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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پي گيري هر گونه سؤال در 

خصوص نتایج دانشگاه آزاد اسالمي 
در  سؤال  گونه  هر  پي گيري  براي  گرامی  داوطلبان 
خصوص نتايج مربوط به رشته هاي دانشگاه آزاد اسالمي 

مي توانند به روش هاي ذيل اقدام نمايند:
1- طرح سؤال به صورت اينترنتي با مراجعه به بخش »پاسخگويي 
به سؤاالت« مندرج در سايت مركز سنجش و پذيرش دانشگاه 

www. azmoon.org  : آزاد اسالمي به نشاني
2- تماس تلفني با ستاد پاسخگويی تلفنی مركز سنجش 
و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمي با شماره 4743 - 021.
 3- مراجعه حضوري به ستاد پاسخگويی مركز سنجش 
و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني: تهران، انتهاي 
اتوبان شهيد ستاري )شمال(، سازمان مركزي دانشگاه 

آزاد اسالمي.
 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور :

پذیرفته شدگان نهایي حافظان 
كل قرآن مجيد در سال 96

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 برگزاري آزمون 

 GRE(SUBJECT)

)Sep.16.2017(96/6/25 مورخ

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشوردرباره :

اصالحات دفترچه راهنماى دوره  هاى مهندسی فناورى 

و كارشناسی ناپيوسته حرفه اى علمی ـ كاربردى 96 و تمدید زمان ثبت نام

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

   معرفي شدگان رشته هاي داراي شـرایط خاص آموزشكده هاى فني 

نقشه برداري سازمان جغرافيایي نيروهاي مسلح و سازمان نقشه برداري كشور 

در آزمون كارشناسي ناپيوسته 96

از امروزآغازمی شود :

ثبت نام پذیرفته شدگان 
آزمون كارشناسی ارشد 96
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قابل توجه داوطلبان آزمون هاى 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 علي الّنقي )ع( فرمودند:
شيعيان  براي  )ع(  بيت  اهل  ما  واليت  همانا 
چنانچه  كه  است  امني  پناهگاه  دوستانمان  و 
تمام  بر  جويند،  تمّسك  آن  به  امور  همة  در 

مشكالت )ماّدي و معنوي( فائق آ يند.

من هنگامي كه وحي بر او ]رسول اكرم )ص([ 
فرود آمد، آواي شيطان را شنيدم. گفتم:  اي 
فرستادة خدا ! اين آ وا چيست؟ گفت: » اين 
شيطان است كه از آنكه او را نپرستند نوميد 
و نگران است. همانا تو مي شنوي آنچه را من 
مي شنوم، و مي بيني آنچه را من مي بينم؛ جز 
اينكه تو پيامبر نيستي و وزيري و بر راه خير 

مي روي ) و مؤمنان را اميري(.

حضرت امام سجاد )ع( در پاسخ كسي كه از 
حدود نماز و اينكه چه چيزي موجب قبولي 

نماز است، پرسيد، فرمودند:
واليت ما اهل بيت )ع( و برائت از دشمناِن ما.

از  پيش  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  ساله  هر 
آزمون  سؤاالت  منابع  فهرست  تحصيلي،  سال  شروع 
بر قرار  را اعالم مي كند كه عالوه  بعد  سراسري سال 
پایان  تا  به طور متناوب  گرفتن روي سایت سازمان، 
سؤاالت  )منابع  پيك سنجش  هفته نامه  در  اسفندماه 
منتشر  آزمون سراسري سال 1397 در شمارة پيش 
این  ادامه  در  كه  همچنان  مي شود؛  درج  نيز  شد( 
اطالع رساني، فهرست حذفيات احتمالي منابع سؤاالت 
در فرصت مقتضي، براي آگاهي داوطلبان از كّم و كيف 
منابعي كه در آزمون سراسري آتي از آنها پرسش طرح 

مي شود نيز ارائه مي گردد.
فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسري )و همين طور 
بردارنده  در  سؤاالت(،  منابع  حذفيات  فهرست 
اشاره  بدان ها  اختصار  به  ذیاًل  كه  است  ویژگي هایي 

مي شود:
1- در فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسري، چارچوب 
محتوا و كتاب هایي كه در گروه هاي پنجگانه آزمایشي 
در كنكور از آنها پرسش طرح مي شود، جزء به جزء و 
به طور دقيق مشخص مي شود؛ یعني كتاب هایي كه 
از  آزمایشي  گروه  هر  سراسري  آزمون  در  است  قرار 
آنها سؤال طرح شود در دو زیرشاخه دروس عمومي و 

تخصصي معين و مشخص مي شود؛
2- تعداد دروس امتحاني )عمومي و تخصصي( در هر 

گروه آزمایشي بيان مي شود؛
آن  در  كتاب  كه  آموزشي  نظام  و  كتاب  هر  نام   -3
عنوان  دقيق  به طور  تدریس مي شود،  آموزشي  نظام 

مي شود؛ 
با  اشتباه( همراه  از  پيشگيري  )براي  كتاب ها  4- كد 

عنوان آنها درج مي شود؛ 
سوم،  دوم،  )اول،  كتاب  هر  تدریس  پایه   -5

پيش دانشگاهي( مشخص مي شود ؛
تغييرات  به  توجه  با  )كه  كتاب  هر  چاپ  سال   -6
منظور  به  بعدي  چاپ هاي  در  كتاب  هر  احتمالي 

مطالعه براي كنكور، مهم است(  آورده مي شود؛
7- توضيحات و مالحظاتي كه راجع به هر كتاب براي 
آگاهي داوطلبان مهم به نظر مي رسد نيز ارائه مي شود؛ 
به طور مثال، در این ستون )در بخش دروس عمومي( 
مشخص مي شود كه آیا كتاب نام برده شده، مخصوص 
یك گروه آزمایشي است یا تمام گروه هاي آزمایشي، 
به جز یك گروه  آزمایشي  تمام گروه هاي  اینكه  یا  و 

آمادگي  منظور  به  را  كتاب  آن  باید  خاص  آزمایشي 
براي كنكور مطالعه نمایند.

نكته مهم تري كه در اینجا باید ذهن داوطلبان گرامي 
است  آن  آن معطوف كرد  به  را  آزمون هاي سراسري 
كه این منابع و به همراه آن، حذفيات منابع سؤاالت 
چارچوب  كردن  مشخص  بر  عالوه  سراسري،  آزمون 
خاصي  پيام  حاوي  سال،  هر  سراسري  آزمون  منابع 
كه  است  این  پيام  آن  و  هست،  نيز  داوطلبان  براي 
منابع اعالم شده براي طرح سؤاالت آزمون سراسري 
راه«  »نقشة  یك  مثابه  به  سنجش،  سازمان  سوي  از 
است؛  مختلف  آزمایشي  گروه هاي  داوطلبان  براي 
توجه شود،  آن  مفاد  به  دقيق  به طور  اگر  كه  پيامي 
افزون بر نمایاندن صحيح مسير موفقيت در كنكور به 
از واریز مبالغ و صرف هزینه هاي  داوطلبان، مي تواند 
هنگفت به حساب مؤسسات ریز و درشت كنكور، كه 
منظور  به  كافي  علمي  استانداردهاي  داراي  نيز  بعضاً 
كند؛  جلوگيري  نيستند،  داوطلبان  تحصيلي  هدایت 
كالس هایي كه معلوم نيست تا چه حد در راه موفقيت 
و  راهگشا  كنكور  داوطلبان  براي  سراسري،  درآزمون 

چاره ساز خواهد بود. 
نكته و توصيه پایاني ما به تمام داوطلبان گرامي آزمون 
داشته  عنایت  كه  است  این  آینده   سال  سراسري 
از منابع و محتوایي طرح  باشند سؤاالت كنكور عيناً 
منابع  فهرست  قالب  در  كه سازمان سنجش  مي شود 
و  است،  دیده  تدارك  شما  براي  آزمون  این  سؤاالت 
اگر به صورت دقيق، منابع مربوط به گروه یا گروه هاي 
آن  در  شركت  داوطلب  كه  را  موردنظرتان  آزمایشي 
موفقيت  شاهد  بي گمان،  كنيد،  مطالعه  شد،  خواهيد 
خود در آزمون سراسري خواهيد بود؛ بدون آنكه هزینه  
خاصي را متحمل شوید یا از منابع غيرمرتبط با منابع 
معرفي شده، كه معموالً نتيجه اي هم براي شما در بر 

نخواهد داشت، استفاده كنيد.
به  این منابع مربوط  آنكه،  این زمينه  پایاني در  نكته 
و  ریاضي  علوم  یعني  متقاضي  پر  آزمایشي  گروه  سه 
گروه  براي  و  است  انساني  علوم  و  تجربي  علوم  فني، 
آزمایشي هنر، منابع امتحاني در موقع مقتضي از سوي 
براي  آنكه  ضمن  شد؛  خواهد  اعالم  سنجش  سازمان 
گروه آزمایشي زبان هاي خارجي نيز منابع خاصي براي 
آمادگي داوطلبان از سوي این سازمان معرفي نخواهد 
شد.                                              موفق باشيد

منابع سؤاالت آزمون سراسري
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ثبت نام آزمون اى پی تی 

دانشگاه آزاد آغاز شد

ثبت نام آزمون ای پی تی شهریور ماه دانشگاه آزاد اسالمی آغاز شد و تا ساعت 
۲۴ روز پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه ادامه دارد. 

آزمون ای پی تی )EPT( اين دانشگاه در روز جمعه 24 شهريور ماه به صورت هم زمان 
در تهران، شيراز، تبريز، مشهد، اصفهان و اهواز برگزار خواهد شد.

ضمناً كارت ورود به جلسه اين آزمون نيز روز چهارشنبه 22 شهريور ماه منتشر می شود.
داوطلبان می توانند در صورت تمايل، با مراجعه به سامانه مركز سنجش و پذيرش به 
نشانی: ENGLISH.IAU.AC.IR نسبت به ثبت نام در آزمون اي پي تي اقدام كنند و 

همچنين از منابع و بودجه بندی سؤاالت اين آزمون آگاهی يابند.
گفتني است كه پس از برگزاری اين آزمون، كليد و سؤاالت آن از طريق سامانه ياد شده 

در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

جزئيات و نحوه برگزارى آزمون زبان 

دكترى پيام نور اعالم شد

رئيس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پيام نور، جزئيات نوزدهمين دوره آزمون 

زبان دکتری تخصصی )ETPNU(  شهریور ۹۶ را اعالم کرد.

دكتر محمد علی ابراهيمی، با  بيان اينكه زمان ثبت نام اين آزمون، از 11 لغايت 1۸ شهريور 
ماه است، گفت: ثبت نام به صورت الكترونيكی و از طريق پرتال پيام نور – مركز سنجش و 

آزمون صورت می گيرد.
وی زمان برگزاری اين آزمون را 22 شهريور و زمان دريافت كارت آزمون را از 1۹ تا         
22 شهريور ماه اعالم كرد و افزود: آزمون زبان دكتری تخصصی )ETPNU( شهريورماه 
۹۶، به صورت الكترونيكی در پنج استان آذربايجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی 

و فارس برگزار می شود.
رئيس مركز سنجش و آزمون دانشگاه پيام نور، با بيان اينكه هزينه ثبت نام داوطلبان مبلغ 
۸۵0 هزار ريال است، تصريح كرد: اين هزينه به صورت الكترونيكی در هنگام ثبت نام از 
طريق سايت پرداخت خواهد شد و داوطلبان به هيچ وجه مبلغ ثبت نام را به صورت دستی 

و در شعبات بانكي پرداخت نكنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پيام نور، داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر و رفع 

مشكل احتمالی می توانند با شماره تلفن: 224۵۸2۹7 – 021 تماس بگيرند.

زمان برگزارى آزمون هاى كارشناسي ارشد و 

دكترى علوم پزشكی سال 9۷ اعالم شد

و  تخصصی  دکتری  آزمون های  تاریخ  تغيير  عدم  از  نواز،  جليل  دکتر 
کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۹۷ خبر داد و گفت: این آزمون ها مانند 

امسال بترتيب در خرداد و تير ۹۷ برگزار می شوند.
در خصوص  بهداشت،  وزارت  پزشكی  آموزش  مركز سنجش  معاون  نواز،  جليل  دكتر 
آزمون های كارشناسی ارشد و دكتری تخصصی علوم پزشكی سال ۹7 و احتمال تغيير 
زمان اين آزمون ها، گفت: تغيير زمان آزمون دكتری تخصصی ۹۶ مصوبه شورای سنجش 
و پذيرش كميسيون آموزش مجلس شورای اسالمی بود كه به منظور يكسان سازی شروع 
سال تحصيلی تمامی دانشجويان دانشگاه های مختلف، اعم از وزارت علوم، وزارت بهداشت 

و دانشگاه آزاد اسالمی، صورت گرفت.
وی با اعالم اين خبر، خاطرنشان كرد: زمان برگزاری آزمون های ياد شده در سال ۹7 
تغييری نخواهد كرد و آزمون دكتری تخصصی در خرداد ماه و آزمون كارشناسی ارشد علوم 

پزشكی نيز در تيرماه ۹7 برگزار خواهند شد.
معاون مركز سنجش آموزش پزشكی، همچنين از اعالم نتايج آزمون های كارشناسی ارشد، 

دكتری تخصصی و دستياری دندانپزشكی ۹۶ در نيمه دوم شهريور ماه خبر داد.
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بدین وسيله به اطالع كليه متقاضيان ثبت نام و شركت در آزمون ورودی دوره دكتری 
)Ph.D( می رساند كه پذیرش دانشجو در سال 1397 بر اساس قانون “سنجش و 
پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت تكميلی در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي” 
مصوب 94/12/18 مجلس محترم شورای اسالمی و همچنين آیين نامة اجرایي مربوط 
و مصوبات “شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت تكميلی” به 
شرح ذیل انجام خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد كه تمام متقاضيان ورود به دورة دكتری 
در كليه رشته های مصوب دفتر گسترش آموزش عالی، اعم از دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی دولتی و غير دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی، در آزمون ورودی 
دوره های دكتری )Ph.D( شركت نمایند. الزم به ذكر است كه پذیرش بر اساس 
قانون مذكور و مطابق این اطالعيه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای 
پذیرش آزمون مذكور )كه در زمان ثبت نام از سوي این سازمان منتشر می شود(، 

صورت خواهد گرفت.
بر اساس قانون فوق، سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دكتری ناپيوسته، بر حسب 
هر یك از شيوه های »آموزشی ـ پژوهشی« و »پژوهش محور« به شرح زیر انجام 

می شود:
به دوره دكتری  برای ورود  و پذیرش  ـ پژوهشی: سنجش  آموزشی  الف ـ دكتری 

ناپيوسته آموزشی ـ پژوهشی، بر اساس معيارهای زیر صورت می گيرد:
۱ـ آزمون متمركز )50 درصد(

۲ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(
3ـ مصاحبه علمی و سنجش عملی )30 درصد(

ب ـ دكتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دكتری ناپيوسته پژوهش 
محور، بر اساس معيارهای زیر صورت می گيرد:

۱ـ آزمون متمركز )30 درصد(
۲ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(

3ـ مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(
۴ـ تهيه طرح واره )20 درصد(

اجرای مرحلة اول )آزمون متمركز( از سوي سازمان سنجش آموزش كشور و امتياز 
مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و ... از سوي دانشگاه ها 

و مراكز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.
بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، در دوره هاي تحصيالت تكميلی، 

مواد آزمون متمركز دكتری )Ph.D( سال 1397 به شرح زیر خواهد بود:

الف( آزمون زبان       با ضریب )1(
ب( آزمون استعداد تحصيلی       با ضریب )1(

ج( آزمون دروس تخصصی در سطح كارشناسی یا كارشناسی ارشد       با ضریب )4(
سنجش و پذیرش برای كليه دوره ها شامل: روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پژوهش محور، 
پردیس های خودگردان، پيام نور، بورس اعزام به خارج، مؤسسات غير انتفاعي، دانشگاه 
آزاد اسالمی و .... بر اساس قانون فوق صورت خواهد گرفت؛ لذا كليه متقاضيان ورود 
به دوره دكتری )Ph.D( و همچنين دستياری دامپزشكی سال 1397 الزم است در 

این آزمون ثبت نام و شركت نمایند. 

سایر شرایط و ضوابط

و دكتری حرفه ای  كارشناسی ارشد  مقطع  فارغ التحصيالن  و  دانشجویان  تمام  ۱ـ 
می توانند در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی، در آزمون ورودی 

شركت نمایند.
۲ـ دارندگان مدرك معادل دوره كارشناسی ارشد، در صورتی كه مشمول آیين نامه 
شماره 2/77633 مورخ 92/5/28 كه از سوي معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده 

است باشند، می توانند در این آزمون شركت نمایند.
3ـ مؤسسات برای پذیرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می توانند پذیرش به عمل 
آورند كه حداكثر تا سی و یكم شهریورماه همان سال )سال 1397( فارغ التحصيل 
شوند. تاریخ فارغ التحصيلی برای داوطلبانی كه شروع تحصيل آنان در صورت وجود 

ظرفيت نيمسال دوم است، سی ام بهمن ماه همان سال )سال 1397( خواهد بود.
۴ـ پذیرفته شدگان قطعی )نهایی( روزانه سال 1396، چه در دانشگاه محل قبولي 
ثبت نام كرده و چه ثبت نام نكرده باشند، اجازه شركت در آزمون سال 1397 را ندارند 

و یك سال محروم از آزمون هستند.
5ـ پذیرفته شدگان دورة بورس اعزم به خارج، در صورتي كه روند پذیرش آنها تا زمان 
ثبت نام آزمون در سازمان امور دانشجویان تكميل نشده و در داخل نيز در دوره هاي 

روزانه پذیرفته نشده باشند، اجازة شركت در آزمون دكتري سال 1397 را دارند.
۶ـ سایر شرایط و ضوابط، در دفترچة راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي 

دكتري نيمه متمركز سال 1397 درج خواهد شد.
دكتري  دوره هاي  ورودي  آزمون  مواد  و  رشته ها  جداول  كه  است  یادآوري  به  الزم 
)Ph.D( سال 1397، همراه اصل این اطالعيه ، در سایت سازمان سنجش درج شده 

است.  

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودى

 دوره هاى دكترى(Ph.D) سال 139۷
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و ضمن آرزوي موفقيت براي كليه حافظان 
از حافظان  نهايي  پذيرفته شدگان  نفر  اسامي ۹1  بدين وسيله فهرست  قرآن،  محترم 
قرآن مجيد داراي مدرك ديپلم و غيرديپلم و كارشناسي علوم  قرآني شركت  كننده 
در آزمون كارشناسي ارشد سال ۹۶ كه در آزمون صحت حفظ از تاريخ  21 مرداد ماه 
به طي كليه مراحل مربوط  لغايت 2۵ مرداد  ماه سال جاري شركت كرده و موفق 
به  را  تا کنون مدارک ذیل  لذا داوطلبانی که  اعالم مي شود؛  آزمون گرديده اند، 
سازمان سنجش ارسال نکرده اند، باید با توجه به مقطع قبولي خود، نسبت 

به انجام موارد زیر و ارسال مدارک الزم اقدام نمایند.
الف) مدارك الزم براي صدور مدرك كارشناسي علوم قرآني:

1ـ كپي شناسنامه )صفحه اول و در صورت لزوم صفحه توضيحات(.
2-  تصوير كارت ملي.

3ـ دو قطعه عكس4×3تمام رخ ، تهيه شده در سال جاري )پشت نويسي شده(.
كه  غيرديپلم،  و  ديپلم  مدرك  داراي  قرآن  محترم  حافظان  است  الزم  تذكر مهم: 
به  تاريخ ۹۶/7/30  تا  را  آنها در جدول شماره )1( آمده است، مدارك خود  اسامي 
آدرس: سازمان سنجش آموزش كشور، صندوق پستي: ۴3۷8ـ ۱58۷5، حوزه 

معاونت فني و آماري سازمان ارسال نمايند.
ب) مدارك الزم براي معرفي دارندگان مدرك كارشناسي به منظور ادامه 

تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد:
۱- تصویر مدرک کارشناسي كه بايد در يكي از رشته هاي زير باشد:

 علوم قرآني با گرايش هاي علوم قرآن مجيد، تفسير قرآن مجيد، فنون قرائت مجيد، 
تالوت و كتابت قرآن مجيد، تربيت معلم قرآن و تربيت مربي عقيدتي سياسي، الهيات 

و معارف اسالمي با گرايش علوم قرآن و حديث.
۲- فهرست دانشگاه هاي انتخابي مطابق دفترچه شماره 2 آزمون كارشناسي ارشد 

سال 13۹۶ كه از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور قابل دريافت است.
 )2( شماره  جدول  در  آنان  اسامي  كه  كارشناسي  مدارك  دارندگان  مهم:   تذکر 
قرار دارد و داراي يكي از مدارك كارشناسي رسمي ذكر شده هستند، بايد تا تاريخ 

۹۶/۷/۲0 مدارک خود را از طريق نمابر: 88۹۲۲۲3۷-0۲۱ ارسال نمايند.   

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

پذیرفته شدگان نهایي

 حافظان محترم 

كل قرآن مجيد در 

سال 1396

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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به گفته نویسنده معروف، پائولو كوئيلو: »آن لحظه معجزه آسا به ما كمك مي كند تا خود را 
تغيير دهيم و ما را به سمت رسيدن به آرزوهایمان سوق مي دهد؛ بله، ما سختی مي كشيم، 
لحظات سخت خواهيم داشت و نااميدي های بسياری را تجربه خواهيم كرد، ولی تمام 
اینها گذراست و هيچ اثر دائمی باقی نمي گذارد، و یك روز با افتخار و اميد، به مسيری كه 

پيموده ایم نگاه خواهيم كرد.” 
نااميدی، یك اتفاق طبيعی است و همه در بخش هایی از زندگی خود آن را تجربه مي كنيم؛ 
زیرا گاهی انتظارات ما با آنچه در واقعيت اتفاق مي افتد همخوانی ندارد. نااميدی احساسی 
است كه بسياری در كنترل و مدیریت آن دچار مشكل مي شوند و دانستن اینكه چگونه با 
نااميدي هایمان كنار بيایيم، خود بخش مهمی از زندگی ماست؛ به عنوان مثال، اگر نتيجه 

مطلوب خود را در كنكور كسب نكرده باشيم ممكن است دچار این احساس تلخ شویم.
گاهی زندگی، ما را در شرایطی قرار مي دهد كه كنترلی روی آن نداریم؛ ولی در سایر مواقع، 
اعمال ما هستند كه سبب به وجود آمدن این چنين شرایطی مي شوند. اینكه ما چگونه با 
این شرایط برخورد كنيم مهم است؛ زیرا این موضوع، كيفيت زندگی ما را به ميزان زیادی 
تحت تأثير قرار خواهد داد. اجازه ندهيم كه نااميدي های امروز، روی آرزوهای فردای ما 

سایه بيفكند. 
این مقاله كمك مي كند تا استراتژي هایی ساده، ولی كارآمد را به كار گيریم تا بتوانيم بر 

نااميدی خود غلبه كنيم.

احساسات خود را مدیریت كنيم
هنگامي كه در زندگی با موقعيت های سخت و احتماالً پيش بينی نشده مواجه مي شویم، 
باید عكس العمل احساسی خود را نسبت به آن اتفاق تجربه كنيم و این اجازه را به خود 
بدهيم كه بفهميم این اتفاق چه معنایی برای ما داشته است. از بروز احساسات خود نترسيم. 
ناراحتی به دليل نرسيدن به هدفی كه داشته ایم امری كاماًل طبيعی است. با نزدیكان و 
دوستان خود درد دل كرده و با آنها مشورت كنيم؛ حتی نوشتن احساساتمان، برای غلبه 
بر خشم و ناراحتي مان بسيار مفيد خواهد بود. اگر واقعاً نياز به كمك داریم، با یك مشاور 
صحبت كرده و مشكالت خود را حل كنيم. »پذیرفتن« را با خود تمرین كنيم. پذیرفتن 
آنچه پيش آمده، یكشبه اتفاق نمي افتد، ولی در نهایت با تمرین زیاد، زمانی خواهد رسيد كه 
دیگر با فكر كردن به موضوعی كه پيش آمده است، احساس خشم نخواهيم كرد. هيچ گاه 
به خاطر شكست خود، دیگران را سرزنش نكنيم و بهتر است كه هيچ تصميم مهمی را 
در زمانی كه ناراحت و نااميد هستيم ، نگيریم یا بر اساس احساساتمان كاری را انجام 
ندهيم. ممكن است كه ساعت ها یا حتی روزها طول بكشد تا ما بتوانيم آرام شویم، ولی تنها 

آن زمان است كه مي توانيم تصميمات درستی را اتخاذ كنيم. 

قوانين و انتظارات خود را دوباره تعریف كنيم
احتمالش خيلی زیاد است نااميدی ما به این خاطر باشد كه برای خود یك »قانون« درونی 
ساخته ایم كه قدرت را از ما مي گيرد و ما را در گردابي از افكار منفی گرفتار مي كند؛ یك قانون 
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كه مي گوید تنها با وجود یك مجموعه از شرایط خاص است كه ما مي توانيم 
احساس شادي یا موفقيت كنيم؛ به عنوان مثال، اگر ما قانونی را برای خود 
داشته باشيم كه مي گوید باید از همه نظر كامل و بهترین باشيم، از آنجایي 
كه هيچكس كامل نيست، احتمال اینكه زمان زیادی از وقتمان را با احساس 
غم و نااميدی و دل شكستگی بگذرانيم بسيار زیاد است. اگر قانون ما برای 
احساس شادی و موفقيت، نيازمند ایجاد شرایطی است كه كاماًل از كنترل ما 
خارج است یا تنها زایيده تخيالت ماست و با واقعيت فاصله دارد، به احتمال 
زیاد نااميد خواهيم ماند؛ پس هنگامي كه احساس نااميدی مي كنيم، بهتر 

است كه قانون درونی و انتظارات خود را مرور كرده، واقع بينانه تر نگاه كنيم یا 
حتی قانونمان را تغيير دهيم. یك قانون قدرت بخش چيست؟ با خود بگویيم من 

احساس شادی و موفقيت مي كنم زمانی كه نهایت تالش خود را كرده باشم. 

دالیل خود را فراموش نكنيم
اینكه چرا یك هدف یا نتيجه خاص را دنبال مي كنيم، ممكن است دالیل زیادی داشته باشد. 
این دالیل ما هستند كه قدرت درونی پشتكار را به ما مي دهند، و همين دالیل هستند كه 
جرأت مواجهه با نااميدی و تالش دوباره را در ما ایجاد مي كنند. در زمان نااميدی، مرور و 
یادآوری دالیلمان برای رسيدن به هدف نهایی، بسيار مؤثر خواهد بود. هنگامي كه این دالیل 
را به خاطر مي آوریم، به احتمال زیاد تعهد خود را تجدید كرده و در نااميدی غرق نمي شویم. 

به هدف خود متعهد باشيم
زمان هایی هستند كه احساس نااميدی آن چنان بر ما غلبه مي كند كه فكر مي كنيم آخر 
دنياست. نااميدی، آخر راه نيست، ولی ممكن است كه ما را از قدم گذاشتن در راهی كه در 
نهایت ما را به موفقيت مي رساند منصرف كند؛ پس زماني كه چنين موانع و شكست هایی 
را تجربه مي كنيم یا انگيزه خود را از دست مي دهيم، باید به تصویر بزرگتر فكر كرده و بار 
دیگر به هدف نهایی و رسيدن به آن هدف، متعهد شویم. نااميدی حتی مي تواند تجربه ای 
ارزشمند باشد؛ زیرا مي توانيم از تجربه خود درس گرفته و برای مواجه شدن با آنچه در 
آینده در انتظارمان است قوي تر شویم؛ به عنوان مثال، اگر ما تالش زیادی برای موفقيت در 
كنكور كرده ، ولی نتيجه مطلوب را به دست نياورده ایم، این نااميدی نشان مي دهد كه آن 
ميزان تالشی كه فكر مي كردیم كافي است تا به هدف مورد نظر برسيم، كافی نبوده و به ما 
كمك مي كند تا تالش خود را بيشتر كرده یا راه و روش قبلی خود را تا حدی تغيير دهيم.

مسائل را شخصی نكنيم
بسياری منتظرند تا هرگونه اتفاق منفی در زندگی را به شكست های شخصی خود ربط 
دهند و خود را مستحق آن مي دانند یا حتی با خود مي گویند كه به اندازه كافی خوب 
نيستند كه بتوانند موفق شوند. واقعيت این است كه هنگامي كه موضوعی را شخصی 
مي كنيم، دیدگاه ما محدود شده و این اجازه را به ما نمي دهد تا موضوع را از زاویه ای 
عميق تر، گسترده تر و پر معناتر نگاه كنيم و به اشتباهات خود پي ببریم. اینكه مسائل را 
بتوانيم عميق تر بررسی كنيم، به ما كمك مي كند تا به جای آنچه كه خود در ذهنمان 

ساخته ایم، بتوانيم دليل اصلی شكستمان را بيابيم. 

همه چيز را از اول شروع كنيم
بعد از سپري كردن همه این مراحل، وقت آن است تا در مورد اینكه چه باید بكنيم، یك 
تصميم بزرگ بگيریم. دوباره آغاز كردن، یك رفتار شجاعانه است. شروع دوباره، به معنای 
پذیرفتن آن چيزي است كه اتفاق افتاده و حركت رو به جلو است. ما در گذشته زندگی 
نمي كنيم؛ بلكه ما از آنچه گذشته به ما درس مي دهد، تجربه كسب مي كنيم و با این حال به 
تالش خود ادامه مي دهيم. ما فردای آن روز طوری از خواب بر مي خيزیم كه انگار تجربه ای 
تازه در انتظار ماست. هيچ اتفاقی در گذشته، نمي تواند ما را از رسيدن به هدفمان و آنچه كه 
استحقاقش را داریم باز دارد؛ پس به جای اینكه گوشه ای بنشينيم و دلمان به حال خودمان 

بسوزد، با شروع و ایستادن دوباره، امكان رسيدن به موفقيت را برای خود فراهم كنيم.
منابع:

Www.lifehack.org/articles/communication 
Www.psychologytoday.com
Www.psychcentral.com
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شنبه  روز   GRE)SUBJECT( آزمون  داوطلبان  اطالع  به  بدين وسيله        
در  منظور شركت  به  است  الزم  كه  مي رساند   )Sep.16.2017( مورخ۹۶/۶/۲5  
با همراه داشتن پرينت  از شروع فرايند آزمون  اين آزمون، حداقل يك ساعت قبل 
ايميل  به   ETS شركت  سوي  از  كه  ثبت نام،  تأييد  يا    Admission Ticket
ارسال گرديده  است و همچنين دو عددكارت شناسايي معتبر عكس دار  داوطلبان 

)پاسپورت، كارت ملي ...(، به آدرس ذيل مراجعه فرمايند.
تهران ـ خيابان كريم خان زند ـ بين خيابان هاي استاد نجات اللهي و سپهبد قرني ـ 

پالك204 ـ سازمان سنجش آموزش كشور.
زمان برگزاري آزمون : روز شنبه مورخ ۹۶/۶/۲5  ساعت ۸:30  صبح.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

به    آنان  اسامي  كه  داوطلباني  كليه  از  وسيله  بدين  كشور  آموزش  سنجش  سازمان 
شرايط  داراي  رشته محل هاي   كد  پذيرش  ظرفيت  برابر  چند  معرفي شدگان  عنوان 
خاص آموزشكده فني نقشه برداري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح )كدرشته محل 
سازمان  نقشه برداري  فني  و آموزشكده  نقشه برداري«(  تكنولوژي  »مهندسي   31۹۸
تكنولوژي  »مهندسي   31۹۹ و   31۹۵ محل هاي  )كدرشته  كشور  نقشه برداري 
 www.sanjesh.org :نقشه برداري«( در پايگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني
همراه  با  و  شده  تعيين  زماني  برنامه  براساس  كه  دعوت مي نمايد  است،  قرارگرفته 
داشتن مدارك مورد نياز  اعالم شده از سوي مؤسسات، براي انجام مصاحبه و ساير 

مراحل مختلف گزينش، به نشاني ذيل مراجعه نمايند.
آموزشکده فني نقشه برداري سازمان جغرافيایي نيروهاي مسلح 

الف- زمان و مكان مصاحبه :
زمان:  - خواهران از ساعت ۸:00  صبح تا ساعت 1۶:00 روز يكشنبه 13۹۶/۶/12  

- برادران از ساعت ۸:00  صبح تا ساعت 1۶:00 روز دوشنبه 13۹۶/۶/13  
مکان: تهران، ميدان ولي عصر )عج(، بلوار كشاورز، بين بيمارستان  ساسان و بيمارستان 
پارس، خيابان شهيد حسين شوريده، آموزشكده فني نقشه برداري سازمان جغرافيايي 

نيروهاي مسلح. 
ب- مدارك الزم: 

1- سه سري تصوير از تمامي صفحات شناسنامه، 2 – سه سري تصوير از پشت و روي 
كارت ملي،  3 – سه سري تصوير گواهينامه كارداني يا مدرك دال بر فارغ التحصيلي 
در مقطع كارداني، 4 – سه قطعه عكس،  ۵- درصورت عضويت در بسيج يا داشتن 

كارت پايان خدمت، تصوير مدارك الزم ارائه گردد.

آموزشکده فني نقشه برداري سازمان نقشه برداري کشور
الف- زمان و مكان مصاحبه: 

زمان: از ساعت ۸:30 صبح تا ساعت 17:00 روزهاي يكشنبه 13۹۶/۶/12 ،  دوشنبه 
13۹۶/۶/13،  سه شنبه 13۹۶/۶/14 و چهارشنبه 13۹۶/۶/1۵ براساس حروف الفبا 

www.gtc.ac.ir :مندرج در سايت اينترنتي اين آموزشكده به نشاني
مکان: آموزشكده فني نقشه برداري واقع در تهران ، ميدان آزادي ، خيابان معراج ، 

سازمان نقشه برداري كشور.
ب- مدارك الزم:  

)الزامي(،       معدل  گواهي  به همراه  نمرات  ريز  و  كارداني  مدرك  تصوير  و  اصل   -1
2- اصل و تصوير ريز نمرات و گواهينامه دوره متوسطه و پيش دانشگاهي )الزامي(، 
3- گواهي مبني بر كسب عناوين برتر علمي در سطح كشور در دوره دانش آموزي 
و  كشوري  نمونه  دانشجوي  دانش آموزي،  المپيادهاي  مانند  كارداني)اختياري(،  و 
جشنواره هاي خوارزمي، 4- تأليفات و آثار پژوهشي و فعاليت هاي آموزشي)اختياري(، 
۵- صالحيت و قابليت هاي عمومي )اختياري( از قبيل زبان خارجي، ورزشي، هنري، 
مذهبي و ... ، ۶- مداركي دال بر بومي بودن در تهران، از قبيل سند خانه يا اجاره نامه، 
)الزامي(، 7- اصل و  برق  يا  يا همسر، آخرين فيش آب  اولياء  به كار  اشتغال  حكم 
تصوير كارت ملي و شناسنامه )الزامي(، ۸- در صورت آماده نبودن مدرك كارداني، 
مؤسسه  يا  دانشگاه  از  فارغ التحصيلي  تاريخ  و  معدل  ذكر  با  فارغ التحصيلي  گواهي 
آموزش عالي قبلي )الزامي(، ۹- مدركي دال بر مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه 

)الزامي(. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

)Sep.16.2017( 96/6/25 مورخ GRE(SUBJECT) برگزاري آزمون 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 اسامي  معرفي شدگان چند برابر ظرفيت  پذیرش كد رشته محل هاي 
داراي شـرایط خاص آموزشكده فني نقشه برداري سازمان 

جغرافيایي نيروهاي مسلح و آموزشكده فني نقشه برداري سازمان 
نقشه برداري كشور در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 

1396 و زمان و محل انجام  مراحل مصاحبه از معرفي شدگان
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پيرو انتشار دفترچه راهنمای پذيرش دوره  مهندسی فناوری و دوره كارشناسی 
مهرماه  كاربردی  ـ  علمی  جامع  دانشگاه  مهارتی  آموزش  نظام  حرفه ای  ناپيوسته 
 ،۹۶/۶/۵ مورخ  ثبت نام  مهلت  تمديد  اطالعيه  و   ۹۶/۵/2۹ تاريخ  در   ۱3۹۶ سال 
به  توجه  با  كه  مي رساند  ثبت نام  متقاضي  داوطلبان  كليه  اطالع  به  وسيله  بدين 
تحصيلی  محل های  کدرشته  از  برخي  كاربردي،   – علمي  جامع  دانشگاه  اعالم 
مندرج در دفترچه راهنما حذف شده و یا در جنس پذیرش آنها تغييراتي 
در  مندرج  تحصيلي  رشته هاي  از  تعدادي  براي  همچنين  و  آمده  وجود  به 
آموزشی  مراکز  از  برخي  در  جدید  تحصيلي  محل هاي  کد  راهنما،  دفترچه 
است  گرديده  اتخاذ  ترتيبي  لذا  است؛  شده  ایجاد  ذیل  شرح  به  دانشگاه  این 
ثبت نام  به  نسبت  پایان روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۶/۱۶  تا  بتوانند  متقاضيان  كه 
اقدام نمايند.كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از 

مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبت نام و مفاد اين اطالعيه )الزم به يادآوري است 
كه جداول و پيوست هاي اين اطالعيه در سايت سازمان سنجش درج گرديده است( 
و فراهم نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز ثبت نام، به پايگاه اطالع رساني سازمان 
سنجش  آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام 

در پذيرش دوره مذكور اقدام نمايند.

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

نمایند. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور :

اعالم اصالحات در دفترچه راهنماى پذیرش دوره  مهندسی فناورى 
و دوره كارشناسی ناپيوسته حرفه اى نظام آموزش مهارتی دانشگاه 
جامع علمی ـ كاربردى مهرماه 1396 و تمدید مجدد زمان ثبت نام

سالروز قیام خونین 

17 شهریور 1357و یاد شهیدان این روز 

در تاریخ انقالب اسالمی ، گرامی باد

15 ذی حّجه، خجسته زادروز
حضرت امام 

علی الّنقی الهادی )علیه السالم ( 
برتمام مسلمانان تهنیت باد
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ضمن آرزوي موفقيت براي كليه  داوطلبان  شركت كننده  در آزمون  ورودي  دوره هاي  
كارشناسي ارشد ناپيوسته  سال  13۹۶ بدين وسيله  توجه پذيرفته شدگان نهايي  آزمون 
پذيرفته شدگان  اول:  بخش  شامل  بخش،  دو  در  كه  ذيل  توضيحات  به  را  مذكور 
كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي )بجز دانشگاه آزاد اسالمي( و بخش دوم: 

پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي است، معطوف مي دارد. 
تذکر مهم: داوطلباني که هم در ردیف پذیرفته شدگان یکي از دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي و هم در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي 
قرار مي گيرند توجه داشته باشند که منحصراً مي توانند در یکي از کد رشته  
محل هاي قبولي ثبت نام نمایند؛ به عبارتي مجاز به ثبت نام در هر دو محل 

قبولي نيستند؛ در غير این صورت، مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  پذیرفته شدگان  کليه  به  مربوط  اول:  بخش 

عالي )بجز دانشگاه آزاد اسالمي(
الف- اسامي  قبول  شدگان  نهایي کليه  کدهاي رشته امتحاني در این آزمون 
)بجز کدرشته هاي امتحاني مندرج در بند ب( روي پایگاه اطالع رساني این 

سازمان قرار گرفته  است.
ب- اسامي قبول شدگان نهایي ۱۲ کد رشته هاي امتحاني ذیل و برخي از 
به طریق  )داراي شرایط خاص(  دانشگاه هاي  به  مربوط  رشته  محل هاي  کد 
مقتضي، با هماهنگي ارگان هاي مربوط متعاقبًا استخراج و اعالم خواهد شد:

دفاعي»1«  )مديريت   114۹ 2-كد  اطالعات(،  حفاظت  و  )اطالعات   1147 كد   -1
پاسداران  دفاعي»2« سپاه  )مديريت  (، 3-كد 11۵0  ايران  اسالمي  ارتش جمهوري 
انتظامي(، ۵-كد11۵3  فرماندهي مديريت  اسالمي(، 4-كد 11۵1 )مجموعه  انقالب 
امام  جامع  دانشگاه  استراتژيك  دفاعي  )مطالعات  اطالعاتي(، ۶-كد 11۵4  )مديريت 
حسين»ع«(،  امام  جامع  دانشگاه  استراتژيك  )اطالعات   11۵۵ 7-كد  حسين»ع«(، 
۸-كد 11۵۶ )آماد دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري و دانشگاه جامع امام 
حسين»ع«(، ۹-كد 11۵7 )مديريت بحران دانشگاه جامع امام حسين»ع«(، 10-كد 
11۵۸ )پدافند غيرعامل»1« دانشگاه جامع امام حسين»ع«(، 11-كد 11۵۹ )پدافند 
غيرعامل»2« دانشكده علوم و فنون فارابي(، 12- كد1220 )مجموعه علوم اطالعاتي 
دانشگاه اطالعات و امنيت ملي( كه به علت داشتن شرايط خاص، ثبت نام و برگزاري 

آزمون كد رشته هاي امتحاني مذكور از سوي مؤسسات آموزشي ذي ربط با هماهنگي 
اين سازمان انجام شده است.

ج- تاریخ ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایي  126 كد رشته امتحاني
اعالم  و شرايط  به ضوابط  توجه  كه ضمن  مي گردد  دعوت   پذيرفته  شدگان  كليه   از 
اطالعات  براي كسب  قبولي،  دانشگاه محل  به  مراجعه حضوري  از  قبل  و  شده ذيل 
بيشتر و دقيق تر درخصوص تاريخ، نحوه و مدارك الزم، ابتدا براي ثبت نام به پایگاه 
نمایند  مراجعه  ذي ربط  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  اطالع رساني 
را  مشخصي  تاريخ  داوطلبان،  قبولي  محل  مؤسسات  و  دانشگاه ها  كه  صورتي  در  و 
براي ثبت نام ارائه نكرده باشند، بايد در يكي از روزهاي دوشنبه مورخ ۹۶/۶/۱3، 
سه شنبه مورخ ۹۶/۶/۱۴ یا چهارشنبه مورخ ۹۶/۶/۱5 براي ثبت نام به مؤسسه 

محل قبولي مراجعه نمايند.
توجه: كليه پذيرفته شدگان بايد در زمان مقرر براي ثبت نام به مؤسسه محل قبولي 
خود مراجعه نمايند. بديهي است كه عدم مراجعه بموقع پذيرفته شدگان براي ثبت نام، 

به منزله انصراف از ادامه تحصيل آنان تلقي خواهد شد.
د - مدارك  الزم  براي  ثبت نام  

علوم ،  وزارت   تأييد  مورد  )ليسانس (  كارشناسي   مدرك   تصوير  برگ   يك  و  اصل    -1
تحقيقات  و فناوري  يا وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشكي  و يا شوراي  عالي  انقالب  

فرهنگي  كه  در آن  معدل  دوره  كارشناسي  )ليسانس ( قيد شده  باشد .
تبصره  ۱- پذيرفته شدگاني  كه  به  داليلي  قادر به  ارائه  اصل  مدرك  كارشناسي )ليسانس ( 
نيستند، الزم  است  اصل  گواهي  تأييد شده  از سوي دانشگاه  يا مؤسسه  آموزش  عالي  محل 
 اخذ كارشناسي  )ليسانس ( را با محتوي فرم ذيل اين اطالعيه )اين فرم از دانشگاه هاي 

محل قبولي قابل دريافت است( ارائه  نمايند.
تبصره ۲- آن دسته از پذيرفته شدگاني كه در زمان اعالم نتايج اوليه و تكميل فرم 
انتخاب رشته )مورخ ۹۶/3/21 لغايت ۹۶/3/2۸( دانشجوي سال آخر بوده اند و حداكثر 
تا تاريخ ۹۶/۶/31 فارغ التحصيل مي شوند، دانشجوي سال آخر شناخته شده و الزم 
است كه فرم معدل دانشجويان سال آخر مندرج در صفحه 3۹ دفترچه راهنماي )شماره 
1( يا صفحه 2۵۸ دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي )شماره  2( را از مؤسسه 
آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي دريافت و آن را در زمان ثبت نام به 

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

  اعالم    اسامي پذیرفته  شدگان  نهایي  
آزمون  ورودي  دوره هاي كارشناسي ارشد 
ناپيوسته  سال  1396 و همچنين رشته هاي 

تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي
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دانشگاه محل قبولي ارائه نمايند.
تبصره 3- بر اساس  مصوبه  جلسه 3۶۸ مورخ  74/11/3 شوراي عالي  انقالب فرهنگي  
از حوزه هاي  علميه  قم  از سوي مديريت  يكي  در مورد مدارك  تحصيلي  صادر شده  
و خراسان، فضال و طالب  حوزه هاي علميه كه بر اساس  مدرك  صادر شده  از سوي 
مديريت يكي از حوزه هاي علميه قم  و خراسان دوره  سطح  2 را گذرانده اند و يا تا تاريخ 
از كدرشته هاي  يك   هر  در  بوده اند  مجاز  منحصراً  فارغ التحصيل  مي شوند،    ۹۶/۶/31
 امتحاني گروه علوم انساني ثبت نام  و در آزمون  آن  شركت  نمايند و در صورت پذيرفته  
شدن، مشروط به گذراندن دروس پيش نياز به تشخيص گروه آموزشي ادامه تحصيل 
دهند. بديهي  است كه  اين  دسته  از داوطلبان،  بايد تصوير مدرك  فراغت  از تحصيل  خود 
را، كه  از سوي يكي از مديريت هاي  حوزه  علميه  قم  و يا حوزه علميه خراسان صادر 

گرديده  است ، در اختيار داشته باشند.
تبصره ۴- پذيرفته شدگاني  كه  داراي مدرك تحصيلي معادل هستند، الزم است كه 
واجد شرايط مفاد »آيين نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمون هاي 
مقاطع باالتر« مصوب جلسه ۸4۵ مورخ ۹2/4/1۵ شوراي گسترش آموزش عالي وزارت 
علوم، تحقيقات  و فناوري،  كه طي بخشنامه شماره 2/77۶33 مورخ ۹2/۵/2۸ از سوي 
معاونت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ابالغ گرديده 

است، باشند.
تبصره 5- براساس مصوبه جلسه 771 مورخ ۹4/۸/2۶ شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سال هاي 1377 تا 13۸1 
به دوره هاي مذكور راه يافته اند، حسب مورد از تسهيالت مصوبه شماره 2/77۶33 مورخ 

۹4/۵/2۸ براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي باالتر برخوردار مي شوند.
استثناء: آن دسته از داوطلباني كه دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در اين 
آزمون شركت نموده اند، معدل فارغ التحصيلي اعالم شده آنان از سوي مؤسسه آموزش 
 عالي محل فارغ  التحصيلي دوره كارشناسي آنان، لحاظ گرديده و الزم است كه مطابق 

بند يك فوق يا تبصره آن عمل نمايند.
2 - اصل  شناسنامه  و كارت ملي و دو سري  فتوكپي  از تمام  صفحات  آنها.

3 - شش  قطعه  عكس  تمام  رخ  4×3 تهيه  شده  در سال  جاري .
تبصره- 12 قطعه  عكس  تمام  رخ  4×3 تهيه  شده  در سال  جاري  منحصراً براي  برادراني  
معافيت   آنان   براي   عالي ،  آموزش   مؤسسه   در  ثبت نام   از  پس   ضوابط  به   توجه   با  كه  

تحصيلي  صادر مي گردد.
4 - مدركي  كه  وضعيت  نظام  وظيفه  را با توجه  به  بند »مقررات  وظيفه  عمومي«  مندرج  
كارشناسي ارشد  دوره هاي   ورودي   آزمون   يك   شماره   راهنماي   دفترچه    3 در صفحه 

ناپيوسته  سال 13۹۶مشخص  كند )براي  برادران (.
۵- حكم  مرخصي  ساالنه  يا موافقت  كتبي  و بدون  قيد و شرط سازمان  متبوع  براي  

كارمندان  دولت.
۶- معرفي نامه هاي  ذيل  الزم  است كه  حداكثر تا قبل  از انتخاب  واحد براي  نيمسال  دوم  
سال  تحصيلي  ۹۶-۹7 از سوي ارگان هاي ذي ربط  از محل مربوط صادر و به  مؤسسه  
آموزش  عالي  محل  قبولي  ارسال شده باشد؛  در غير اين صورت،  از ثبت نام داوطلباني 
كه فرم آنان  در موعد مقرر واصل نشده باشد، براي  نيمسال  دوم  سال  تحصيلي  جاري  

ممانعت  به  عمل  خواهد آمد و قبولي  آنان  »كان  لم  يكن« تلقي  مي گردد.
تبصره - براساس  هماهنگي هاي  انجام  شده ، گواهي هاي  مربوط به  رديف 1-۶ از سوي 
ارگان هاي  ذي ربط به طور يكجا به  مؤسسه  آموزش  عالي  محل  قبولي  پذيرفته  شدگان  

ارسال  خواهد شد.

)نيروي  انقالب  اسالمي   سپاه  پاسداران   مشترك   ستاد  معرفي نامه  رسمي  از   -۶-1
مقاومت بسيج( يا وزارت  جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هر يك  از رؤساي  ارگان هاي  
مذكور كه  در آن  قيد شده  باشد: »داوطلب  با توجه  به  ماده  1 و تبصره هاي  چهار گانه  آن  
در آيين نامه  اجرايي  قانون  ايجاد تسهيالت  براي  ورود رزمندگان  و جهادگران  داوطلب  
بسيجي  به  دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي  و ساير شرايط مندرج  در آيين نامه  مذكور 

واجد شرايط استفاده  از سهميه  رزمندگان  است.«
2-۶- داوطلباني كه با استفاده از سهميه  ايثارگران و رزمندگان پذيرفته  شده اند و ارگان 
صادر كننده فرم آنان به ترتيب بنياد شهيد و امور ايثارگران و يا ستاد كل نيروهاي 
مسلح است، در زمان ثبت نام نيازي به ارائه تأييديه سهميه ثبت نامي از سوي ارگان 
ذي ربط ندارند و مالك تأييد سهميه آنان، همان عنوان سهميه درج شده در فايل قبولي 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي است.
اخذ  محل   عالي   آموزش   مؤسسه   يا  دانشگاه   سوي  از  شده   تأييد  گواهي   اصل    -7
كارشناسي  )ليسانس ( براي  آن  دسته  از داوطلباني  كه  با توجه  به  مفاد آيين نامه پذيرش 
با آزمون استعدادهاي درخشان به شماره 21/77۸۹7 مورخ  13۹3/۵/۵ شوراي هدايت 
پذيرفته   اول   رتبه   امتياز   با  فناوري   و  تحقيقات   علوم ،  وزارت   درخشان  استعدادهاي 

شده اند.
هـ- تذكرات  مهم 

1ـ حضور شخص پذيرفته شده براي ثبت نام الزامي است و ثبت نام منحصراً در تاريخ هاي 
اعالم شده از سوي هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطالعيه صورت 

مي پذيرد. 
2ـ معدل  ليسانس  پذيرفته  شده  بايد با معدلي  كه  قباًل در زمان ثبت نام براي شركت 
در آزمون به  سازمان  اعالم  نموده ، يا در مراحل بعد اصالح نموده است، يكسان  باشد، 
بديهي است از ثبت نام قطعي آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند 
)معدل مندرج در مدرك آنان كمتر از معدل اعالم شده به اين سازمان باشد( خودداري 

خواهد شد.
مؤسسات  و  دانشگاه ها  كليه  به  ارسالي  ثبت نامي  دستورالعمل  در  اينكه  به  نظر   -3
پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 13۹۶ ابالغ 
گرديده است تا از پذيرفته شدگاني كه داراي مغايرت معدل )معدل مندرج در مدرك 
تحصيلي آنان كمتر از معدل اعالم شده در اطالعات ارسالي از طرف داوطلبان به اين 
سازمان باشد( هستند، صرفاً ثبت نام موقت و مشروط به عمل آيد، لذا ضرورت دارد 
كه اين دسته از پذيرفته شدگان، به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نموده و مدارك 
الزم مندرج در اين اطالعيه را به آنجا ارائه نمايند تا ثبت نام موقت از آنان به عمل 
آمده و بررسي الزم در مدارك و مستندات ارائه شده صورت گيرد. داوطلباني كه داراي 
مغايرت معدل هستند بايد وضعيت نهايي خود را تا پايان آبان ماه از دانشگاه محل 
قبولي پي گيري نموده و از مراجعه به اين سازمان جداً خودداري نمايند. اين دسته از 
داوطلبان، در صورت، لزوم چنانچه در اين رابطه سؤالي دارند مي توانند از طريق بخش 
پاسخگويي اينترنتي اين سازمان اقدام نمايند. بديهي است كه به مراجعات حضوري و 

هر نوع مكاتبه اي غير از سايت اين سازمان پاسخ داده نخواهد شد.
4ـ از پذيرفته شدگاني  كه  حداكثر تا تاريخ  ۹۶/۶/31 فارغ التحصيل  نشوند، ثبت نام  به  
عمل  نخواهد آمد و ضمن  »كان  لم  يكن« تلقي  شدن  قبولي  آنان،  طبق  مقررات  با آنان  

رفتار خواهد شد.
۵ـ در هر مرحله  از آزمون )ثبت نام ، پذيرش و يا هنگام  تحصيل (، چنانچه  مشخص  گردد 
كه  داوطلبي  حقايق  را كتمان  نموده  يا اطالعات غلطي ارائه كرده است و واجد شرايط 
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نيست، قبولي  وي  لغو و طبق  مقررات  با او  رفتار خواهد شد.
وـ موارد اصالحي درخصوص دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي 

كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396 
1- عنوان كد رشته محل هاي 20113 و 20234 از كدرشته امتحاني 12۵7 دانشگاه 
به »مهندسي  فرايند  از مهندسي شيمي گرايش طراحي  اردبيل  ـ  اردبيلي  محقق 

شيمي بدون گرایش« اصالح گرديد.
2- كدرشته محل 1۹102 از كدرشته امتحاني 12۵1 )مهندسي برق گرايش مدارهاي 

مجتمع الكترونيك( دوره مشترك به درخواست دانشگاه تهران حذف گرديد.
3- نام مؤسسه غيرانتفاعي و غيردولتي اسوه به »مؤسسه غيرانتفاعي و غيردولتي 

اسوه معاصر تبریز« اصالح گرديد.
»مؤسسه  به  اصفهان  بهشت  هشت  غيردولتي  و  غيرانتفاعي  مؤسسه  نام   -4

غيرانتفاعي و غيردولتي هشت بهشت پویا اصفهان« اصالح گرديد.
۵- نام دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي- جامعه الزهرا )س(- قم 
هدي-  اسالمي  معارف  و  الهيات  غيرانتفاعي  »دانشکده  به  خواهران(  )ويژه 

وابسته به جامعه الزهرا )س(- قم )ویژه خواهران(« اصالح گرديد.
 – تهران  »دانشگاه  به  پاكدشت  در  ابوريحان  دانشكده  تهران-  دانشگاه  نام   -۶

پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت« اصالح گرديد.
7- آدرس جدید دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت: استان 

تهران – پاكدشت – كيلومتر 20 بزرگراه امام رضا )ع(.
۸-  آدرس و شماره تلفن و شرایط جدید مؤسسه غير دولتی – غير انتفاعی 
انقالب  بلوار  انقالب -  بويراحمد- ياسوج- ميدان  دانا- یاسوج: استان كهگيلويه و 
 : تلفن   -  12 پالك   -۶ امامت  خيابان  حسين)ع(-  امام  شهرك  ورودي  روبروي   -
داراي  شرایط:  است.    www.dana.ac.ir:وبگاه نشاني   –  0743333۵221-2
خوابگاه خودگردان براي دانشجويان غير بومي – تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه 

اول تا سوم بترتيب 20، 1۵ و 10 درصد. 
۹-  آدرس و شماره تلفن جدید مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي 
فناوري آبيدر: استان كردستان ـ بانه ـ ابتداي بلوار سقز - تلفن: 0۸733۶۶۶۸07 
انتخاب رشته هاي تحصيلي و اطالعيه اصالح  انتشار دفترچه راهنماي  از  10- پس 
كدرشته محل هاي تحصيلي مندرج در دفترچه مذكور، دانشگاه هاي محقق اردبيلي 
ايالم در كدرشته محل  در كدرشته محل هاي 10213، 10223، 102۶3، 102۹3، 
ظرفيت  كاهش  به  نسبت   2۵۹0۵ محل  كدرشته  در  خاتم  غيرانتفاعي  و   1۵030
نيز  از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي  پذيرش دانشجو مبادرت نموده و برخي 
نسبت به افزايش ظرفيت در برخي از كد رشته  محل هاي خود اقدام نموده اند؛ لذا 

گزينش نهايي بر اساس ظرفيت هاي جديد انجام گرفته است.
ز- نحوه گزینش نهایي 

1-  با توجه به قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران در گزينش نهايي هر يك از 
رشته  محل ها، با توجه به  اين قانون، 2۵ درصد ظرفيت پذيرش هركد رشته محل 
سهميه  )در  ايثارگران  و  رزمندگان  به  الزم،  علمی  نمره  حدنصاب  كسب  شرط  به 
حداقل كسب  ايثارگران  سهميه  در  و  نمره  درصد   ۸0 حداقل  كسب  رزمندگان 
70 درصد نمره اخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد( اختصاص داده شده است. 

2ـ براي داوطلبان واجد شرايط گزينش، كارنامه اي حاوي اطالعات الزم، رتبه داوطلب 
و آخرين رتبه پذيرفته شده در هر يك از كد رشته هاي انتخابي و در سهميه مربوط 
تنظيم شده است و از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان از بعد از ظهر روز دوشنبه 

۹۶/۶/13 قابل دسترسي خواهد بود. 
حيطه  در  پذيرفته شدگان  انتقال  و  نقل  و  گرايش  تغيير  رشته،  تغيير  گونه  هر   -3

وظايف اين سازمان نبوده و به اين گونه درخواست ها ترتيب اثر داده نمي شود.
ح- تكميل ظرفيت و رشته هاي جدید

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 چهارشنبه مورخ ۹۶/۷/۱۲ اطالع رساني خواهد 

شد. 
نتايج اعالم شده  از صحت  انجام شده،  با توجه به كنترل هاي متعدد و بررسي هاي 
اطمينان حاصل شده است؛ مع الوصف، داوطلبان پس از دريافت كارنامه نتايج نهايي 
آزمون از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان، در صورتي كه در خصوص مندرجات 
مي توانند  باشند،  داشته  سؤالی  خود  رشته   انتخاب  خصوص  در  يا  مذكور  كارنامه 
حداكثر تا تاريخ ۹۶/۶/30 منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت 
اين سازمان اقدام نموده و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداً خودداري 
تاریخ  از  بعد  یا  از طریق دیگري  كه  مواردي  كليه  به  است  بدیهي  نمايند. 

96/6/30 واصل شود، به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
تلفن:  با شماره  اداري  در ساعات  را  مي توانند سؤاالت خود  گرامي  داوطلبان  ضمناً 
اين  روابط عمومي  غير حضوري  پاسخگويي  واحد  )با   0۲۱ پيش شماره  با   ۴۲۱۶3

سازمان( در ميان  بگذارند.
بخش دوم: مربوط به كليه پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي

1- پرونده كليه پذيرفتهشدگان آزمون براي احراز صالحيت هاي عمومي تحت بررسي 
است و نتيجه آن متعاقباً از طرف دفتر گزينش صالحيت هاي عمومي سازمان مركزي 

دانشگاه به اطالع محل هاي دانشگاهي خواهد رسيد.
2- سنوات تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته، بويژه براي مشموالن، سه سال 

است و به هيچ وجه قابل افزايش نيست.
سوي  از  كه  مقرراتي  براساس  است  الزم  عمومي  وظيفه  خدمت  مشموالن   -3
سازمان وظيفه عمومي اعالم گرديده و همچنين مندرجات دفترچه راهنماي آزمون 
كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۹۶ سازمان سنجش آموزش كشور ضوابط مربوطه را 
باشند و دانشگاه در قبال عدم رعايت  انجام داده  را بموقع  رعايت و وظايف محوله 
آنها مسؤوليت ندارد؛ از جمله اين ضوابط آنكه زمان فراغت از تحصيل، بيش از يك 
سال سپري نشده باشد و چنانچه بيش از يك سال از اتمام تحصيل آنان در دوره 

كارشناسي سپري شده باشد، بموقع به خدمت اعزام شده باشند.
4- با توجه به اعالم اداره كل امور اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشور، مجوز ثبت نام 
اقامتي  بررسي صالحيت هاي  و  قانوني  انجام تشريفات  اتباع خارجي مقيم، متعاقب 
اتباع مزبور و اعالم رسمي آن از سوي آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن، پذيرش اين 

افراد به صورت موقت است.
۵- پذيرفته شدگانی كه در فرم ثبت نام اينترنتي شركت در آزمون، خود را مشمول 
از سهميه رزمندگان و  ماده واحده مصوب مجلس شورای اسالمی موضوع استفاده 
ايثارگران دانسته اند، بايد هنگام ثبت نام فرم مربوط به تعهدنامه استفاده از سهميه 
رزمندگان و ايثارگران را تكميل كنند و به واحد يا مركز دانشگاهی ارائه دهند. بديهی 
است كه چنانچه در هر زمان از ثبت نام يا حين تحصيل، واجد شرايط بودن اين قبيل 
از دانشجويان در استفاده از سهميه مذكور به اثبات نرسد، دانشگاه از ادامه تحصيل 
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آنان ممانعت به عمل خواهد آورد و در اين صورت، اين دسته از پذيرفته شدگان، حق 
اعتراض در اين زمينه را نخواهند داشت و به علت سوء استفاده از سهميه رزمندگان 

و ايثارگران، حق پيگرد قانوني آنها براي دانشگاه محفوظ خواهد ماند.
زمان و محل ثبت نام :

روز هاي  يكي  در  شخصاً  كه  است  الزم  رشته ها  كليه  نهايی  پذيرفته شدگان  الف) 
مدارك  داشتن  دست  در  با   96 ماه  شهریور   15 و   14 چهارشنبه  و  شنبه  سه 
الزم، براي ثبت نام به واحدهای ذی ربط، كه نشاني و تلفن آنها در سامانه اينترنتي 
مركز سنجش و پذيرش دانشگاه به آدرس: www.sanjesh.iau.ac.ir و سامانه 

دانشگاه آزاد اسالمی به آدرس:iau.ac.ir  درج شده است، مراجعه نمايند.
- عدم مراجعه پذيرفته شدگان در روز و ساعت مقرر، به منزله انصراف از ثبت نام تلقی 

شده و هيچ گونه اعتراضی در اين زمينه پذيرفته نخواهد شد.
: پذيرفته شدگان واحدهاي علوم و تحقيقات، تهران  مركزي، تهران  جنوب،  تبصره 
تهران شمال، پزشكي تهران، الكترونيكي، سنندج، نجف آباد، تبريز، كرج، قم، قزوين، 
پرند، بروجرد، شيراز و اراك براي اطالع از چگونگي و زمان ثبت نام مقتضي است كه 

به آدرس سايت آن واحد ها به شرح ذيل مراجعه نمايند. 
www.iau.arak.ac.ir : اراک به آدرس

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.iautmu.ac.ir : پزشکي تهران به آدرس
 www.iau-tnb.ac.ir : تهران شمال به آدرس

 www.iauec.ac.ir : الکترونيکي 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.piau.ac.ir : پرند به آدرس
www.iaub.ac.ir : بروجرد به آدرس

www.iaushiraz.ac.ir : شيراز به آدرس

ناپيوسته  كارشنـاسی  ارشـد  دوره  در  ثبت نــام  براى  الزم  مـدارك 
(فوق ليسانس ):

ساير  يا  اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  صادره  )ليسانس(  كارشناسی  مدرك  اصل   -1
و  تحقيقات  علوم،  وزارت  تأييد  مورد  كه  كشور  خارج  و  داخل  معتبر  دانشگاه های 
فناوری يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی باشد، به انضمام ريز نمرات دوره 

كارشناسی با قيد معدل.
تبصره : پذيرفته شدگانی كه به داليلی قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسی )ليسانس( 
خود نيستند، بايد اصل گواهی تأييد شده دال بر فراغت از تحصيل را، كه از سوي 
دانشگاه محل تحصيل با قيد معدل صادر شده باشد، به همراه ريز نمرات تأييد شده 

ارائه نمايند.
از  تأييد شده  ارائه گواهي  با  فارغ التحصيالن مشمول دوره كارشناسي، كه  تذكر : 
محل تحصيل دوره مذكور ثبت نام مي نمايند، عالوه بر گواهي و ريز نمرات مذكور، 
بايد تصوير برگ  لغو معافيت تحصيلي دوره كارشناسي را ارائه نمايند. همچنين  اين 
دسته از فارغ التحصيالن، چنانچه دوره مذكور را در مدتي بيش از شش سال از بدو 
ورود به اتمام رسانده اند، بايد تصوير مجوز افزايش سنوات بدون ذكر غيبت را براي 

مدتي كه مازاد بر شش سال تحصيل كرده اند ارائه نمايند.
2- اصل شناسنامه و دو برگ فتوكپی خوانا از تمام صفحات )اصل شناسنامه برای 

تطبيق الزم است(.
3- اصل و يك برگ فتوكپي كارت ملي. )ارائه اصل كارت براي برابر با اصل بودن 

تصوير كارت الزم است(.
4- شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ )از يك نگاتيو( كه اخيراً  تهيه شده باشد )برای 

برادران مشمول 12 قطعه (.
۵- مدركی كه وضعيت خدمت وظيفه عمومي برادران را مشخص نمايد.

تذکر: افرادي كه از نظر مقررات وظيفه عمومي حائز شرايط ثبت نام نيستند )از جمله 
داراي دفترچه اعزام به خدمت با غيبت هستند يا با غيبت به خدمت اعزام شده اند 
يا در برگ اعزام آنان دانشجوي اخراجي يا انصرافي يا ترك تحصيل ذكر شده است( 

مجاز به ثبت نام نيستند. 
اختيار  در  دانشگاهی  واحد  سوي  از  كه  ثبت نام  فرم های  ساير  ارائه  و  تكميل   -۶

پذيرفته شدگان قرار داده می شود.
دوره  دانشجویی  بيمه  حق  و  آموزشی  خدمات  هزینه  شهریه،  ميزان 

كارشناسی ارشد  ناپيوسته  سال 1396 :
1- شهريه پذيرفته شدگان از دو بخش شهريه پايه )ثابت( و متغير تشكيل شده كه 
بر دو مورد مذكور،  از دانشجويان دريافت می گردد. عالوه  در هر نيمسال تحصيلی 
دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه و فقط در نيمسال اول بايد مبلغ 1/1۸0/000 
)يك ميليون صد و هشتاد هزار( ريال به عنوان هزينه خدمات آموزشي، به شماره 

حساب جاري محل دانشگاهي قبولي واريز نمايند. 
ريال  پانصد(  هزار  و هفت  )بيست  مبلغ 27/۵00  دانشجويي  بيمه حوادث  2- حق 
به حسابي كه دانشگاه مشخص نموده است،  را  بايد آن  است كه هر پذيرفته شده 

واريز نمايد.
توجه  مرزى  برون  و   بين المللی  مراكز  و  واحدها  پذیرفته شدگان   -3
داشته باشند كه (مطابق آیين نامه نقل و انتقاالت دانشجویان دانشگاه آزاد 
آنها  به  شرایطي  هيچ  تحت  جابجایي،  و  مهمانی  انتقال،  مجوز  اسالمی) 

داده نخواهد شد. 
با  رابطه  در  داوطلبان  نهایي  کارنامه  که  مي رساند  اطالع  به  پایان  در 
کد رشته هاي انتخابي، از  بعد از ظهر روز دوشنبه ۹۶/۶/۱3 از طریق سامانه 
قرار  دسترس  در  اسالمي  آزاد  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش  مرکز  اینترنتي 

خواهد گرفت.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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فرم مدرك كارشناسی و معدل
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 هيچ وقت فکرش را نمی کردم که روزی پيازچه ها را تميز کرده و در خاک 
فرو کنم، تراکتور سوار شــوم و پا به پای دیگر کشاورزان منطقه ام، 

سيب زمينی و گندم بکارم.
شهناز ربيعی، كارآفرين نمونه اســتان چهار محال و بختياری است. هر چند تصور 
نمی كرد كه سرنوشتش با كشاورزی گره بخورد، اما حاال كشاورزی را شغل پر افتخارش 
می داند: »تا راهنمايی در» فرادمبه« ، محل تولدم،  تحصيل كردم، دبيرستان بهياری 
را در بروجن خواندم و ليسانس علوم اجتماعی را نيز همان جا گرفتم. تصور اشتغال در 

هر شغلی را داشتم جز كشاورزی كه حاال در بروجن به آن معروف شده ام.«
ربيعی با كمك چهار زن همكارش زمين وسيعی برای كشت و كار راه انداخته است 
تا زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست و نيز خانوادة  معلوالن بروجن بتوانند در آن 
كار كنند. او سال های دوری را به ياد می آورد كه برای كار به بهزيستی بروجن مراجعه 
می كند تا كاری مرتبط با رشته تحصيلی اش بيابد: »مسؤوالن بهزيستی گفتند كه كار 
پشت ميزنشينی )كارمندی( ندارند و اگر می توانم، يك شركت تعاونی تأسيس كنم. 

من هم به عنوان اولين فرد در بهزيستی بروجن، اين پيشنهاد را پذيرفتم.«
او سال 77 شركت »مددجويان بهزيســتی خاص بانوان فرادمبه« را تأسيس كرد و 
عضوگيری خود را هم از مددجويان نابينا، ناشنوا و معلول آغاز كرد، اما برای ادامه كار، 

خانوادة مددجويان را به كار دعوت نمود. 
وی از تجربة خود در راه اندازی و تأسيس زمين كشاورزی می گويد: »از هيأت مديره 
شــركت تعاونی در ابتدا 200 هكتار زمين تقاضا كرديم، اما به ما گفته شد كه چون 
همگی زن هستيد، توانايی اداره اين وسعت زمين را نداريد، و در نهايت با چانه زنی های 

فراوان، به ما ۵00 جريب زمين اجاره داده شد.«
وی كه آن سال ها دختر مجردی بوده، به خاطر تفكرهای سختگيرانه درباره دختران 
جوان، محدوديت فراوانی داشــته اســت، اما هيچ يك از ايــن محدوديت ها مانعش 
نمی شود: »اجاره زمين، گرفتن وام، تقاضای آب و برق برای زمين كشاورزی، از جمله 
كارهايی هستند كه آن سال ها در منطقه بروجن مردانه تلقی می شد؛ اما من ايستادم 

و راهم را ادامه دادم.«
حتی زمانی كه او و ديگر همكارانش توانستند زمين ۵00 جريبی را اجاره كنند، تازه 
اول راه بود: »پس از دو ســال دوندگی، زمين را اجاره كرديم، اما با نهايت كم لطفی 
مواجه شديم؛ يعنی منبع آبی به زمينمان تخصيص داده شد كه سه هزار متر از زمين 

فاصله داشت ! همين طور برق شش كيلومتر فاصله داشت !«
اما مشكالت، اين كارآفرين نمونه را از پای نينداخت: »وام گرفتن را شروع كرديم. يك 
بار از بانك كشــاورزی وام 7۶ ميليون تومانی با بهره 1۶ درصد گرفتيم و بهره برداري 
از زمين را با كشــت گندم و سيب زمينی و زعفران شــروع كرديم. برای گرفتن اين             
7۶ ميليون تومان، زمين داران منطقه را شناسايی كرديم تا آنها برايمان وثيقه بگذارند.«

جدای مشكالت عمومی ناشی از محدوديت های فرهنگی و اجتماعی، شهناز جوان در 
عرصه خصوصی اش هم با مشكل مواجه شد؛ برای مثال، از مخالفت پدر و برادرانش 
با رفتن به بانك و كار در عرصه اقتصاد كشــاورزی می گويد: »چندين بار پدرم را به 
بانك بردم و بعد از آن به خانه معلــوالن، و به او يادآوری كردم كه تمام تالش من به 
خاطر اين معلوالنی است كه حامی ندارند، و اگر من هم نباشم، آينده تاريكی خواهند 

داشت.«
با انجام اين كارها، پدر شــهناز كمی آرام می شود و در نهايت به يكي از حاميان اين 
كشاورز نمونه تبديل می شود؛ كشاورزی كه عنوان »زن نمونه استان« را هم به خود 

اختصاص داد. 
شهناز ربيعی، اكنون با كمك زنان بروجن، زمينی را به وسعت ۵1 هكتار و نيم، زير 
كشت گندم، سيب زمينی و زعفران برده است و به گفته خودش توانسته است براي 

خانواده بسياری از معلوالن بهزيستی ايجاد شغل نمايد.

سخت كوشان :

كارآفرین نمونه چهارمحال و بختيارى
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