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از سوی سازمان سنجش اعالم شد :

 اسامي  پذيرفته شدگان

 آزمون دكتري 96 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش كشور درخصوص :

معرفي شدگان  
رشته هاي داراي 

شرايط خاص آزمون 

سراسري96

مورخ  اطالعــــيه  پيــــــرو 
انتشار  همچنين  و   96/05/28
در  ثبـت نام  راهنـــماي  دفترچه 
فناوری  مهندسی  دوره  پذیرش 
حرفه ای  کارشنــاسی  دوره  و 
مهارتی  آموزش  نظام  )ناپيوسته( 
کاربردی  ـ  علمی  جامع  دانشگاه 
بدین وسيله   ،1396 ماه سال  مهر 
متقاضي  داوطلبان  کليه  اطالع  به 
منظور  به  که  مي رساند  ثبت نام 
بيشتر  تسهيالت  نمودن  فراهم 
که  داوطلباني  از  دسته  آن  براي 
ثبت نام  براي   96/6/5 تاریخ  تا 

محل هاي  رشته  کد  انتخاب  و 
ترتيبي  ننموده اند،  اقدام  تحصيلي 
متقاضيان  که  است  گردیده  اتخاذ 
مورخ  شنبه  روز  پایان  تا  بتوانند 
اقدام  ثبت نام  به  نسبت   96/6/11
متقاضيان،  کليه  لذا  نمایند؛ 
ضرورت دارد که در مهلت در نظر 
گرفته شده و پس از مطالعه دقيق 
فراهم  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه 
مورد  اطالعات  و  مدارك  نمودن 
نياز ثبت نام، به پایگاه اطالع رساني 
کشور  آموزش  سنجش   سازمان 
 www.sanjesh.org نشاني:  به 

در  ثبت نام  به  نسبت  و  مراجعه 
پذیرش دوره مذکور اقدام نمایند.

ضمناً آن دسته از داوطلباني که قباًل 
نسبت به ثبت نام و انتخاب کد رشته 
نموده اند،  اقدام  تحصيلي  محل هاي 
مي توانند در صورت تمایل، تا تاریخ 
ویرایش  یا  مشاهده  به  نسبت  فوق، 
خود  انتخابي  محل هاي  رشته  کد 

اقدام نمایند. 

روابط عمومي سازمان سنجش 
آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره : 

تمديد مهلت ثبت نام دوره های مهندسی فناوری و كارشناسی حرفه ای 
دانشگاه علمی ـ كاربردی مهر 96
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در رابطه با 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام محمدباقر )ع( فرمودند:
در  را  آن  و  نماید،  نمازش  بر  محافظت  مؤمني  هر 
شمرده  غافل  انسان هاي  از  آورد،  جا  به  وقتش 

نمي شود.

پاكدامني، زیوِر درویشي ]فقر[ است، و سپاس، زینِت 
توانگري.

حضرت امام محمدباقر )ع( فرمودند:
را  بنده اي  آن  بندگانش  ميان  از  ّجل  و  عّز  خداوند 
دوست دارد كه بسيار دعا كند؛ پس بر شما باد دعا در 
هنگام سحر تا طلوع آفتاب؛ زیرا آن، ساعتي است كه 
درهاي آسمان در آن هنگام باز شود و روزي ها در آن 
وقت، تقسيم گردد و حاجت هاي بزرگ بر آورده شود.

آزمون  پذیرفته شدگان  اسامي  ماه،  شهریور  پایان  تا 
سراسري سال 1396 از سوي سازمان سنجش اعالم 
مشتاقان  از  دیگر  گروهي  بدین ترتيب،  و  شد  خواهد 
در  پاي  عالي،  آموزش  مراكز  و  دانشگاه ها  به  ورود 
خيل  به  و  نهاد  خواهند  دانشگاهي  آموزش  مقطع 

دانشجویان پرشمار كشور خواهند پيوست.
نكته قابل بحث در این مجال آن است كه: آیا ورود 
به دانشگاه، خود هدف است یا وسيله اي براي رسيدن 
به هدفي برتر و واالتر؟ پيدا كردن پاسخي براي این 
آنجا مهم است كه دیده مي شود گروهي  از  پرسش، 
دانشگاه هاي  سراسري  آزمون هاي  پذیرفته شدگان  از 
دولتي و غيردولتي، قبولي در این نهاد مهم آموزشي را 
پایان راه مي دانند، نه آغاز راه، و حداكثر آنكه برخي از 
افراد این گروه، در پایان تحصيالت دانشگاهي و هنگام 
عبارت  به  مي رسند؛  نتيجه  این  به  فارغ التحصيلي 
براي  دانشگاه  در  قبولي  نام  به  »وسيله« اي  دیگر، 
نهایي  هدفي  مي شود؛  تبدیل  »هدف«  به  افراد  این 
مركز  این  به  ورود  با  و  آنهاست  آرزوي  منتهاي  كه 
شكوفایي استعدادها و جست و جوي علم و دانش، راه 
دیگر تمام مي شود و به مقصد خویش مي رسند: »پاس 
كردن« واحدها و چشم انتظار پایان تحصيالت شدن 
و بي صبرانه به انتهاي راه اندیشيدن؛ غافل از آنكه اگر 
موضوعات  در  پژوهش  و  دانش  فراگيري  شور  كسي 
یك شاخه از یك رشته خاص را، كه مطلوب نظر او 
نيز هست، داشته باشد، اگر همه عمر خود را نيز شبانه  
روز براي انجام چنين كاري كنار بگذارد، باز هم وقت 
كم خواهد آورد؛ چرا كه ویژگي بارز و برجسته علم، 
عالوه بر پویایي و شتاب، بي  انتها و نامحدود بودن آن 
است و نمي توان براي آن پایاني را در ذهن تصور كرد.
حال چه باید كرد كه ورود به دانشگاه، هدف نباشد و 
شور و شوق اوليه جوانان ما، كه به منظور كسب دانش  
پاي در عرصه آموزش عالي مي گذارند، چون مشعل 
فروزاني، از گرما و حرارت هميشگي در جهت به دست 
آوردن آخرین یافته هاي علمي و پژوهشي در هر یك 
از شاخه هاي دانش بشري برخوردار بوده و ضمن آن، 

پایداري داشته و جاودانه باشد؟
پاسخ به این پرسش و پرسش هاي دیگري از این دست، 
در ذهن نسل جوان ما، و برطرف ساختن موانع نظري 

مسؤوالن  از سوي  پژوهش  و  دانش  اندوزي  عملي  و 
ذي ربط و همين  طور والدین این جوانان و بها دادن 
افق ها  پردازنده  و  سازنده  كه  آینده ساز،  نسل  این  به 
و چشم اندازهاي روشن فرداي ایران اسالمي هستند، 
نكته اي است مهم كه پرداختن به آن، موجب پویایي 
و شكوفایي متداوم و مستمر ُملك و ملت خواهد شد. 
در اینجا مي توان به نقش خانواده ها در اصالح تصویري 
كه از ساختار »دانشگاه« و چشم انداز ورود به آن در 
ذهن فرزندانشان در سال هاي پایاني دبيرستان وجود 
و  درست تر  اندازه  هر  كه  تصویري  كرد؛  اشاره  دارد 
واقع بينانه تر در اذهان جوانان ما نقش ببندد، به توسعه 
پایدار دانش و شكوفایي استعدادها خواهد انجاميد، و 
آن وقت است كه مي توان به تصحيح نگرش ملي راجع 

به ورود به دانشگاه اميدوار بود و به آن اندیشيد.
در فرجام این »یادداشت« روي سخن ما با داوطلبان 
پذیرفته  )كنكور(  آزمون  این  در  كه  است  عزیزي 
مي شوند، و آن نكته كه با مخاطبان جوانمان باید در 
ما  نباید  برومند  كه جوانان  است  این  بگذاریم،  ميان 
تمام تالش و كوشش ارزشمند خود را تنها در جهت 
موفقيت در »كنكور« به منظور ورود به آموزش عالي 
معطوف نمایند؛ بلكه آنها بسيار بيشتر و پيشتر از آنكه 
به آمادگي علمي خود براي ورود به دانشگاه بپردازند، 
باید قبل از رسيدن به این مرحله، یعني حداكثر در 
همان سال هاي اول دبيرستان، با خود اندیشه كنند و 
آنها چه  متعال در ضمير  براستي خداوند  ببينند كه 
استعدادهایي را به امانت نهاده است، و پس از شناخت 
این استعدادها، هم در جهت به فعليت رساندن آنها و 
هم در جهت همسان سازي این استعدادها با نيازهاي 
در  آنها  تواناي  دست  به  مي تواند  كه  كشور،  علمي 
آینده نزدیك برآورده شود، گام بردارند، و بدانند كه 
پرداختن به این موضوع هنگام ورود به دانشگاه دیر 
است، و آن دسته از دانشجویاني كه تازه حين فراغت 
این  به  پرداختن  قصد  دانش آموختگي،  و  تحصيل  از 
مهم را دارند، در این زمينه، در مقایسه با افرادي كه 
هنگام ورود به دانشگاه به این نكته مي اندیشند، بسيار 
دیر اقدام خواهند كرد كه معموالً نتيجه مطلوبي، نه 

براي آنان و نه براي جامعه، در بر نخواهد داشت.
موفق باشيد

دانشگاه؛ آغازي دگر است ...
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با آرزوي موفقيت براي کليه داوطلبان گرامي، بدین وسيله به اطالع عالقه مندان به 
تحصيل در رشته هاي تحصيلي داراي شرایط خاص دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
از  کدرشته  چند  یا  یك  تحصيلي،  رشته هاي  انتخاب  زمان  در  که  فوق الذکر،  عالي 
دانشگاه هاي مذکور را در آزمون سراسري سال 1396 در فرم انتخاب رشته اینترنتي 
خود انتخاب نموده اند، مي رساند که فهرست اسامي معرفي شدگان چند برابرظرفيت 
کدرشته  که  داوطلباني  بين  از   )96/6/4 تاریخ  )در  تحصيلي  رشته هاي  از  یك  هر 
محل هاي مؤسسات مذکور را انتخاب نموده و حد نصاب چند برابر ظرفيت الزم را 
کسب کرده اند، با رعایت تقدم انتخاب رشته در پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني: 
www.sanjesh.org درج گردیده است؛ لذا توجه آن دسته از داوطلباني را که در 
از رشته هاي تحصيلي دانشگاه هاي  برابر ظرفيت هر یك  ردیف معرفي شدگان چند 

فوق قرار گرفته اند، به نكات ذیل معطوف مي دارد:
الف( در گزینش نهایي هر رشته، منحصراً کساني قبول اعالم خواهند شد که برابر 
اطالعيه  این  در  مندرج  به شرح  گزینش  مراحل  سایر  یا  مصاحبه  در  زماني  برنامه 
شرکت نموده و دراین مرحله موفق شوند و صالحيت عمومي آنان نيز از سوي هيأت  
و  نموده  رعایت  را  فوق  انتخاب رشته  و ضوابط  تأیيد شده  گزینش ذي ربط  مرکزي 
به  نمایند. الزم  نيز کسب  را  براي هر رشته  نهایي  همچنين حد نصاب نمره  علمی 
سایر  نتایج  همراه  به  دانشگاه ها  این  نهایي  پذیرفته شدگان  اسامي  که  است  توضيح 

رشته هاي متمرکز آزمون  سراسري اعالم خواهد  شد.
کليه   و  نيست  قبولي  منزلة  به  ظرفيت،  برابر  چند  عنوان  به  داوطلبان  معرفي  ب( 
معرفي  شدگان،  الزم  است  که براي  انجام  مراحل  مختلف  گزینش  در تاریخ هاي  مقرر به  
آدرس  تعيين  شده  از طرف مؤسسات در این اطالعيه مراجعه  نمایند. داوطلب ممكن 
به دو مؤسسه  لذا داوطلباني که  باشد؛  یا دو مؤسسه معرفي شده  به یك  است که 
معرفي شده اند، در صورت تمایل مي توانند به یك مؤسسه یا هر دو براي انجام مراحل 
انجام   براي   داوطلبان   مراجعه   عدم   که  است   بدیهي   نماید.  مراجعه  گزینش  مختلف 
مراحل  گزینش در هر مورد معرفي،  به  منزلة  انصراف  قطعي  از گزینش  در رشته  یا 
رشته هاي  ذي ربط آن مؤسسه تلقي  شده و وضعيت داوطلب در اولویت های بعدی وی 
بررسی خواهد شد. ضمناً در ستون نتيجه کارنامه نهایي در مقابل کدرشته مربوط 

آنان عدد یك )1( به منزله عدم داشتن شرایط گزینش درج مي گردد.
ج( داوطلباني كه نسبت به انتخاب يك يا چند كدرشته محل از مؤسسات 
داراي شرايط خاص مندرج در اين اطالعيه اقدام نموده، ولي در اين مرحله 
معرفي نشده اند، يا شانس قبولي در اولويت هاي باالتر از كدهاي مربوط به 

اين رشته هاي شرايط خاص را دارا بوده اند و يا فاقد حداقل نمره معرفي در 
اين مرحله هستند، و دليل عدم معرفي آنان در اين مقطع ، در كارنامه نهايي 

مشخص خواهد شد.
د( بنا به دالیل متفاوت )اعم از نمره علمي و ترتيب اولویت انتخاب رشته داوطلب 
و یا عدم رعایت استان بومي و...( هيچ گونه اعتراضي در این مرحله از اعالم نتایج از 
سوي داوطلبان پذیرفته نيست و پس از اعالم نتایج نهایي، در مهر ماه، برای کليه 
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته های تحصيلی آزمون سراسری سال 1396 که نسبت 
به تكميل فرم انتخاب رشته خود در سایت این سازمان در زمان مقرر اقدام نموده اند، 
کارنامه  نهایی تهيه خواهد شد و قابل رؤیت و بهره برداري خواهد بود، و در صورتي 
که پس از دریافت کارنامه نسبت به آن اعتراض داشته باشيد، می توانيد به استناد 
پرینت کارنامه نهایي در موعد مقرر با دليل اعتراض خود را مطرح نمایيد؛ چون در 

این مرحله هيچ گونه اعتراضي پذیرفته نيست.
 

برنامه زمانی، نحوه مراجعه و مدارک الزم برای هر يک از مؤسسات:
1- معرفي  شدگان  رشته هاي تحصیلي دانشگاه شهید مطهري:

داوطلباني که فهرست اسامي آنان در ردیف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي 
تحصيلي دانشگاه شهيد مطهري اعالم گردیده ، الزم  است  که با مراجعه به سيستم جامع 
 www.golestan.motahari.ac.ir :دانشگاهي گلستان دانشگاه شهيد مطهري به آدرس
و تكميل اطالعات الزم و مطالعه اطالعيه مربوط، نسبت به ثبت نام و تعيين زمان مصاحبه، 

مكان و مدارك الزم اقدام نمایند. مكان هاي مراجعه به شرح ذیل اعالم مي گردد:
الف - خواهران- مشهد-  بلوار17 شهریور ـ17 شهریور جنوبي2- جنب پمپ  بنزین 

دانشگاه شهيد مطهري. تلفن: 33419444-33418256 )کد051(
ب - برادران- مشهد ـ خيابان دکتر بهشتي- بهشتي 36 پالك 107- دانشگاه شهيد 

مطهري. تلفن: 38476021-38476020 )کد 051(
ج- خواهران-  یزد - بلوار آزادگان - به طرف  فرودگاه - دانشگاه  شهيد مطهري. تلفن: 

37222855 - 37225400 -  37214688 )کد 035(
مطهري.  شهيد  دانشگاه   -11 دانشگاه  دانشگاه-  خيابان  زاهدان-  برادران-  د- 

تلفن:33433223- 33416618-33426973 )کد 054(
تلفن:  مطهري.  شهيد  عالي  مدرسه  بهارستان-  ميدان  تهران-  برادران-  هـ- 

33513155-33138489 - 33568787 )کد 021(
و- خواهران-  تهران- ميدان بهارستان- خيابان مصطفي خميني – نرسيده به چهارراه 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش كشور درخصوص :

 زمان اعالم اسامي معرفي شدگان  چند برابر ظرفیت  رشته هاي  تحصیلي داراي 
شرايط خاص آزمون سراسري سال 1396 شامل: دانشگاه هاي شهید مطهري، 

و سیماي  مذاهب اسالمي، شاهد، علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري، صدا
جمهوري اسالمي ايران ، علوم پزشكي بقیه ا... )عج(، دكتري بیوتكنولوژي 

دانشگاه تهران، مديريت بیمه اكو مؤسسه آموزش عالي بیمه اكو در دانشگاه 
عالمه طباطبايي، دانشكده غیرانتفاعي رفاه، دانشگاه غیر انتفاعي

 امام رضا )ع(- مشهد و كلیه كد رشته هاي تحصیلي  متمركز دانشگاه فرهنگیان 
در پرديس هاي آموزشي و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايي تهران 

)رشته هاي مخصوص داوطلبان بومي و داراي تعهد استخدام(
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تلفن:33963300-  پور- دانشگاه شهيد مطهري.  انتهاي کوچه صيرفي  سرچشمه- 
33916124 - 33112926 )کد 021(

2- معرفي  شدگان رشته هاي تحصیلي دانشگاه مذاهب اسالمي در مراكز 
آموزشي )تهران- بندرعباس- سنندج- زاهدان(:

داوطلباني که در ردیف معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت رشته هاي تحصيلي دانشگاه 
و  گزینش  مختلف  مراحل  انجام  براي  که  است  الزم  قرارگرفته اند،  اسالمي   مذاهب 
آزمون  شفاهي، با دردست داشتن مدارك مورد نياز و براساس برنامه زماني مندرج در 
جدول شماره 1 مراجعه نمایند. مدارك مورد نياز: 1- همراه  داشتن اصل شناسنامه 
عكس دار و دو سري روگرفت از تمام صفحات. 2- اصل کارت ملي و رو گرفت آن 
3- دو قطعه عكس 4×3 جدید پشت نویسي شده. 4- اصل مدرك یا گواهي تأیيد  شده 
پایان دوره پيش دانشگاهي و گواهي دوره سه  ساله  دیپلم و  همچنين ریز نمرات  دوره 
سه ساله و پيش دانشگاهي یا دیپلم )نظام  قدیم( و کارنامه  تحصيلي چهارساله  دوره  
دبيرستان. 5- اصل گواهي تأیيد  شده مبني  بر اعالم معدل  کل )نظام قدیم و جدید(. 
6- اصل و تصویر دفترچه آماده به خدمت یا گواهي دال بر وضعيت نظام وظيفه )براي 
برادران(. 7- داوطلبان ایثارگر و آزاده در هنگام مراجعه باید از بنياد جانبازان، بنياد 

شهيد، نيروي مقاومت بسيج یا ستاد امورآزادگان معرفي نامه به همراه داشته باشند.
قرائت  امتحاني فرهنگ و معارف اسالمي،  آزمون شفاهي شامل مواد  تذكرات: 1- 
و ترجمه قرآن کریم، احكام و اطالعات عمومي خواهد بود.2- داوطلبان گرامي باید 
پرسشنامه فردي دوره مذکور را از پایگاه اطالع رساني دانشگاه پرینت گرفته و بعداز 
به  شفاهي،  آزمون  در  شرکت  عدم  نمایند.3-  ارائه  مصاحبه  روز  در  را  آن  تكميل، 
منزله انصراف از ادامه مراحل پذیرش تلقي شده و هيچ گونه حقي در این زمينه براي 

داوطلب باقي نمي ماند.

3- معرفي  شدگان رشته هاي  تحصیلي دانشگاه شاهد تهران:
به اطالع داوطلباني که فهرست اسامي آنان در ردیف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت 
مي رساند  است،  گردیده  اعالم  تهران  شاهد  دانشگاه   رشته هاي  تحصيلي  از  یك  هر 
داوطلبان،  صالحيت هاي عمومي  بررسي  و  مصاحبه  مختلف  مراحل  انجام   زمان  که 
است.  تعيين گردیده  مورخ 96/6/11  لغایت شنبه  مورخ 96/6/8  روز چهارشنبه  از 
ضمناً برنامه تكميلي، مكان و زمان بندي معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت، در سایت 
دانشگاه به آدرس: www.shahed.ac.ir  اعالم خواهد شد و داوطلبان الزم  است  

براي اطالعات تكميلي به سایت دانشگاه مراجعه نمایند. 
قضايي  علوم  كارشناسي ارشد  و  كارشناسي  رشته  معرفي  شدگان    -4

دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري:
کد  ظرفيت  برابر  چند  معرفي شدگان  ردیف  در  آنان  اسامي  فهرست  که  داوطلباني 
رشته هاي مذکور در دانشگاه علوم قضایي و خدمات اداري دادگستري اعالم گردیده ، 
الزم  است  براي اطالع از تاریخ مصاحبه و دریافت فرم ها و مدارك الزم به منظور انجام 

مراحل گزینش، به سایت دانشگاه به آدرس: www.ujsas.ac.ir  مراجعه نمایند.
5 - معرفي  شدگان رشته  مديريت بیمه اكو مؤسسه آموزش عالي بیمه اكو 

در دانشگاه عالمه طباطبايي تهران:
داوطلباني که فهرست اسامي آنان در ردیف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته  
مدیریت بيمه اکو مؤسسه آموزش عالي بيمه اکو در دانشگاه عالمه طباطبایي تهران 
داشتن  دست  در  با  مصاحبه،  مختلف  مراحل  انجام  براي  است  الزم  گردیده،  اعالم 
مدارك الزم شامل: اصل شناسنامه عكسدار و اصل کارت ملي – از ساعت 9:00 صبح 
بهشتي-خيابان  تهران- خيابان شهيد   : آدرس  به  روز يكشنبه مورخ 96/6/12  
خالد اسالمبولي- خ هفتم بخارست- شماره 14 طبقه اول مؤسسه آموزش عالي بيمه 
اکو حوزه ریاست. مراجعه نمایند. ضمناً چنانچه داوطلبان مدارکي دال بر گذراندن 
آزمون هاي استاندارد زبان انگليسي نظير تافل و آیلتس دارند، مستندات مربوطه را 

به همراه داشته باشند.

6 - معرفي  شدگان رشته  دكتري بیوتكنولوژي دانشگاه تهران:
داوطلباني که فهرست اسامي آنان در ردیف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته  
دکتري بيوتكنولوژي دانشگاه تهران اعالم گردیده، الزم است که براي انجام مراحل 
شناسنامه  اصل  شامل:  الزم  مدارك  داشتن  دردست  با  آزمون،  و  مصاحبه  مختلف 
عكسدار، اصل کارت ملي، کپي دیپلم، کارنامه آزمون سراسري و گواهي مدال المپياد 
کشوري و جهاني، در صورت وجود، صبح روز سه شنبه مورخ 96/6/7 به پردیس علوم، 
طبقه دوم دفتر ریاست به آدرس: تهران، خيابان انقالب، خيابان 16 آذر، پردیس علوم 

دانشگاه تهران مراجعه نمایند.
7- معرفي  شدگان رشته هاي تحصیلي دانشكده غیرانتفاعي رفاه تهران:

ظرفيت  برابر  چند  معرفي شدگان  ردیف  در  آنان  اسامي  فهرست  که  داوطلباني 
رشته هاي تحصيلي دانشكده غيرانتفاعي رفاه اعالم گردیده، الزم است که براي اطالع 
به  تاریخ یكشنبه 96/6/5  از  براي مصاحبه عمومي  از زمان و مكان و مدارك الزم 
سایت دانشگاه به آدرس: www.cms.refah.ac.ir  مراجعه نمایند. عدم شرکت در 
مراحل مصاحبه عمومي، به منزله انصراف از گزینش در رشته هاي معرفي شده این 
دانشكده است. ضمناً دانشكده فاقد هر گونه امكانات خوابگاهي است. آدرس: تهران 
- ميدان بهارستان- ضلع شرقي مجلس- خيابان عالمه شریف رضي- ابتداي خيابان 

مردم- دانشكده رفاه تلفن: 33521776-35074251 – 021
8 - معرفي  شدگان رشته  هاي تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... )عج(:

داوطلباني که فهرست اسامي آنان در ردیف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي  
تحصيلي دانشگاه فوق اعالم گردیده، الزم است براي انجام مراحل مختلف گزینش، با 
دردست داشتن مدارك مورد نياز و براساس برنامه زماني مندرج در جدول شماره 2 
مراجعه نمایند. مدارك الزم شامل: 12 قطعه عكس 4×3 – یك سري اصل و کپي 
کارت ملي و شناسنامه خود، پدر و مادر و )در صورت تأهل( همسر داوطلب )کپي 
تمام صفحات( - اصل و کپي مدرك تحصيلي دیپلم و پيش دانشگاهي یا گواهي موقت 
و پيش دانشگاهي )یك سري کپي( -  نمرات دیپلم  ریز  پایان تحصيالت متوسطه- 
مدرك مشخص کننده وضعيت نظام  وظيفه براي برادران )یك سري کپي( - گواهي 

عضویت در بسيج، سوابق ایثارگري و ... در صورت دارا بودن. 
تذكر: با توجه به لزوم اسكن مدارك کليه کپي ها در برگه قطع A4 گرفته شود. 

آدرس مراجعه: تهران - ميدان ونك - خيابان مالصدرا - خيابان شيخ  بهایي جنوبي 
- کوچه شهيد نصرتي- ساختمان دانشكده ها دانشگاه علوم  پزشكي بقيه ا... )عج(.

نكات مهم: 1- با توجه به انجام معاینات استخدامي، داوطلبان در صبح روز مراجعه 
حتماً ناشتا )حداقل 10 ساعت( باشند. 2- در صورت ضرورت، هر داوطلب مي تواند 
فقط حداکثر یك نفر همراه داشته باشد. 3- مدت زمان انجام سير مراحل گزینش از 
ساعت 8:00 صبح الي 18:00 است. 4- عدم حضور داوطلب در روز مشخص شده، 
به منزله انصراف تلقي گردیده و پس از تاریخ اعالم شده، دانشگاه هيچ مسؤوليتي 
را نخواهد پذیرفت. تلفن تماس: 9-82483618- 021 و 82483131 -021 ضمناً 
  www.bmsu.ac.ir :داوطلبان الزم  است  براي کسب اطالعات بيشتر، به سایت دانشگاه به آدرس

مراجعه نمایند.

جمهوري  ارتش  بورسیه  داروسازي  تحصیلي  رشته    معرفي  شدگان   -  9
اسالمي در دانشگاه علوم پزشكي بقیه ا... )عج(:

  داوطلباني که فهرست اسامي آنان در ردیف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته  
اعالم  بقيه اهلل  پزشكي  علوم   دانشگاه  در  اسالمي  ارتش جمهوري  بورسيه  داروسازي 
مختلف  مراحل  انجام  براي   96/6/7 تاريخ  سه شنبه  روز  در  است  الزم  گردیده، 
قطعه عكس 4×3  مدارك الزم شامل: 12  داشتن  در دست  با  و گزینش،  مصاحبه 
)در سال جاري گرفته شده باشد(- اصل و سه سري کپي کارت ملي و تمام صفحات 
شناسنامه عكس دار خود، سه سري کپي تمام صفحات شناسنامه پدر و مادر - اصل 
پایان دوره  یا گواهي موقت  پایان دوره متوسطه  و سه سري کپي مدرك تحصيلي 
متوسطه یا ریز نمرات پایان دوره متوسطه  – اصل و سه سري کپي مدرك تحصيلي 
یا گواهي اشتغال به تحصيل در دوره پيش دانشگاهي– اصل و روگرفت مدرك نظام 
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به  آماده  دفترچه  یا  دانشگاهي  پيش  دوره  در  تحصيل  به  اشتغال  )گواهي   وظيفه 
به  اشتغال  گواهي  یا  پزشكي  غير  دائم  معافيت  کارت  یا  غيبت  مهر  بدون  خدمت 
خدمت سربازي یا کارت پایان خدمت(– ارائه اصل گذرنامه )در صورت دارا بودن(- 
روگرفت برگ انتخاب رشته کامل شده – ارائه برگ قبولي سازمان سنجش- مشخصات 
و کفش  لباس   – بزرگ(  مادر  و  بزرگ  پدر  برادران، خواهران،  مادر،  )پدر،  بستگان 
ورزشي مناسب )داوطلبان شرایط دار )فرزند نظامي، شهيد، جانباز، آزاده( باید اصل 
مدرك خود را به همراه بياورند(. آدرس:  تهران - ميدان حر - خيابان امام خميني 
)ره( - نرسيده به چهار راه کمالي - مدیریت گزینش و استخدام نيروي زميني ارتش 

جمهوري اسالمي ایران - تلفن: 66973146-021 مراجعه نمایند
مدارك  که  افرادي  و  پزشكي  معافيت  داراي  داوطلبان  پذیرش  از  مهم:  تذكرات 
به  روز  الي3   2 گزینش  مراحل  امتناع خواهد شد.-  باشند  نداشته  به همراه  را  باال 
طول مي انجامد و به علت محدودیت، ورود همراهان به محل پذیرش مقدور نيست. 
داوطلبان گرامي الزم است رأس ساعت 6:30 صبح در نشاني ذکر شده حضور داشته 
باشند.- داوطلبان توجه داشته باشند که حتماً کدرشته مورد نظر را در برگه انتخاب 

رشته خود درج نمایند. ضمناً از آوردن وسایل غير ضروري خودداري گردد.
مجرد  باید  بورسيه  داوطلبان  آموزش،  دوره  بودن  روزي  شبانه  به  توجه  با  تبصره: 

باشند )داوطلبان متأهل حق ثبت نام ندارند(.
انتظامي  نیروي  بورسیه  داروسازي  تحصیلي  رشته    معرفي  شدگان   -10

جمهوري اسالمي در دانشگاه علوم پزشكي بقیه ا... )عج(:
رشته   ظرفيت  برابر  چند  معرفي شدگان  ردیف  در  آنان  اسامي  فهرست  که  داوطلباني 
بقيه ا...  علوم پزشكي  دانشگاه  در  اسالمي  جمهوري  انتظامي  نيروي  بورسيه  داروسازي 
)عج( اعالم گردیده ، الزم  است  که بر اساس برنامه زماني مندرج در جدول شماره 3 
و با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملي براي انجام مراحل مختلف مصاحبه 
مراکز  )آدرس  کشور  سراسر  در  ناجا  استخدام  و  گزینش  مراکز  آدرس  به  گزینش  و 
و  www.police.ir نشاني:  به  انتظامي  نيروي  اینترنتي  پایگاه  در  استان ها  گزینش 

 www.gozinesh.police.ir   موجود است( طبق برنامه زماني ذیل مراجعه نمایند:

جمهوري  سیماي  و  صدا  دانشگاه  تحصیلي  رشته  هاي  معرفي  شدگان   -11
اسالمي ايران:

هر  ظرفيت  برابر  چند  معرفي شدگان  ردیف  در  آنان  اسامي  فهرست  که  داوطلباني 
جدول  برابر  که  است  الزم  گردیده،  اعالم  فوق  دانشگاه  تحصيلي  رشته هاي  از  یك 
  www.iribu.ac.ir نشاني:  به  دانشگاه  مربوط که در سایت  اطالعيه  و  زمان بندي 
مقرر،  تاریخ هاي  در  داوطلبان  مراجعه  عدم   - نمایند.  مراجعه  است  منتشرگردیده 
نخواهد شد.  داده  اثر  ترتيب  آن  از  بعد  مراجعات  به  و  تلقي شده  انصراف  منزله  به 
دارا بودن کليه شرایط و ضوابط اختصاصي پذیرش دانشجو در دانشگاه صدا و سيما 
)مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته( براي کليه معرفي شدگان الزامي است؛ 
در غير این صورت، از پذیرش آنان ممانعت به عمل خواهد آمد. مدارك الزم شامل:  
شش قطعه عكس 4×3  پشت نویسي شده - اصل و کپي کارت ملي و شناسنامه )کپي 
تمام صفحات( - اصل و کپي گواهي پایان دوره پيش دانشگاهي- تصویر کارنامه آزمون 
سراسري- یك برگ گواهي رسمي براي داوطلبان عزیز شاهد و ایثارگر و...- مدرك 
مشخص کننده وضعيت نظام  وظيفه براي برادران )یك سري کپي( – داوطلبان رشته 
کارشناسي کارگرداني تلویزیون و کارشناسي تلویزیون و هنرهاي دیجيتال، در صورت 
داشتن آثار یا نمونه کارهاي هنري توليد شده توسط خودشان از قبيل فيلم، عكس، 
مصاحبه  روز  در  را   ... و  نمایشنامه  فيلمنامه،  داستان،  نقاشي، شعر، صنایع دستي، 
به همراه داشته باشند. آدرس مراجعه بر اساس جدول زمان بندي مندرج در پایگاه 
اینترنتي دانشگاه: تهران ـ خيابان ولي عصر )عج( ابتداي بزرگراه نيایش، دانشگاه صدا 

و سيما، اداره کل آموزش دانشگاه.
12- معرفي  شدگان رشته  كارشناسي ارشد پیوسته معارف اسالمي و ارشاد 

دانشگاه غیرانتفاعي امام رضا)ع(- مشهد:
داوطلباني که فهرست اسامي آنان در ردیف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته  
کارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و ارشاد دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا)ع(- 

مشهد اعالم گردیده، الزم است که طبق جدول شماره 4 و براساس حرف اول 
نام خانوادگي خود براي انجام مراحل مختلف مصاحبه و آزمون با در دست داشتن 
الف: 1-همراه  داشتن اصل کارت ملي و اصل شناسنامه و یك  مدارك الزم )شامل: 
سري روگرفت از تمام صفحات 2- دو قطعه عكس 4×3 پشت نویسي شده رنگي با 
زمينه سفيد )با حجاب کامل و بدون آرایش باشد( 3- اصل مدرك متوسطه و ریز 
نمرات آن و اصل مدرك پيش دانشگاهي و ریز نمرات آن )یك سري کپي از هر کدام( 
4- چنانچه در فعاليت هاي علمي، فرهنگي، تربيتي، آموزشي، پژوهشي و ...داراي مقام 
و رتبه هستيد مدارك الزم ارائه شود( به آدرس: مشهد- ميدان فلسطين- دانشگاه 
بين المللي امام رضا )ع( - پردیس خواهران- ساختمان مرکزي مراجعه نمایند. شماره 

تلفن: 05138041 داخلي 3106.
منابع و موارد مصاحبه و نكات مهم: سنجش دیدگاه ها، نظرات و سطح اطالعات 
عمومی )اجتماعی، اعتقادی و سياسی( داوطلبان- بررسی صالحيت های اخالقی و 
استعداد داوطلب مرتبط  توانمندی و  نيز  و  انگيزه  و  رفتاری- سنجش ميزان عالقه 
منابع  داوطلب-  پژوهشی  و  علمی  اطالعات  سطح  از  رشته-پرسش  این  شرایط  با 
پيشنهادی براي مطالعه )احكام و مسائل شرعی درحد رساله توضيح المسائل مراجع، 
کتب مرتبط با اصول عقاید و پرسش های مرتبط با قرآن کریم از قبيل قرائت و درك 
به  بيشتر  اطالعات  براي کسب  داوطلبان  و دینی(. ضمناً  قرآنی  و مضامين  مفاهيم 

سایت دانشگاه به آدرس: www.imamreza.ac.ir  مراجعه نمایند.

تحصیلي  كدرشته هاي  دركلیه  ظرفیت  چندبرابر  معرفي شدگان   -13
)رشته هاي  تهران  شهیدرجايي-  دبیر  تربیت  و  فرهنگیان  دانشگاه هاي 

مخصوص داوطلبان بومي و داراي تعهد استخدام(
داوطلباني که فهرست اسامي آنان در ردیف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت هریك 
تهران  رجایي -  شهيد  دبير  تربيت  و  فرهنگيان  دانشگاه هاي  تحصيلي  رشته هاي  از 
مراحل  انجام  براي  است  الزم  گردیده،  اعالم  پرورش(  و  آموزش  وزارت  به  )وابسته 
مختلف مصاحبه علمي- تخصصي و با در دست داشتن مدارك مورد نياز و براساس 
این  بند »ب«  در  مندرج  آدرس هاي  به  جدول شماره 5  در  مندرج  زماني  برنامه 

اطالعيه مراجعه نمایند.
تذكرات مهم: انجام مصاحبه تخصصي و بررسي صالحيت هاي عمومي معرفي شدگان 
چندبرابر ظرفيت رشته هاي تحصيلي متمرکز دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير 
شهيدرجایي در آزمون سراسري سال 1396 در دو بخش مجزا به شرح ذیل خواهد 

بود. ضمناً معرفي شدگان دقت نمایند که در مراحل مورد نظر شرکت نموده باشند.
الف (: نحوه تكميل و ارسال فرم مشخصات بررسي صالحيت هاي عمومي 

گزينش 
توجه آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال 1396 را که اسامي آنان در ردیف 
معرفي شدگان چند برابر ظرفيت هریك از رشته هاي دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت 

دبير شهيد رجایي اعالم شده است، به رعایت دقيق موارد ذیل معطوف مي دارد: 
این  ذیل  در   )1 )فرم شماره  اطالعات فردي  فرم  پرینت  نسخه  تهيه  از  پس   -1
اطالعيه، نسبت به تكميل دقيق آن و الصاق یك قطعه عكس اقدام و به همراه تصویر 
صفحات شناسنامه و کارت ملي حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ انتشار اسامي 
در سایت، با پست پيشتاز به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود 
» نشاني مندرج در جدول شماره 6 كه در سايت سازمان سنجش آمده است« 

ارسال و یا به صورت حضوري ارائه نمایند.
2- الزم است در تكميل فرم مشخصات دقت کافي معمول گردد. بدیهي است که 

مسؤوليت هر گونه نقص و نارسایي در تكميل فرم، به عهده داوطلب خواهد بود.  
و  آموزش  به هسته گزینش  آن  بموقع  ارسال  یا عدم  اطالعات  فرم  تكميل  3-عدم 
پرورش استان محل اقامت، به منزله انصراف از تحصيل در دانشگاه هاي مذکور بوده و 

برابر مقررات تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
ب(: اقدامات الزم براي انجام مصاحبه گزينش و مصاحبه علمي - تخصصي

1- نام، نشاني و شماره تلفن مراکز مجري مصاحبه علمي– تخصصي از معرفي شدگان 
رشته هاي  در   1396 سال  سراسري  آزمون  متمرکز  رشته هاي  ظرفيت  چندبرابر 
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سازمان  سايت  در  كه   7 شماره  »جدول  در  فرهنگيان  دانشگاه  تحصيلي 
سنجش آمده است« درج گرديده است. 

2- انجام مصاحبه علمي- تخصصي از معرفي شدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه 
تربيت دبيرشهيد رجايي  به صورت متمرکز در تهران و براساس تقویم زمان بندي 
مندرج در سایت آن دانشگاه از تاریخ 1396/6/5 لغایت 1396/6/13 صورت خواهد 
گرفت؛ لذا به داوطلبان توصيه مي شود که براي اطالع بيشتر از زمان و مكان دقيق 
مصاحبه علمي- تخصصي به آدرس سایت الكترونيكي دانشگاه: www.srttu.edu  مراجعه 
نمایند.آدرس : تهران- لويزان- خيابان شهيد شعبانلو- دانشگاه تربيت دبير 

شهيد رجايي )شماره تماس: 22970060- 021(   
شهيد  دبير  تربيت  دانشگاه  تحصيلي  رشته هاي  معرفي شدگان  مهم:  تذكرخيلي 
اسامي  فهرست  انتشار  زمان  از  که حداکثر ظرف مدت 48 ساعت  موظفند  رجایي 
دو برابر ظرفيت پذیرش در پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور براي 
گزینش  هسته  به  گزینش  مصاحبه  و  عمومي  هاي  صالحيت  بررسي  مراحل  طي 
آموزش و پرورش استان محل اقامت خود » نشاني مندرج در جدول شماره 6 كه 
در سايت سازمان سنجش آمده است « با در دست داشتن فرم شماره )1( و 

سایر مدارك مربوط مراجعه نمایند.
3- حضور نيافتن در مهلت مقرر براي انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به 
هر دليل، به منزله انصراف از تحصيل در رشته هاي مورد نياز آموزش و پرورش در 
دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي تلقي مي گردد و مسؤوليت آن 

صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.
4- از معرفي شدگاني مصاحبه علمي – تخصصي به عمل خواهد آمد که داراي شرایط 
و ضوابط مندرج در دفترچه شماره )2( راهنماي انتخاب رشته  آزمون سراسري سال 
96 و اطالعيه هاي اصالحي بعدي  سازمان  سنجش  آموزش  کشور )کسب نمره علمي 
کل6500 و باالتر در زیرگروه گروه آزمایشي مربوط براي مجاز شدن براي انتخاب 
رشته، داشتن حداقل معدل کل 15 در دوره دوم متوسطه )معدل سه پایه  اول، دوم 
و سوم(، بومي بودن در کد رشته- محل انتخابي، برخورداري از سالمت کامل تن و 
روان و شرایط مناسب جسماني برای حسن انجام وظيفه معلمی، داشتن حداکثر سن 
22 سال تمام دربدو ورود به دانشگاه )1374/7/1 به بعد( و ...( باشند؛ در غير این 

صورت، انجام مصاحبه علمي - تخصصي، منتفي خواهد بود.
تبصره (: حداقل معدل و حداکثر سن، تحت هر شرایطي تغيير نخواهد کرد.

5- موفقيت در مصاحبه تخصصي و بررسي و تأیيد صالحيت هاي عمومي به منزله 
قبولي فرد تلقي نمي گردد؛ بلكه کليه داوطلبان باید واجد شرایط مصاحبه تخصصي و 
بررسي و تأیيد صالحيت هاي عمومي بوده و همچنين در گزینش نهایي که براساس 
علمي  نمره  باالترین  داراي  مي گردد،  انجام  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  ضوابط 

نهایي در مقایسه با سایر داوطلبان نيز باشند. 
تبصره(: با توجه به اولویت انتخابي داوطلب معرفي شده دو برابر ظرفيت از سوي 
سازمان سنجش آموزش کشور، مصاحبه تخصصي در پردیس هاي دانشگاه فرهنگيان 
مصاحبه  تأیيد  ليكن  آمد؛  خواهد  عمل  به  رجایي   شهيد  دبير  تربيت  دانشگاه  و 
این مفهوم خواهد بود که داوطلب  از مراکز مزبور به  تخصصي داوطلب در هر یك 
همچنين  و  فرهنگيان  دانشگاه  پردیس هاي  هاي  محل  رشته  کليه  در  معرفي شده 
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي، به لحاظ مصاحبه تخصصي مورد تأیيد آموزش و 
پرورش قرار گرفته است؛ بنابراین، در صورت تأیيد صالحيت هاي عمومي )گزینش( 
داوطلب، سازمان سنجش آموزش کشور براساس نمره علمي فرد در آزمون سراسري، 

وي را مورد گزینش نهایي قرار خواهد داد. 
6- با توجه به اصالحات دفترچه شماره )2( آزمون سراسري سال 1396، به داوطلبان 
بعدي  اصالحات  که  مي شود  توصيه  تخصصي،  مصاحبه  انجام  براي  شده  معرفي 
دفترچه مزبور را از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به دقت مطالعه نموده 

و  براساس آخرین اصالحات اعالم شده، براي مصاحبه تخصصي اقدام نمایند. 
تبصره(: داوطلبان معرفي شده، درصورت عدم تمایل به تحصيل در کد رشته محل 
انتخابي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي، مي توانند در زمان 
انجام مصاحبه با ارائه درخواست کتبي نسبت به انصراف از تحصيل در دانشگاه هاي 
عمومي  بررسي صالحيت هاي  و  تخصصي  مصاحبه  مراحل  در  یا  کرده  اقدام  مزبور 

شرکت نمایند. 
7- تغيير رشته و گرایش، تغيير اولویت، تغيير دوره تحصيلی، انتقال و جابجایي در 
بين دانشگاه ها و بالعكس در بدو ورود و یا در طول تحصيل، تحت هيچ شرایطی امكان 

پذیر نخواهد بود. 
8- تغيير سهميه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر 
شرایط اعم از تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تكفل، سرپرستي خانواده، فوت والدین و ... 

ممنوع است. 
9- محل تحصيل پذیرفته شدگان پس از ثبت نام قطعي، از سوي پردیس ها درواحدهاي 

تابعه )سطح استان( تعيين خواهد شد.  
تبصره1 : در کالس هایي که به حدنصاب الزم )حداقل 25 نفر ( براي تشكيل در 
پردیس محل قبولي نرسد، دانشگاه فرهنگيان به تشخيص خود نسبت به جابجایي 

پذیرفته شدگان در سطح پردیس هاي کشور اقدام خواهد نمود. 
تبصره2 : انتقال و جابجایي در بين پردیس هاي دانشگاه فرهنگيان ممنوع است.

10- براي شرکت در مصاحبه، به همراه داشتن اصل و تصویر مدارك )کارت ملي، 
شناسنامه ، دفترچه درماني- درصورت وجود- دیپلم یا گواهي تأیيد شده که معدل 
کل در آن قيد شده است ( و یك قطعه عكس 4 ×3  که در سال جاري گرفته شده 
به  الكترونيكي  پست  طریق  از  آزمون  در  ثبت نام  موقع  که  عكسي  )ترجيحاً  باشد 

سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شده است(، الزامي است .
روز  لغایت   1396/6/5 مورخ   یكشنبه  روز  شدگان:  معرفي  مصاحبه  زمان   -11
دوشنبه مورخ 1396/6/13 )صبح از ساعت 8 تا 13 و بعد از ظهر14 تا  18 ( است. 
محترم  هيأت  مصوبه  موضوع  سراسري،  آزمون  تعرفه هاي  جدول  براساس   -12
53490هـ  123511/ت  ابالغي  شماره  به   1395/10/1 مورخ  جلسه  در  وزیران 
مورخ 1395/10/7 ، هر یك از داوطلبان معرفي شده براي هزینه مصاحبه و بررسي 
صالحيت هاي عمومي، بارعایت موارد فوق، مبلغ سيصد و سي هزار )330/000( ریال 
به حسابي که در زمان مصاحبه تخصصي  اعالم مي گردد واریز نموده و اصل فيش 

واریزی را به مرکز مجری مصاحبه تحویل نمایند. 
توجه :  از داوطلباني که فاقد شرایط اختصاصي آموزش و پرورش بوده و بدون توجه 
انتخاب رشته نموده اند، مصاحبه تخصصي و بررسي  به ضوابط اعالم شده، اقدام به 
صالحيت هاي عمومي به عمل نخواهد آمد؛ بنابراین، این گونه داوطلبان از واریز مبلغ 

مزبور خودداري نمایند. بدیهي است که مبلغ واریزي برگشت داده نمي شود.
تذكرات مهم :

انجام مصاحبه معرفي شدگان کفایت  برای  تعيين شده  روزهای  1( در صورتی که 
نكند،  ممكن است که مصاحبه داوطلب در روزهای بعد از تاریخ اعالم شده در جدول 

نيز )حداکثر تا مورخ 1396/6/13( ادامه یابد.
اول  )حرف  الفبا  حروف  براساس  تخصصي  علمي-  مصاحبه   انجام  اولویت   )2

نام خانوادگی( خواهد بود.
3( از داوطلبان محترم درخواست می شود براي انجام مصاحبه علمي – تخصصي، در 
روز و تاریخ تعيين شده در این اطالعيه و با در نظر گرفتن تذکر ذیل جدول شماره 

)2(، به محل تعيين شده مراجعه نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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در حدود یك ماه دیگر شما دانشجو می شوید؛ دانشجوی یك دانشگاه در شهر خود 
یا یك شهر دور یا نزدیك به محل زندگی تان؛ تجربه ای شيرین و به یاد ماندنی 
که یكی از زیباترین خاطرات هر انسانی است؛ اما باید توجه داشته باشيد که یك 
دانشجوی خوب و موفق باید به معيارهایی پایبند باشد و اصولی را رعایت کند تا 
بتواند بهره الزم را از دوره دانشجویی اش ببرد و احساس آرامش و رضایت داشته 
باشد؛ بخصوص اگر در شهری به دور از خانواده خود تحصيل می کند. در اینجا به 

مواردی چند برای موفقيت هر چه بيشتر شما دانشجویان آینده اشاره می کنيم.

دانشگاه، قیف وارونه نیست
شاید شما هم این جمله را که دانشگاه، قيف وارونه است و ورود به آن سخت و خروج 
از آن آسان است، شنيده باشيد و تصورتان این باشد که دانشجو قرار نيست مثل 
دانش آموز درس بخواند و فقط پایان هر ترم، مدتی گرفتار درس و امتحانات خواهد 
بود. همين تصور غلط عاملی شده است تا تعداد قابل توجهی از دانشجویان در ترم 
اول دانشگاه، نمرات خوبی را کسب نكنند و حتی مشروط شوند. حقيقت این است 
که در دانشگاه باید بيش از دوران دانش آموزی مطالعه کرد؛ زیرا یك دانشجو پس از 
فارغ التحصيلی می خواهد وارد بازار کار شود و صاحبان شرکت ها، مؤسسات و ... نيز از 
بين خيل قابل توجه عالقه مندان به کار، فردی را انتخاب می کنند که بيشترین دانش 
و مهارت را در رشته تخصصي خود داشته باشند؛ از این رو، دانشجو باید بكوشد که 
در برنامه ریزی و تنظيم کارهای روزانه اش، بيشتر وقت و تالش خود را صرف تحصيل 
علم و دانش کند و ارتباط علمی  خوبی با استادان خویش برقرار کند؛ به عبارت 

دیگر، تالش کند تا از دانش و تجربيات استادانش بيشترین بهره را ببرد.

كالس های درس را جدی بگیريد
متأسفانه عده ای از دانشجویان، عدم حضور در کالس درس را به نوعی افتخار 
می دانند و تصور می کنند که با مطالعه جزوات سایر دانشجویان می توان موفق شد؛ 
اما واقعيت این است که اگر می خواهيد مشروط نشوید، اگر می خواهيد از دانشگاه 
به دليل غيبت های متوالی اخراج نگردید، اگر می خواهيد یك کارشناس صرف بدون 
کسب مهارت و دانش الزم نباشيد، و اگر می خواهيد بعد از فارغ التحصيلی، شغلی 
در ارتباط با رشته تحصيلی خود داشته باشيد، کالس های درس را جدی بگيرید. 

 انتخاب دوست، انتخاب آينده
یكی از مهم ترین انتخاب های شما در دانشگاه، انتخاب دوست، و، اگر خوابگاهی باشيد، 
انتخاب هم اتاقی است؛ زیرا دوستان، بخصوص هم اتاقی ها، بيشتر ساعات شبانه روز را 
با هم زندگی می کنند و در کنار هم هستند. تجربه نشان داده است که دوستان خوب 
باعث رشد معنوی و درسی و اجتماعی یكدیگر می شوند و دوست بد، زندگی دانشجو 
را به تباهی و نابودی می کشاند؛ برای مثال، عامل مهم اعتياد  یا معضالت اخالقی، که 
موجب افت تحصيلی و حتی اخراج دانشجو از دانشگاه می گردد، دوست بد و نامناسب 
است؛ پس در انتخاب دوستانتان بسيار دقت کنيد؛ زیرا گاه افرادی پيدا می شوند که 

آگاهانه یا ناآگاهانه، شما را در  منجالب انواع فسادها غرق می کنند.

هنر زندگی كردن در خوابگاه
دانشجویانی که در خوابگاه دولتی یا غير دولتی ساکن می شوند، باید بدانند که 
محيط خوابگاه، یك محيط  عمومی است و با محيط منزل و خانواده، بسيار متفاوت 
است، و دانشجو الزم است که ساعت استراحت و مطالعه و مكالمه با تلفن را رعایت 
کند تا مزاحم هم اتاقی های خود نباشد. همچنين دانشجو باید در نظافت و نگهداری 
مكان های عمومی از قبيل سرویس های بهداشتی، حمام، آشپزخانه، سالن مطالعه و 
... کوشا باشد و بهداشت فردی خود را رعایت کند و در نظافت اتاق خود با سایر هم 

اتاقی هایش مشارکت داشته باشد. 
زندگی در خوابگاه، در عين اینكه مشكالت و سختی هایی دارد، اما به یك جوان، 
نحوه تعامل با افراد متفاوت را می آموزد و یك دانشجوی خوابگاهی زودتر از هم سن 
و سال های خود، مدیریت خانه ، مدیریت مالی و حتی مدیریت زمان را فرا می گيرد.

 پروژه های دانشگاهی را بموقع و با دقت انجام دهید 
 در بسياری از دوره های تحصيلی، دانشجویان پروژه  یا تحقيقی را انجام می دهند که 
گزارش و ارائه آن، قسمتی از نمره آنان را تشكيل می دهد. انجام پروژه مقدار زیادی 
از وقت دانشجویان را می گيرد، اما با صرف کمی وقت و یافتن راه هایی برای انجام 
 بهتر کار و ارائه مطلوب تر گزارش نهایی، می توان نتایج بمراتب بهتری را کسب کرد. 
برای تهيه گزارش، هرچه زودتر اقدام کنيد؛ مثاًل بعد از انجام کارهای عملی یا 
پس از بازدید، وقتی که مطلب هنوز در ذهنتان تازه و نو است و جزئيات آن را 
به خاطر دارید، اقدام به تدوین گزارش کنيد؛ زیرا در این هنگام، تهيه گزارش و 

نوشتن آن بسيار ساده تر از زمان هاي دیگر است. 
یكی از خطرات به تعویق انداختن مكتوب کردن پروژه و نگارش آن، تلنبار شدن 
آن است؛ در نتيجه، زمانی که باید به مرور درس ها برای امتحان بپردازید، مجبور 

می شوید به تهيه گزارش خود بپردازید و با آن درگير شوید.

آمادگی برای امتحانات 
دوره کردن دروس را خيلی زود، یعنی به محض اینكه مطلبی برای دوره کردن 
وجود داشته باشد، شروع کنيد. به خاطر داشته باشيد که اگر هيچ عامل تهدید 
کننده ای ناشی از امتحان قریب الوقوع وجود نداشته باشد، دوره کردن لذت بخش تر 
است. دوره کردن زمانی سودمند است که با فعاليتی نوشتنی یا پاسخگویی به 

سؤاالت و حل مسأله همراه باشد. 
تهيه کنيد. خالصه نویسی سبب می شود که  را  دانسته های خود  از  خالصه ای 

موضوعات درسی را بتوانيد دسته بندی کنيد و بهتر به خاطر بسپارید. 
مناسبی  نحو  به  دوره  طول  در  را   ... و  یادداشت ها  تكاليف،  امتحانی،  اوراق 

دسته بندی و نگهداری کنيد )دست یافتن به آنها در اواخر دوره، کاری بيهوده 
و هراس آور است(. 

مطالعات موردی، مثال های به کار رفته و مسأله هایی که در جلسات درس 
مطرح می شوند، ممكن است الگویی برای جلسات امتحان هم باشند. 

امتحانات  کالسی،  تكاليف  انجام  از  که  بازخوردی  به  نسبت 
هوشيار  می کنيد،  دریافت  کالسی  فعاليت های  و  ميان دوره ای 

باشيد. 
راه و روش هایی را برای خود ارزیابی بيابيد و به طور پيوسته 
»ارادت  که  باشيد  متوجه  ارزیابی  خود  در  بسنجيد.  را  خود 
زیادی به خودتان نداشته باشيد!« و کار خود را بيش از ارزش 
واقعی آن درجه بندی نكنيد. سعی کنيد که در خودارزیابی، 
نهایت  در  و  ارزیابی کنيد،  از مدرس  را سخت تر  کار خود 
با معيار های ارزیابی و نمره دهی امتحانات آشنا شوید و آنها 

را تمرین و رعایت کنيد.

چگونه دانشجوی موفقی باشیم؟
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آزمــون رساســری سـال 1397
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دوره  ورودي   آزمون  در  کننده  شرکت  گرامي  داوطلبان  براي  توفيق  آرزوي  ضمن 
این   پذیرفته شدگان   اینكه   به   اميد  با  و  سال 1396  نيمه متمرکز   »Ph.D« دکتري 
این  حریم  از  حفاظت  براي  شایسته  پاسداراني  ایمان،  و  علم  سنگرهاي  در  آزمون  
انقالب  اسالمي  در دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش   تداوم  بخش  دستاوردهاي   و  دیار 
عالي  هستند، بدین وسيله  توجه پذیرفته شدگان نهایي  آزمون مذکور را به توضيحات 
ذیل که در دو بخش، شامل بخش اول : پذیرفته شدگان کليه دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي )بجز دانشگاه آزاد اسالمي( و بخش دوم: پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد 

اسالمي معطوف مي دارد. 
تذكر مهم: داوطلباني كه هم در رديف پذيرفته شدگان يكي از دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي و هم در رديف پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي 
قرار مي گيرند توجه داشته باشند كه منحصراً مي توانند در يكي از كد رشته 
 محل هاي قبولي ثبت نام نمايند و به عبارتي مجاز به ثبت نام در هر دو محل 

قبولي نيستند؛ در غير اين صورت، مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

بخش اول: مربوط به كلیه پذيرفته شدگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي )بجز دانشگاه آزاد اسالمي(

الف - تاريخ ثبت نام از پذيرفته شدگان: 

از کليه  داوطلباني  که  اسامي  آنها به  عنوان  پذیرفته شدگان  نهایي  هر یك  از کدرشته 
محل هاي  تحصيلي اعالم  شده  است ، دعوت  مي نماید که براي اطالع از تاریخ و مدارك 
الزم براي ثبت نام )عالوه بر مدارك مندرج در این اطالعيه( ابتدا به پایگاه اطالع رساني 
دانشگاه یا مؤسسه محل قبولي مراجعه نمایند. بدیهي است در صورت نبودن برنامه 
زماني خاص در پایگاه اطالع رساني دانشگاه، پذیرفته شدگان الزم است که در یكي از 
روزهاي سه شنبه 96/6/7 يا چهارشنبه 1396/6/8 با توجه به شرایط و ضوابط اعالم 
شده در ذیل براي ثبت نام  به دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي ذي ربط مراجعه نمایند. 

ب- نحوه گزينش نهايي و ضوابط مربوط:

1-  گزینش نهایي هر یك از رشته  محل ها، با توجه به قانون 25 درصد ظرفيت پذیرش 
هر کدرشته محل به رزمندگان و ایثارگران به شرط کسب حدنصاب علمی )در سهميه 
رزمندگان حداقل 80 درصد و درسهميه ایثارگران حداقل70 درصد نمره آخرین فرد 
پذیرفته شده در سهميه آزاد(  اختصاص داده شده و10 درصد اضافه بر ظرفيت با رعایت 
مصوبات مربوط به مربيان آموزشي رسمي قطعي یا رسمي آزمایشي مؤسسات آموزش 
عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري اختصاص داده شده و گزینش بر اساس 

آن انجام گرفته است.
و  قانون سنجش  با  نهایي داوطلبان مطابق  آزمون، پذیرش  به ضوابط  توجه  با    -2
پذیرش در دوره هاي تحصيالت تكميلي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کشور 

و مطابق ضوابط مندرج در دفترچه هاي آزمون فوق الذکر صورت پذیرفته است. 
3- براي داوطلبان واجد شرایط گزینش، کارنامه اي حاوي اطالعات الزم، نمره آزمون، 
نمره مصاحبه، حدنصاب نمره اعالم شده از طرف مؤسسه رتبه داوطلب و آخرین رتبه 
پذیرفته شده در هر یك از کدرشته  محل هاي معرفي شده براي مصاحبه در سهميه 
قابل  این سازمان در تاريخ 96/6/5  پایگاه اطالع رساني  از طریق  مربوط تنظيم و 

دسترسي شده است.
 »Ph.D« دکتري  دوره هاي  پذیرفته شدگان  انتقال  و  گرایش  تغيير  که  آنجا  از   -4
لذا  نيست،  سازمان  این  عهده  به  نيز  امور  این  بررسي  اصوالً  و  نبوده،  امكان پذیر 

درخواست هاي داوطلبان در این خصوص قابل بررسي نخواهد بود.

ج - مدارک  الزم  براي  ثبت نام : 

1- اصل  و یك نسخه تصویر مدارك  کارشناسي  و کارشناسي ارشد مورد تأیيد وزارت  
علوم، تحقيقات  و فناوري  یا وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشكي  یا شوراي عالي 
قيد شده   و کارشناسي ارشد  انقالب  فرهنگي  که  در آن  معدل  دوره هاي  کارشناسي  

باشد.
ارائه  اصل  مدرك  کارشناسي ارشد  تبصره 1- پذیرفته شدگاني  که  به  دالیلي  قادر به  
یا  دانشگاه  سوي  از  شده   تأیيد  گواهي   اصل   که  است  الزم   نيستند،  )فوق ليسانس( 
مؤسسه  آموزش  عالي  محل اخذ مدرك مذکور را با محتوي فرم ذيل اين اطالعيه 
تكميل و پس از تأیيد مؤسسه محل تحصيل، در زمان ثبت نام به مؤسسه محل قبولي 

ارائه نمایند.
تبصره 2- آن  دسته از پذیرفته شدگاني  که  در زمان ثبت نام براي شرکت در آزمون 
مقطع  آخر  سال  دانشجوي   )1395/9/22 لغايت   1395/9/16 ثبت نام  )زمان 
کارشناسي ارشد بوده اند و باید تا تاریخ 1396/6/31 فارغ التحصيل شوند، به عبارت 
دیگر، در زمان ثبت نام براي شرکت در این آزمون دانشجو بوده اند، الزم است معدل 
کل واحدهاي گذرانده آنان بر اساس  ) 0( تا )20( تا تاریخ 95/6/31 )یا حداکثر تا تاریخ 
95/11/30( از سوي مؤسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره کارشناسي ارشد 
در فرم مخصوص )مندرج در صفحه 40 دفترچه راهنماي ثبت نام یا مندرج در صفحه 
96 دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي( درج و پس از تأیيد مسؤول ذي ربط 

به هنگام ثبت نام ارائه گردد.
عالي  شوراي   1374/11/3 مورخ   368 مورخ  جلسه  مصوبه  اساس  بر   -3 تبصره 

  اطالعیه  سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص  :

اعالم  اسامي  پذيرفته شدگان  نهايي آزمون  ورودي  دوره 

دكتري »Ph.D« نیمه متمركز سال 1396 كلیه دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالي و همچنین دانشگاه آزاد اسالمي
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انقالب فرهنگي، فضال و طالب حوزه هاي علميه قم و خراسان که دوره سطح 3 را 
گذرانده اند یا تا تاریخ 1396/6/31 دانش آموخته مي شوند، براي یكي از کد رشته هاي 
امتحاني مرتبط در گروه علوم انساني مجاز به ثبت نام و شرکت در این آزمون بوده اند. 
بدیهي است که این دسته از داوطلبان، در صورت قبولي، ملزم به گذراندن دروس 
داوطلبان  نياز به تشخيص گروه آموزشي مؤسسه محل قبولي هستند. ضمناً  پيش 
مربوط باید در زمان ثبت نام مدرك فراغت از تحصيل خود را که از سوي مدیریت 

حوزه هاي علميه صادر گردیده است، در اختيار داشته باشند
»آیين نامه شرکت  شرایط  حائز  باید  معادل  تحصيلي  مدارك  دارندگان  تبصره 4- 
مصوبه  باالتر«  مقاطع  ورودي  آزمون هاي  در  غيررسمي  و  معادل  مدارك  دارندگان 
جلسه 845 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، که طي 
بخشنامه شماره 2/77633 مورخ 92/5/28 از سوي معاونت آموزشي وزارت متبوع به 
کليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ابالغ گردیده است، باشند. بدیهي است که 
آن عده از دارندگان مدارك معادل که قبل از تاریخ ابالغ مصوبه جلسه شماره 432 
مورخ 1377/9/3 شوراي عالي انقالب فرهنگي )مبني بر ممنوعيت برگزاري دوره هاي 

معادل( در دوره هاي معادل پذیرفته  شده اند، در شمول این مصوبه قرار مي گيرند.
تبصره 5- بر اساس مصوبه جلسه 771 مورخ 94/8/26 شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
کليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان که طي سال هاي 1377 تا 1381 
به دوره هاي مذکور راه یافته اند، حسب مورد از تسهيالت مصوبه شماره 2/77633 

مورخ 94/5/28 براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي باالتر برخوردار مي شوند.
2- اصل  و دو سري  تصویر از تمام  صفحات  شناسنامه  و کارت ملي.

3- شش  قطعه  عكس  تمام  رخ  4×3 تهيه  شده  در سال  جاري .
وظيفه   »مقررات   بند  به   توجه   با  را  آنها   وظيفه  نظام   وضعيت   که   مدرکي  ارائه   -4
عمومي«  مندرج  در صفحه 3 دفترچه  راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي  

دوره دکتري »Ph.D« )نيمه متمرکز( سال 1396 مشخص  کند )براي  برادران (.
5- پذیرفته شدگاني که در مقابل سهميه قبولي آنها عنوان »رزمنده” درج شده و 
ارگان آنها وزارت جهاد کشاورزي است، الزم است که معرفي نامه رسمي از وزارت 
معرفي نامه هاي  نمایند.  ارائه  اداري  امور  کل  مدیر  امضاء  و  ُمهر  با  کشاورزي  جهاد 
مذکور الزم است که حداکثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال دوم سال تحصيلي 
96-97 از طریق ارگان ذي ربط براي هر یك از پذیرفته شدگان مذکور به آن مؤسسه 
آموزش عالي تحویل گردد؛ در غير این صورت، براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري 

از آنان ثبت نام به عمل نمي آید.
 6 - پذیرفته شدگاني که در مقابل سهميه قبولي آنها عنوان »رزمنده« درج شده و 
ارگان آنها سازمان بسيج مستضعفين است، ملزم هستند پس از ثبت نام در دانشگاه 
مربوط، با  همراه داشتن اصل گواهي حضور در جبهه صادره از سوي سپاه استان به 
تاریخ جدید )سال جاري( و نامه تأیيدیه تحصيلي معاونت آموزشي دانشگاه مربوط 
)با قيد سال قبولي، مقطع و رشته تحصيلي( به معاونت سرمایه انساني سازمان بسيج 
مستضعفين واقع در تهران، بزرگراه بسيج مستضعفين، روبروي اتوبان شهيد محالتي 

)آهنگ( مراجعه و فرم تأیيدیه نهایي سهميه خود را دریافت نمایند. 
ایثارگران(  امور  و  شهيد  )بنياد  ایثارگران  سهميه  از  استفاده  با  که  داوطلباني   -7
پذیرفته  شده اند، در زمان ثبت نام، ملزم به ارائه تأیيدیه سهميه قبولي نيستند و مالك 

عمل براي ثبت نام، همان عنوان درج شده در ليست هاي ارسالي به مؤسسات است.
8- ارائه معرفي نامه رسمي مبني بر واجد شرایط بودن براي استفاده از امتياز ویژه 
مربيان “رسمي- قطعي” یا “رسمي- آزمايشي” وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. 
مؤسسات  دانشگاه ها،  آزمایشي  رسمي  و  قطعي  رسمي  مربيان  شامل  سهميه  این 
آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است که پذیرش دانشجوي 

آنها از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور صورت مي پذیرد. 

د- تذكرات  مهم
1- حضور شخص پذیرفته براي ثبت نام الزامي است و ثبت نام منحصراً در تاریخ هاي 
اعالم شده از سوي هر دانشگاه و با ارائه مدارك کامل مندرج در این اطالعيه صورت 
براي  شده  تعيين  تاریخ هاي  یا  تاریخ   در  پذیرفته شدگان  مراجعه  عدم  و  مي پذیرد 

ثبت نام، به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.
تاریخ هاي تعيين شده  از مراجعه در  2ـ به پذیرفته شدگان توصيه مي شود که قبل 
براي ثبت نام، اطالعات تكميلي را در پایگاه اطالع رساني دانشگاه یا مؤسسه آموزش 

عالي محل قبولي خود مطالعه نمایند.
3-  در هر مرحله  از ثبت نام  و هنگام  تحصيل ، چنانچه  مشخص  گردد که داوطلبي  
حقایق  را کتمان  نموده  یا اطالعات غلطي ارائه داده است و واجد شرایط نيست، قبولي  

وي باطل شده  و طبق  مقررات  با وي  رفتار خواهد شد.
4- مطابق ضوابط، پذیرفتـــه شدگــــان نهایي دوره هـــاي روزانه در آزمون دکتري 
رشته  از  قطعي  انصراف  یا  ثبت نام  عدم  صورت  در  حتي   ،1396 سال  نيمه متمرکز 
قبولي، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتري تخصصي »Ph.D« سال 1397 به 

منظور انتخاب رشته هاي تحصيلي دوره روزانه نخواهند بود.  
انتظامي  علوم  دانشگاه  به  مربوط  محل هاي  کدرشته  متقاضيان  کليه  اطالع  به   -5
با توجه به اعالم دانشگاه مذکور و طوالني شدن زمان مصاحبه  امين مي رساند که 
داوطلبان، در هيچ  یك از کدرشته محل هاي دانشگاه یادشده، اعالم نتيجه اي در این 
مرحله صورت نمي گيرد؛ به عبارت دیگر، اسامي پذیرفته شدگان نهایي، پس از اعالم 

نمره مصاحبه داوطلبان و گزینش نهایي، متعاقباً اعالم خواهد شد.
فناوري  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  عالي  آموزش  دفتر گسترش  اعالم  به  توجه  با   -6
غيرانتفاعي  دانشگاه  به  مربوط   1982 و   1933  ،1620  ،1319 محل هاي  کدرشته 
عدالت از ردیف رشته هاي آزمون دکتري تخصصي »Ph.D« نيمه متمرکز سال 1396 
حذف شده است؛ لذا نام داوطلبي به عنوان قبولي در کدرشته محل هاي مذکور اعالم 

نخواهد شد. 
7- به دانشجویان دوره دکتري تخصصي، به غير از تسهيالت صندوق رفاه دانشجویان 

در چارچوب ضوابط و اعتبارات آن صندوق، پرداخت دیگري صورت نمي پذیرد. 
به اطالع کليه داوطلبان مي رساند که محل تحصيل کدرشته محل  هاي مربوط   -8
"دانشگاه تهران- پرديس  ابوريحان ورامين"،  "دانشگاه تهران- پرديس  به 
ابوريحان واقع در پاكدشت" است که بدین وسيله اصالح مي گردد. نشاني دقيق به 

صورت "استان تهران، شهرستان پاکدشت، کيلومتر 20 بزرگراه امام رضا)ع(" است.
از  اعزام به خارج، پس  به بورس و  نتايج پذيرفته شدگان رشته محل هاي مربوط   -9
تأييد نهايي شوراي مركزي بورس و اعزام )سازمان امور دانشجويان( متعاقباً از طريق 

پايگاه اطالع رساني اين سازمان به منظور انجام ساير مراحل اعالم خواهد شد.
01- در صورت اعالم رشته محل هاي جديد از سوي مؤسسات آموزش عالي و تأييد آنها از 
سوي دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا اعالم تكميل ظرفيت 
پذيرش دانشجو از سوي مؤسسات، موضوع طي اطالعيه اي از طريق پايگاه اطالع رساني 

اين سازمان در روز دوشنبه مورخ 96/7/3 اطالع رساني خواهد شد. 
اعالم شده  نتايج  از صحت  انجام شده،  بررسي هاي  و  متعدد  كنترل هاي  به  توجه  با 
اطمينان حاصل شده است؛ مع الوصف، داوطلبان پس از دريافت كارنامه نتايج نهايي 
آزمون از طريق سايت سازمان سنجش، در صورتي كه درباره مندرجات كارنامه مذكور 
از طريق  منحصراً  تاريخ 96/6/22  تا  را حداكثر  آن  مي توانند  باشند،  داشته  سؤالي 
 www.sanjesh.org :سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت اين سازمان به نشاني
مطرح نموده يا با شماره تلفن:  42163-021 تماس حاصل نمايند.  ضمنًا از ارسال 
نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداً خودداري گردد. بديهي است به كليه مواردي 
كه از طريق ديگري صورت پذيرد يا بعد از تاريخ 96/6/22 انجام پذيرد، ترتيب اثر 
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داده نخواهد شد. 
ضمناً با توجه به اينكه امتيازات مربوط به مرحله مصاحبه و ارزيابي تخصصي از سوي 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو به اين سازمان ارسال گرديده 
كه  است  الزم  اين خصوص،  در  سؤال  گونه  هر  داشتن  صورت  در  داوطلبان  است، 

مستقيماً به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي محل مصاحبه مراجعه نمايند.

بخش دوم: مربوط به كلیه پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي
احراز  منظور  به   96 سال  تخصصي  دکتري  دوره  شدگان  پذیرفته  کليه  پرونده   -
صالحيت هاي عمومي تحت بررسي است؛ لذا ثبت نام و ادامه تحصيل پذیرفته شدگان 
مراجع ذي صالح  از سوي  ایشان  تأیيد صالحيت هاي عمومي  به  منوط  مرحله،  این 

خواهد بود.
با در دست داشتن  و  مفاد مندرج در ذیل  پذیرفته شدگان الزم است که مطابق   -

مدارك الزم ، در زمان تعيين شده، به محل هاي دانشگاهي مربوط مراجعه نمایند.
وزارت كشور،  مهاجران خارجي  و  اتباع  امور  كل  اداره  اعالم  به  توجه  با   -
مجوز ثبت نام اتباع خارجي مقيم، متعاقب انجام تشريفات قانوني و بررسي 
صالحيت هاي اقامتي اتباع مزبور و اعالم رسمي آن از سوي آن اداره صادر 

خواهد شد و تا قبل از آن، پذيرش اين افراد به صورت موقت است.
را مشمول  آزمون، خود  در  اینترنتي شرکت  ثبت نام  فرم  در  که  پذیرفته شدگانی   -
از سهميه رزمندگان و  ماده واحده مصوب مجلس شورای اسالمی موضوع استفاده 
ایثارگران دانسته اند، باید هنگام ثبت نام، فرم مربوط به تعهدنامه استفاده از سهميه 
رزمندگان و ایثارگران را تكميل و به واحد یا مرکز دانشگاهی ارائه دهند. بدیهی است 
که چنانچه در هر زمان از ثبت نام یا حين تحصيل، واجد شرایط بودن این قبيل از 
ادامه تحصيل  از  دانشگاه  نرسد،  اثبات  به  از سهميه مذکور  استفاده  در  دانشجویان 
آنان ممانعت به عمل خواهد آورد و در این صورت حق اعتراض نخواهند داشت و به 
علت سوء استفاده از سهميه رزمندگان و ایثارگران، پي گرد قانوني آنها براي دانشگاه 

محفوظ خواهد ماند.

مدارک الزم برای ثبت نام :
1- اصل مدرك تحصيلی دوره کارشناسی ارشد و ریز نمرات با ذکر معدل.

2- اصل شناسنامه عكس دار و دو برگ فتوکپی از تمام صفحات آن.
3- شش قطعه عكس 4×3 تمام  رخ که در سال جاری تهيه شده باشد )برای مشموالن 

12 قطعه(.
4- اصل و یك برگ فتوکپي کارت ملي.

5- مدرکی که وضعيت خدمت وظيفه عمومي برادران پذیرفته شده را مشخص نماید 
)از جمله فارغ التحصيالن دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته یا دکتري عمومي یا لغو 
از تحصيل فرد  از فراغت  از یك سال  معافيت تحصيلي دوره هاي مذکور که بيش 

نگذشته باشد(.
6- تكميل و ارائه فرم های درخواست ثبت نام و تعهدات مربوط.

7- چنانچه در هر یك از مراحل پذیرش، ثبتنام و تحصيل، مشخص شود که متقاضی 
فاقد شرایط مندرج در دفترچه راهنما بوده است، ضمن لغو پذیرش، مطابق ضوابط 

با وی برخورد خواهد شد.

زمان و محل ثبت نام :
پذیرفته  شدگان نهایي کليه رشته  ها الزم  است که    شخصاً در روزهای شنبه 11 و 
یكشنبه 12 شهریورماه براي ثبت نام به واحدهاي مربوط که آدرس و تلفن آنها در 
 www.sanjesh.iau.ac.ir :سامانه اینترنتي مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس

درج شده است، مراجعه نمایند. همچنين الزم است که پذیرفته  شدگان، براي اطالع 
نيز  دانشگاهی  واحدهای  اینترنتی  سایت  به  جدید  ورودی های  ثبت نام  چگونگی  از 
مراجعه نمایند )آدرس سایت واحدها و مراکز دانشگاهی در سامانه اینترنتی دانشگاه 

آزاد اسالمی به آدرس: iau.ac.ir نيز درج گردیده است(.
- عدم مراجعه پذیرفته شدگان در روز و ساعت مقرر، به منزله انصراف از ثبت نام تلقی 

شده و هيچ گونه اعتراضی در این زمينه پذیرفته نخواهد بود.
تهران جنوب،  مرکزي،  تهران   تحقيقات،  و  علوم  واحدهاي  پذیرفته شدگان  تبصره: 
تهران شمال، الكترونيكي، سنندج، نجف آباد، تبریز، کرج، قم، قزوین، بروجرد ، شيراز 
و اراك، براي اطالع از چگونگي و زمان ثبت نام، مقتضي است که به آدرس سایت آن 

واحد ها به شرح ذیل مراجعه نمایند: 
www.srbiau.ac.ir : علوم و تحقيقات به آدرس

 www.iauctb.ac.ir : تهران مرکزي به آدرس
 www.azad.ac.ir : تهران جنوب به آدرس

 www.iau-tnb.ac.ir : تهران شمال به آدرس
 www.iauec.ac.ir : الكترونيكي به آدرس

 http://rs.iaun.ac.ir : نجف آباد به آدرس
 www.iausdj.ac.ir : سنندج به آدرس

 www.iaut.ac.ir : تبریز به آدرس
www.kiau.ac.ir  : کرج به آدرس

 www.qom-iau.ac.ir : قم به آدرس
www.qiau.ac.ir : قزوین به آدرس

 www.aiub.ac.ir : بروجرد به آدرس
www.iaushiraz.ac.ir : شيراز به آدرس

www.iau-arak.ac.ir : اراك به آدرس

میزان شهريه، هزينه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجويی دوره دكتری 
تخصصي )Ph.D( سال تحصیلي 96- 97:

1- شهریه پذیرفته شدگان از دو بخش شهریه پایه )ثابت( و متغير تشكيل شده 
است که به منظور تأمين بخشی از هزینه های این دوره در هر نيمسال تحصيلی 
از دانشجویان دریافت می گردد. عالوه بر دو مورد مذکور، دانشجویان در بدو ورود 
به دانشگاه، باید مبلغ يك ميليون و سيصد و بيست هزار )1/320/000( ريال 
بابت هزینه خدمات آموزشی به شماره حساب جاري محل دانشگاهي قبولي واریز 

نمایند. 
2- حق بيمه حوادث مبلغ بيست و هفت هزار و پانصد )27/500( ريال است 
که هر پذیرفته  شده باید آن را به حسابی که دانشگاه مشخص نموده است، واریز 

نماید.
توجه  مرزی،  برون  و  المللی  بين  مراكز  و  واحدها  پذيرفته شدگان   -3
داشته باشند كه )مطابق آيين نامه نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد اسالمی( 
مجوز انتقال، مهمانی و جابجايي تحت هيچ شرايطي به آنها داده نخواهد 

شد.
كد  با  رابطه  در  داوطلبان  نهايي  كارنامه  كه  مي رساند  اطالع  به  پايان،  در 
رشته هاي انتخابي، در تاريخ 96/6/5 از طريق سامانه اينترنتي مركز سنجش 

و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمي در دسترس قرار گرفته است.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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