روانشناسی عمومی 
و روانشناسی تربیتی در حد کارشناسی. )2( تعلیم و تربیت اسالمی کتاب نگاهی دوباره به 

تعلیم و تربیت اسالمی دکتر خسرو باقری.
- منابع مصاحبه برای داوطلبان رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی کد 1112: )1( اصول فقه: 
کتاب اصول فقه عالمه مظفر جلد اول )مباحث الفاظ(. )2( فقه: کتاب الروضه البهیه فی شرح 
المعه الدمشقیه شهید ثانی، ابواب طهارت، نكاح، متاجر)بیع(، قصاص و دیانت. )3( حقوق 
حقوق  کتاب  جزا:  حقوق   )4( صفایی.  حسین  دکتر  قراردادها  عمومی  قواعد  کتاب  مدنی: 

جزای عمومی دکتر محمدعلی اردبیلی)قانون جدید(. 
مدارك مورد نیاز: )1( اصل شناسنامه عكسدار همراه با یك نسخه تصویر از همه صفحات آن. 
)2( اصل کارت ملی همراه با یك نسخه تصویر از آن. )3( اصل مدرك کارشناسی یا گواهی 
فراغت از تحصیل همراه با یك نسخه تصویر از آن. )4( تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی. )5( 
پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون تحصیالت تكمیلی سال 1396 به همراه یك نسخه تصویر از 
آن. )6( سه قطعه عكس 4×3 جدید. )خواهران الزامًا با چادر(. )7( اصل کارت پایان خدمت، 
سوابق  از  نسخه  یك   )8( آن.  از  تصویر  با  همراه  خدمت  به  آماده  دفترچه  یا  و  دائم  معافیت 

فعالیتهای پژوهشی )در صورت انجام(.
31- دانشگاه فردوسی مشهد 

- کلیه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت کد رشته امتحانی 1148 )رشته مدیریت امور شهری( 
الزم است برای انجام مراحل مصاحبه در روز یك شنبه مورخ 96/4/18 ساعت 9:00 صبح در 
دانشكده ادبیات و علوم انسانی – آزمایشگاه ژئومورفولوژی این دانشگاه حضور به هم رسانند.

مدارك مورد نیاز: )1( گواهی مربوط به اشتغال به کار مرتبط. )2( مدرك قبولی در آزمون زبان. 
)3( مدارك شناسایی. )4(پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون تحصیالت تكمیلی سال 1396.

 32- دانشگاه  هنر اسالمی تبریز
از معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت این دانشگاه در روز یكشنبه مورخ 96/5/1 و دوشنبه مورخ 
96/5/2 از ساعت 8:30 الی 16:00 به نشانی تبریز – خیابان آزادی – مابین میدان حكیم 
نظامی و چهارراه طالقانی – دانشكده چندرسانه ای - دانشگاه هنر اسالمی تبریز مصاحبه به 

عمل خواهد آمد و الزم معرفی شدگان کارت ملی و یا شناسنامه خود را همراه داشته باشند.
33- دانشگاه یزد  

کلیه معرفی شدگان الزم است برای انجام مراحل مصاحبه در تاریخ های 24 و 96/4/25 به 
دانشكده علوم اجتماعی واقع در پردیس اصلی دانشگاه یزد مراجعه نمایند.

مدارك مورد نیاز برای شرکت در مصاحبه: )1( گواهی سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی. 
 )4( تحقیقاتی(.  طرح  و  مقاله  از  )اعم  پژوهشی  فعالیتهای   )3( شغلی.  سوابق  گواهی   )2(

مدارك مربوط به زبان انگلیسی. 
34- سازمان مدیرت صنعتی - تهران)غیرانتفاعی(

 ،96/4/11 تاریخهای  در  مصاحبه  مراحل  انجام  برای  است  الزم  شدگان  معرفی  کلیه 
96/4/12 و 96/4/18 صبح و بعداز ظهر به سازمان مدیریت صنعتی به نشانی تهران خیابان 
آموزش- طبقه سوم-  – ساختمان  – سازمان مدیریت صنعتی  نبش جام جم  ولی عصر)عج(- 

واحد تحصیالت تكمیلی مراجعه نمایند.
مدارك مورد نیاز جهت شرکت در مصاحبه: )1( گواهی داشتن دو سال سابقه کار. )2( تصویر 
و  )5( اصل  ملی.  کارت  تصویر  و  )4( اصل  تصویر شناسنامه  و  )3( اصل  کارشناسی.  مدرك 

تصویر کارت پایان وظیفه عمومی یا معافیت.
تلفن تماس: 021-22043005

35- مؤسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسالمی – قم 
معرفی شدگان الزم است برای اطالع از زمان مصاحبه با شماره تلفن 37840127-025 تماس 

حاصل  و یا به نشانی قم، بلوار بسیج )سی متری هنرستان( نبش کوچه 20 مراجعه نمایند.
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ج - برگزاری مصاحبه ورودی در کد رشته  امتحانی 1131 )مجموعه مطالعات جهان( و 
1148 )مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری( دانشگاه تهران

به  مجاز  جهان(  مطالعات  1131)مجموعه  امتحانی  کدرشته    در  که  داوطلبانی  کلیه   )1(
انتخاب رشته شده اند و نسبت به تكمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی خود در موعد مقرر اقدام 
نموده اند، الزم است با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه های راهنمای شماره 1 و 
به محل ذیربط  انجام مصاحبه ورودی  این اطالعیه در موعد مقرر برای  آزمون و مفاد  این   2
مراجعه نمایند. در غیراین صورت در گزینش نهایی در کدرشته محل انتخابی مربوط گزینش 

نخواهند شد. بدیهی است اسامی داوطلبان مذکور در این اطالعیه اعالم نخواهد شد.
 )2( به هنگام گزینش نهایی در هر کد رشته محل از کد رشته های امتحانی فوق، داوطلبانی 
شرکت داده خواهند شد که نتیجه مصاحبه ورودی آنان توسط مؤسسه آموزش عالی ذیربط 

تایید شده باشد. 
در  نیاورد،  به عمل  آموزش عالی ذیربط مصاحبه  یا مؤسسه  دانشگاه  که  تبصره: در صورتی 
گزینش نهایی در کد رشته محل انتخابی مربوط بدون در نظر گرفتن نتیجه مصاحبه و منحصرًا 

براساس نمرات علمی مكتسبه در آزمون گزینش خواهند شد.
هیچ گونه  ورودی،  مصاحبه  در  شرکت  برای  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی   -)3(
تقاضایی قابل پذیرش نمی باشد. لذا به داوطلبان تاکید می شود که در مهلت مقرر تعیین شده 

به محل ذی ربط مراجعه نمایند.
)4(- همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عكس دار در روز مصاحبه الزامی می باشد. داوطلبان 
می توانند برای کسب اطالعات دقیق تر به پایگاه اطالع رسانی مؤسسه ذی ربط مراجعه نمایند.

1- دانشكده روابط بین الملل وزرات امور خارجه
به کلیه داوطلبانی که در کد رشته امتحانی 1131 )مجموعه مطالعات جهان( در مرحله اول 
اعالم نتایج این آزمون مجاز به انتخاب رشته شده اند و نسبت به تكمیل فرم انتخاب رشته های 
را  این دانشكده  از کدرشته محلهای تحصیلی  اقدام و حداقل یكی  اینترنتی خود  تحصیلی 
لغایت  روزهای یك شنبه مورخ 96/4/18  کلیه داوطلبان در  از  نموده اند، می رساند  انتخاب 

چهار شنبه 96/4/28 در محل این دانشكده مصاحبه به عمل خواهد آمد.
 مدارك الزم در هنگام مصاحبه: )1( اصل شناسنامه یا کارت ملی و کپی آن، )2( دو قطعه 
عكس 4×3، )3( پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون تحصیالت تكمیلی سال 1396، )4( مدرك 
رزومه   )5( سنجش،  رشته  انتخاب  راهنمای   2 شماره  دفترچه  در  شده  اعالم  شرح  به  زبان 

علمی. 
نشــانی: بــه  دانشــكده  ایــن  ســایت  طریــق  از  نیــاز  مــورد  اطالعــات  کلیــه  ضمنــًا 

 http://www.sir.ac.ir به اطالع متقاضیان خواهد رسید.
2- دانشگاه اصفهان 

به کلیه داوطلبانی که در کد رشته امتحانی 1131 )مجموعه مطالعات جهان( در مرحله اول 
اعالم نتایج این آزمون مجاز به انتخاب رشته شده اند و نسبت به تكمیل فرم انتخاب رشته های 
تحصیلی اینترنتی خود اقدام و حداقل یكی از کدرشته محل های تحصیلی این دانشگاه را 
انتخاب نموده اند، می رساند از کلیه داوطلبان در روز شنبه مورخ 96/4/24 در محل دانشكده 

زبانهای خارجی این دانشگاه مصاحبه بعمل خواهد آمد.
از   مدارك الزم در هنگام مصاحبه: اصل و تصویر مستندات سوابق آموزشی و پژوهشی اعم 

تالیف، ترجمه و شرکت در دوره ها و کارگاه های تخصصی.
3- دانشگاه تهران

الف( به کلیه داوطلبانی که در کد رشته امتحانی 1131 )مجموعه مطالعات جهان( در مرحله 
انتخاب  فرم  تكمیل  به  نسبت  و  شده اند  رشته  انتخاب  به  مجاز  آزمون  این  نتایج  اعالم  اول 
این  تحصیلی  محلهای  کدرشته  از  یكی  حداقل  و  اقدام  خود  اینترنتی  تحصیلی  رشته های 
و  شفاهی  و  کتبی  بخش  دو  در  مصاحبه  آزمون  که  می رساند  نموده اند،  انتخاب  را  دانشگاه 
مورخ  روز دوشنبه  انگلیسی(  یا  ژاپنی  زبان  به  ژاپن  )رشته مطالعات  رشته  اصلی هر  زبان  به 
96/4/12 در دانشكده مطالعات جهان واقع در انتهای خیابان کارگر شمالی، بین خیابانهای 
می گردد.  برگزار  جهان  مطالعات  دانشكده  تهران  دانشگاه  شمالی  پردیس  ورودی   16 و   15
نشانی به  دانشكده  وب سایت  در  مصاحبه  و  آزمون  تكمیلی  اطالعات  ذکراست  شایان 

 http://fws.ut.ac.ir برای داوطلبان در دسترس خواهد بود.
ب( به کلیه داوطلبانی که در کد رشته امتحانی 1148)مجموعه مدیریت کسب و کار و امور 
شهری( در مرحله اول اعالم نتایج این آزمون مجاز به انتخاب رشته شده اند و نسبت به تكمیل 
محل های  کدرشته  از  یكی  حداقل  و  اقدام  خود  اینترنتی  تحصیلی  رشته های  انتخاب  فرم 
تحصیلی این دانشگاه را انتخاب نموده اند، می رساند از کلیه داوطلبان در روز یكشنبه مورخ 
96/4/25 ساعت 8 صبح در دانشكده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران 

واقع در قم مصاحبه به عمل خواهد آمد.
ضمنًا به متقاضیان اعالم می گردد در روز مصاحبه رزومه و مدارك و سوابق علمی و اجرایی 

خودرا نیز به همراه داشته باشند.
د- آزمون مرحله دوم یا پروژه های عملی کد رشته های امتحانی  1350، 1351، 1352، 

1356، 1357، 1358، 1360، 1362 و 1364
 ،1360  ،1358  ،1357،1356  ،1352  ،1351  ،1350 امتحانی  رشته های  کد   -1

1362و 1364
- آزمون پروژه عملی کدرشته های امتحانی 1350، 1351، 1352، 1357، 1358و 1364 

در صبح و بعدازظهر روزهای چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه مورخ 21، 22 و 96/4/23 منحصرًا 
در شهر تهران  برای آن دسته از داوطلبانی که بر اساس مندرجات کارنامه نتایج اولیه مجاز به 
انتخاب رشته شده اند و حداقل یكی از کدرشته محل های رشته های تحصیلی پروژه دار را نیز 
انتخاب نموده اند، بر اساس جدول ذیل برگزار خواهد شد. ضمنًا برای آن دسته از داوطلبانی 
که مجاز به شرکت در آزمون دو پروژه می باشند، دو کارت ورود به جلسه به صورت جداگانه 
قابل دریافت می باشد و الزم است دو روز قبل از برگزاری آزمون پروژه مربوط، هزینه برگزاری 
آزمون تشریحی، پروژه و یا عملی را به مبلغ 250/000 )دویست و پنجاه هزار( ریال بابت 
هزینه برگزاری آزمون هر پروژه به صورت اینترنتی که امكان آن در پایگاه اطالع رسانی  این 
کد  دریافت  از  پس  و  نموده  پرداخت  گردیده ،  فراهم   www.sanjesh.org نشانی  به  سازمان 
پرداخت هزینه آزمون عملی و درج این کد به همراه اطالعات کارت اعتباری و یا شماره پرونده 
و کد رهگیری در قسمت مربوط )پرینت کارت ورود به جلسه آزمون( نسبت به پرینت کارت 
ورود به جلسه خود و برگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام نمایند. )داوطلبانی که در دو پروژه 
شرکت می نمایند الزم است در دو مرحله نسبت به پرداخت مبلغ فوق به صورت اینترنتی اقدام 
نموده و سپس نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه در پروژه مربوط و برگ راهنمای شرکت 
در آزمون اقدام نمایند(. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت 
ورود به جلسه اینترنتی و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار الزامی است. 
لذا کلیه داوطلبان بایستی برای پرینت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند. آدرس حوزه برگزاری 
آزمون بر روی پرینت کارت ورود به جلسه درج خواهد شد. کارت ورود به جلسه آزمون از روز 

دوشنبه مورخ 96/4/19 از طریق پایگاه اطالع رسانی این سازمان قابل پرینت می باشد.
تبصره1:  نظر به اینكه در کد رشته امتحانی 1352 )مجموعه معماری( چهار پروژه عملی و یا 
تشریحی برگزار می گردد، لذا برای آن دسته از داوطلبانی که در هر چهار پروژه کد مذکور مجاز 
شده باشند، یك کارت ورود به جلسه آزمون جداگانه در نظر گرفته شده است، که الزم است در 
صورت تمایل به شرکت در 1، 2، 3 و یا 4 پروژه، بابت هر یك از پروژه های مربوط مبلغ فوق را 

پرداخت نمایند و سپس نسبت به پرینت کارت پروژه مربوط اقدام نمایند.
تبصره 2: آزمون پروژه رشته طراحی صنعتی از کدرشته امتحانی 1356 در بعداز ظهر روز 
از  قبل  روز  دو  است  الزم  گرامی  داوطلبان  لذا  می گردد.  برگزار   96/4/15 مورخ  پنجشنبه 
برگزاری آزمون تشریحی، مبلغ 250/000 )دویست و پنجاه هزار( ریال بابت هزینه برگزاری 
آزمون عملی ویا پروژه  به صورت اینترنتی که امكان آن در پایگاه اطالع رسانی  این سازمان به 
نشانی www.sanjesh.org فراهم گردیده ، پرداخت نموده و پس از دریافت کد پرداخت هزینه 
آزمون عملی و درج این کد به همراه اطالعات کارت اعتباری یا شماره پرونده و کدرهگیری در 
قسمت مربوط )پرینت کارت ورود به جلسه آزمون( نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود 
و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز سه شنبه مورخ 96/4/13 از طریق پایگاه اطالع رسانی 
اقدام  جلسه  به  ورود  کارت  پرینت  برای  بایستی  داوطلبان  کلیه  نمایند.  اقدام  سازمان  این 

نمایند. آدرس حوزه برگزاری آزمون روی پرینت کارت ورود به جلسه درج خواهد شد. 

2- منابع آزمون تشریحی درس تجزیه و تحلیل  نمایشنامه رشته کارگردانی از کد رشته 
امتحانی 1357 

تحلیل  و  تجزیه  درس  تشریحی  آزمون  منابع  سازمان،  این   96/3/23 مورخ  اطالعیه  پیرو 
نمایشنامه ازکد رشته امتحانی 1357 را به شرح ذیل برای اطالع آن دسته از داوطلبانی که 
براساس مندرجات کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته در رشته  کارگردانی شده اند و حداقل 
یكی از کد رشته محل های مورد عالقه خود را  از کدرشته امتحانی 1357، انتخاب نموده اند، 

برای شرکت در آزمون پروژه  تشریحی درس مذکور اعالم می گردد.
1- هملت اثر ویلیام شكسپیر، 2- باغ آلبالو اثر آنتوان چخوف، 3- عروسی خون اثر 
فدریكو گارسیا لورکا، 4- هملت ماشین اثر هاینر مولر، 5- اتفاق می افتد اثر دیوید هر، 
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6- شاه می میرد اثر اوژن یونسكو، 7- انتیگونه اثر سوفوکل، 8- اتوبوسی به نام هوس 
اثر تنسی ویلیامز، 9- ایوب دلتنگ خسته  خندان )در کتاب نمایش نامه های صحنه ای( 
اثر خسرو حكیم رابط و 10- منطق الطیر)فقط دو بخش مقاله ثانیه: در سخن هدهد با 
مرغان برای طلب سیمرغ و مقاله ثالثه: عذر بلبل( اثر شیخ فریدالدین عطار نیشابوری.

الزم به ذکراست داوطلبان موظفند تمامی کتب معرفی شده را مطالعه نمایند.
3- نمایش عروسكی كد 1356

ظهر  بعداز  و  صبح  در  عروسكی(  )نمایش   1356 امتحانی  رشته  کد  عملی  پروژه  آزمون  ـ 
روزهای یكشنبه مورخ 96/4/25 لغایت سه شنبه مورخ 96/4/27 بر اساس حروف الفبا نام 
خانوادگی )خواهران به ترتیب حروف الفبا از حرف »الف« الی حرف »ز« روز یكشنبه مورخ 
96/4/25 و از حرف »س« الی »ی« روز دوشنبه مورخ 96/4/26 و کلیه برادران روز سه شنبه 
مورخ 96/4/27( برای آن دسته از داوطلبانی که بر اساس مندرجات کارنامه نتایج اولیه مجاز 
از کدرشته محل های رشته های تحصیلی کد رشته  یكی  و حداقل  انتخاب رشته شده اند  به 
امتحانی 1356 را انتخاب نموده اند، به نشانی تهران - خیابان انقالب – درب اصلی دانشگاه 
تهران - پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران– دانشكده هنرهای نمایشی و موسیقی – 

گروه نمایش طبقه دوم برگزار خواهد شد. 
روز  از  مذکور  رشته  عملی  آزمون  جلسه  به  ورود  کارت  پرینت  برای  است  الزم  داوطلبان   -
 www.sanjesh.org پنجشنبه مورخ 96/4/22 به پایگاه اطالع رسانی این سازمان به نشانی
از  را قبل  یا عملی  و  پروژه  آزمون تشریحی،  برگزاری  نمایند. ضمنًا الزم است هزینه  مراجعه 
ریال  پنج هزار(  و  )دویست  مبلغ 250/000  به  مربوط،  آزمون  به جلسه  ورود  کارت  دریافت 
فراهم  فوق  نشانی  به  سازمان  این  اطالع رسانی  پایگاه  در  آن  امكان  که  اینترنتی  صورت  به 
با دریافت کد پرداخت هزینه آزمون عملی و درج این کد به  گردیده ، پرداخت نموده سپس 
همراه اطالعات کارت اعتباری و یا شماره پرونده و کد رهگیری در قسمت مربوط به پرینت 
کارت ورود به جلسه آزمون نسبت به پرینت کارت خود اقدام نمایند. بدیهی است برای شرکت 
یا  و  به جلسه و همچنین اصل کارت ملی  پرینت کارت ورود  آزمون همراه داشتن  در جلسه 
اصل شناسنامه عكسدار الزامی است. لذا کلیه داوطلبان بایستی برای پرینت کارت ورود به 

جلسه اقدام نمایند.
اجرای  و  کنند  را مطالعه  داده شده  نمایشنامه های  باید 7 عنوان  داوطلبان  امتحانی:  مواد 
یكی از آنها را آماده نمایند اودیپ شهریار) سوفوکل (، عروسی خون )لورکا(، مستخدم ماشینی 
)هارولد پینتر(، شب هزار و یكم )بیضایی(، اسب های آسمان خاکستر می  بارند )نغمه ثمینی(، 
حكایت لوطیان مرد رند )آقاعباسی(، روایت عاشقانه ای از مرگ در ماه اردیبهشت )چرمشیر( 
و رزومه خود را نیز در جلسه آزمون به همراه داشته باشند. ضمنًا اجرا می تواند برداشتی کلی 
تحلیل کل  و  بود  اجرا حداکثر 10 دقیقه خواهد  زمان  و  باشد  آن  از  یا بخشی  نمایشنامه  از 
نمایشنامه ها باید مورد توجه داوطلبان قرار گیرد و  هر داوطلب باید اجرای مستقلی به صورت 

انفرادی داشته باشد.
4- بازیگری كد 1357 

آزمون  برای  الزم  اطالعات  سایر  و  مصاحبه  برگزاری  زمان  درخصوص  سازمان  این  اطالعیه 
برروی    96/4/18 مورخ  یكشنبه  روز  در   1357 امتحانی  کدرشته  از  بازیگری  عملی  پروژه 
از داوطلبانی  www.sanjesh.org برای آن دسته  پایگاه اطالع رسانی این سازمان به نشانی 
که بر اساس مندرجات کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته در رشته بازیگری شده اند و 
حداقل یكی از کد رشته محل های رشته های تحصیلی از کد رشته امتحانی 1357 را انتخاب 
آزمون مذکور منحصرًا در شهر تهران  به ذکر است  نموده اند، منتشر خواهد شد. ضمنًا الزم 

برگزار خواهد شد.
5- مجموعه رشته  موسیقی كد 1360  

تاریخ های  در  موسیقی(  هنرهای  )مجموعه   1360 امتحانی  رشته  کد  دوم  مرحله  آزمون  ـ 
ذیل به نشانی: تهران –خیابان ولیعصر )عج(- تقاطع خیابان امام خمینی)ره(، روبروی موزه 
ملی قرآن کریم، جنب تاالر محراب، هنرستان موسیقی پسران، طبقه دوم برای آن دسته از 
داوطلبانی که بر اساس مندرجات کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته شده اند و حداقل 
یكی از کد رشته محل های رشته های تحصیلی کد رشته امتحانی1360 را انتخاب نموده اند، 

برگزار خواهد شد. 
- داوطلبــان الزم اســت بــرای پرینــت کارت ورود بــه جلســه در آزمــون مرحلــه دوم رشــته 
ــانی ــه نش ــازمان ب ــن س ــانی ای ــگاه اطالع رس ــه پای ــورخ 96/4/8 ب ــنبه م ــور از روز پنجش مذک

 www.sanjesh.org مراجعه نمایند. ضمنًا الزم است هزینه برگزاری آزمون تشریحی، پروژه 
و یا عملی را قبل از دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مربوط، به مبلغ 250/000 )دویست 
پنجاه هزار( ریال برای هر یك از رشته های انتخابی )از یك تا چهار رشته در صورت انتخاب 
رشته در فرم اینترنتی( به صورت اینترنتی که امكان آن در پایگاه اطالع رسانی این سازمان به 
نشانی فوق فراهم گردیده ، پرداخت نموده سپس با دریافت کد پرداخت هزینه آزمون عملی 
و درج این کد به همراه اطالعات کارت اعتباری و یا شماره پرونده و کدرهگیری در قسمت 
مربوط به پرینت کارت ورود به جلسه آزمون نسبت به پرینت کارت خود در آزمون اقدام نمایند 
)داوطلبانی که در همه رشته های انتخابی برای مرحله دوم آزمون عملی شرکت می نمایند الزم 
است برای هر گرایش نسبت به پرداخت مبلغ فوق به صورت اینترنتی اقدام نموده و سپس 
نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه در مرحله مربوط در آزمون اقدام نمایند(. بدیهی است 
برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه اینترنتی و همچنین 

اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار الزامی است. لذا کلیه داوطلبان بایستی برای 
پرینت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.

- زمان برگزاری آزمون مرحله دوم :                                                       
الف- رشته آهنگسازی: روزهای یكشنبه و دوشنبه مورخ 11 و 12 تیرماه 1396 )شروع آزمون 

تشریحی آهنگسازی ساعت 8:00 صبح روز یكشنبه 11تیرماه(.
و چهارشنبه  آقا(  )داوطلبین  روزهای سه شنبه مورخ 96/4/13  ایرانی  نوازندگی  – رشته  ب 

مورخ 96/4/14 )داوطلبین خانم(. 
مورخ  پنج شنبه  روزهای  شناسی  موسیقی  و  جهانی  نوازندگی  رشته های  عملی  آزمون   – ج 

96/4/15 )داوطلبین آقا( و جمعه مورخ 96/4/16 )داوطلبین خانم(.
توضیح: داوطلبان الزم است در روزهای مقرر جهت تعیین نوبت آزمونها قبل از ساعت 8:00 

صبح )ساعت 7:30( در محل برگزاری آزمون حضور داشته باشند.
-الزم است داوطلبان برای اجرای آزمون عملی به مطالب ذیل توجه فرمایند:

1- آزمون سرایش و شنوایی: 
برای داوطلبان رشته موسیقی ایرانی:	•

الف: سرایش: خواندن ملودی در مدهای موسیقی ایرانی یا گام های ماژور و مینور 
ب: شنوایی: تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک 

ج: ریتم خوانی)ساده و ترکیبی( 
برای داوطلبان رشته موسیقی جهانی: 	•

الف: سرایش: خواندن ملودی در گامهای ماژور و مینور
ب: شنوایی: تک صدایی )ملودی تنال(، دو صدایی )تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک( 

ج: ریتم خوانی )ساده و ترکیبی( 
برای داوطلبان رشته آهنگسازی	•

الف: سرایش: خواندن ملودی در گام های ماژور و مینور
ب: شنوایی: تک صدایی )ملودی تنال(، دو صدایی )تشخیص فواصل هارمونیک و ملودیک(، 

آکوردشناسی )آکوردهای سه صدایی و چهار صدایی(
ج: پیانوی عمومی: اجرای یک قطعه از دوره کالسیک یا رومانتیک 

برای داوطلبان رشته موسیقی شناسی	•
 الف: سرایش: خواندن ریتم های ساده و ترکیبی 

ب: شنوایی: تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک
2- آزمون تخصصی: 

برای داوطلبان رشته موسیقی ایرانی: 	•
ساز تخصصی: )سازهای تار، سه تار، سنتور، نی، کمانچه، قانون، عود، قیچک( 

الف: اجرای ردیف: حفظ کامل یكی از ردیف های معتبر موسیقی ایرانی 
ب: بداهه نوازی: براساس گوشه، آواز یا دستگاه خواسته شده

ج: قطعه نوازی: ارائه پنج قطعه در فرم های پیش  درآمد، چهار مضراب، رنگ، ضربی و تصنیف 
از اساتید معتبر موسیقی ایرانی 

د: جواب آواز: اجرای دقیق آواز یا تصنیف ارائه شده
ر: دشیفراژ: اجرای یک قطعه از روی نت با انتخاب هیئت داوران

برای داوطلبان رشته موسیقی جهانی:	•
ساز تخصصی: )سازی از خانواده های بادی چوبی، بادی برنجی، زهی، پیانو، گیتار و هارپ( 
الف: اجرای سه قطعه کامل از چهار دوره باروک، کالسیک، رومانتیک یا معاصر )داوطلبان 
غیر ساز پیانو و گیتار و هارپ موظفند یكی از چهاردوره ها را  به طور کامل اجرا کنند، همراهی 

ساز پیانو نیز الزامی است.( 
ب: دشیفراژ: اجرای یک قطعه از روی نت با انتخاب هیأت داوران برای داوطلبان نوازندگی 

پیانو، هارپ و گیتار ضروری می باشد.
برای داوطلبان رشته آهنگسازی:	•

آزمون کتبی: نوشتن قطعاتی در بافت های مونوفونیک، هموفونیک، پلی فونیک در فرم های 
دو و سه بخشی، روندو، تم و واریاسیون و تنظیم برای ارکستر سمفونیک یا آنسامبل تعیین شده 

توسط ممتحنین )هیئت داوران( 
برای داوطلبان رشته موسیقی شناسی:	•

آزمون اجرای موسیقی  و  زبان  ارائه مقاله، سوابق تحصیلی، درک مطلب  مصاحبه ی علمی، 
)آشنایی با آواز یا یكی از سازهای موسیقی ایرانی، جهانی یا محلی(.

در پایان متذکر می شود واحد اطالعات و پاسخگویی به سؤاالت از این تاریخ لغایت روز 
آماده پاسخگویی  ایام تعطیلی  از  اداری به غیر  دو شنبه 96/4/28 همه روزه در وقت 
به سؤاالت می باشد. لذا داوطلبان گرامی می توانند برای ارسال سؤاالت خود از طریق 
سیستم پاسخگویی  اینترنتی مندرج در پایگاه اطالع رسانی این سازمان اقدام نموده 
و یا با شماره تلفن 42163 با پیش شماره 021 )با واحد پاسخگویی غیرحضوری روابط 
عمومی این سازمان( تماس حاصل نمایند. تاکید می گردد از مراجعه حضوری در این 

رابطه خوداری فرمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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