
16صفحه 2000 ریال     شاپا ISSN   1735-2916:1735-2916  هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور  سال بیست و دوم شماره 16  دوشنبه 2 مرداد ماه 1396 

1034» اقتصاد مقاومتی؛ تولید واشتغال «

صفحه  13

یادداشت  هفته

فاطمه  حضرت  زادروز  خجسته   ، قعده  ذی  اول 

 ، مسلمانان  برتمام   ) علیها  ا...  )سالم  معصومه 

بویژه دختران مسلمان ، تهنیت باد

از امروز آغاز می شود:

ثبت نام دوره های فنی و حرفه ای 
صفحه  6علمی- کاربردی

صفحه   3

صفحه   12

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

زمان برگزاري آزمون صحت
حفظ قرآن مجيد

آشنايي با رشته هاي دانشگاهي 

صفحه   4

تاريخ پرينت کارت و زمان  برگزاري آزمون تعيين صالحيت متقاضيان 

تدريس در دانشگاه جامع علمي – کاربردي سال 1396

صفحه  10

ادامه در صفحه  8

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

  زمان  و مکان آزمون عملی و طراحی رشته های هنر درآزمون سراسری 96

صفحه   5
سخت کوشان :   شارلوت برونته 

از استعدادها و توانایي هاي خود 
تا چه اندازه آگاهي دارید؟

نيمه مرداد ماه:

آخرين مهلت ثبت نام در جشنواره جوان خوارزمی
مشاور عالی سازمان سنجش، با اشاره به زمان اعالم 
نتایج بیست و دومین المپیاد علمی ـ دانشجویی 
کشور، از برگزاری بخش بین المللی این المپیاد در 
روزهای ۲۲ تا ۲۶ مردادماه در دو رشته ریاضی و 

شیمی خبر داد. 
دکتر حسین توکلی افزود: بیست و دومین المپیاد علمیـ  
دانشجویی کشور در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ 
تیر در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه 
و  زن  نفر   ۳۶۲( داوطلب  با حضور ۹۷۹  بهشتی  شهید 

۶۱۷ نفر مرد( برگزار شد.
آزمون  متمرکز  المپیاد  از  منتخبان،  افزود:  وی 
از  متمرکز  غیر  المپیاد  و   ۹۶ سال  کارشناسی ارشد 
قطب های هشتگانه دانشگاهی در ۲۰ رشته امتحانی به 
مرحله نهایی راه یافته بودند. قطب های دانشگاهی شامل: 

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد :

اعالم نتايج المپياد  
علمی - دانشجويی  در شهريور
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)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در رابطه با 
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رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
کسي که مطیع نمازش نباشد، نمازش کامل 
نیست، و اطاعت از نماز، همان دوري از فحشا 

و منكر است.

بدنامي  به  درآمد،  بدنام  جاي هاي  به  که  آ ن 
کشید، و هر که پُر گفت، راه خطا بسیار پویید، 
و آن که بسیار خطا کرد، شرِم او کم ]شد[، و 
آن که شرمش کم، پارسایي اش اندك هم، و 
آن که پارسایي اش اندك، دلش مرده است، و 

آنكه دلش مرده است، راه به دوزخ بُرده.

حضرت امام محمد تقي )ع( فرمودند:
آن کسي که عمه ام حضرت معصومه )س( را 
در شهر قم زیارت کند، بهشت براي او واجب 

مي شود.

در »یادداشت هفته« شماره پیش، به اختصار به »شناخت 
عالیق تحصیلي« داوطلبان پرداختیم و از شما پرسیدیم که 
»چقدر از عالیق تحصیلي خود آگاهید؟« و نخستین مالك 
انتخاب رشته صحیح را این موضوع دانستیم. در این شماره 
در مورد استعدادها و توانایي هاي داوطلبان به طور مجمل 

و مختصر با شما سخن خواهیم گفت.
این مرحله، یعني آگاهي داوطلب از استعداد ها و توانایي هاي 
خود، که دومین گام در مسیر انتخاب رشته صحیح محسوب 
و  تحصیلي(  عالیق  )شناخت  ما  قبلي  بحث  با  مي شود، 
بحث هایي که در زمینه انتخاب رشته در شماره هاي آینده 
با شما در میان خواهیم گذاشت، به صورت زنجیروار مرتبط 
مّدنظر  انتخاب رشته  را در هنگام  آنها  باید کلیت  و  است 

قرار داد و اعمال کرد. 
از  آگاهي  که  شویم  یادآور  باید  مرحله  این  تعریف  در 
بخش هاي  مهم ترین  از  خویش،  توانایي هاي  و  استعدادها 
اهمیت  است.  صحیح  رشته  انتخاب  امكان  آوردن  فراهم 
بیشتر این مرحله در مقایسه با مراحل دیگر، از آنجا آشكار 
از  توانایي هاي فردي،  این استعدادها و  بدانیم  مي شود که 
یك فرد به فرد دیگر )حتي میان افراد یك خانواده( متفاوت 
و گاه در تقابل با یكدیگر است؛ مثاًل  هر یك از ما ممكن 
است با افراد دو قلویي روبرو باشیم که به رغم همساني ها 
از  یكسان،  سال  و  سن  داشتن  و  ظاهري  شباهت هاي  و 
استعدادهاي دروني و توانایي هاي متفاوتي برخوردار باشند؛ 
ورزشي  فعالیت هاي  انجام  به  آنها  از  یكي  مثال،  عنوان  به 
عالقه بسیاري داشته باشد و دیگري اصاًل اهل ورزش کردن 
یا  نبیند؛  انجام حرکات ورزشي  به  میلي  و در خود  نبوده 
همراه  طور  به  یكدیگر  با  که  فردي  دو  این  از  یكي  آنكه 
چون  دانش هایي  فراگیري  به  آمده اند،  دنیا  به  همزمان  و 
ریاضیات، فیزیك، منطق، فلسفه و علومي از این دست که 
نیاز به اندیشیدن بسیار و محاسبات پیچیده و پي در پي و 
آوردن استدالل هاي سنگین دارد، متمایل بوده و استعداد 
یادگیري آنها را داشته باشد، و دیگري اصاًل به یادگیري این 
علوم متمایل نبوده و استعدادي در این زمینه نداشته باشد، 
و بالعكس، فردي عاطفي  باشد و به مباحثي چون شعر و 
ادبیات و عرفان عالقه مند بوده و در تسلط بر این گونه علوم 

مستعد باشد و ...
هم اکنون چندین مثال دیگر مانند مثال پیشگفته مي تواند 
فردي  تفاوت هاي  بیانگر  که  شود  جاري  شما  ذهن  در 
اشخاص از لحاظ داشتن استعدادها و توانایي هاي مختلف 
به  باید  انتخاب رشته هاي تحصیلي  بنابراین، هنگام  است؛ 
این موضوع عنایت داشت و در کنار شناختي که در مورد 
به  باید  به رشته هاي تحصیلي حاصل مي کنیم،  عالیقمان 
مورد،  این  در  و  باشیم  داشته  کافي  توجه  نیز  نكته  این 

اصطالحاً یك نسخه را براي همه تجویز نكنیم. 
آینده  زندگي  مسیر  انتخاب  رشته،  انتخاب  که  آنجایي  از 
باید این نكته را به تمام داوطلبان ورود به آموزش  است، 
عالي یادآوري کرد که استعداد افراد در انجام کاري، الزاماً به 
معناي توانایي آنها در انجام آن کار معّین نیست و نمي توان 
تنها به خاطر داشتن استعداد در یك رشته تحصیلي، آن 

رشته را انتخاب کرد؛ زیرا توانایي هاي شغلي، مسأله اي فراتر 
از استعداد شخصي افراد است و تواِن الزمي که براي موفق 
بودن دریك شغل خاص الزم است، در هر کس وجود ندارد. 
یك مثال کاماًل عیني مي تواند به شناخت نقش استعدادها 
و توانایي هاي فردي در انتخاب رشته تحصیلي کمك کرده 
و ما را در این زمینه یاري نماید: فرض کنید یك داوطلب 
دختر که در گروه آزمایشي علوم ریاضي و فني شرکت کرده 
است، با اعالم نتایج اولیه این آزمون به رتبه خوبي دست 
یابد، و با اطمینان از اینكه در یكي از رشته هاي مهندسي 
پذیرفته مي شود، دست به انتخاب چنین رشته هایي بزند. 
حاال وي با بررسي عالیق و استعداد خود در میان همین 
رشته  به  خود  زیاد  عالقه  متوجه  مهندسي،  رشته هاي 
مهندسي معدن مي شود؛ آن چنان که ترجیح مي دهد تنها 
این رشته را در تمام دانشگاه هاي کشور که رشته یاد شده 
فرد  آنكه  به  توجه  با  نماید.  انتخاب  ارائه مي شود،  آنها  در 
مورد نظر ما به احتمال بسیار در یكي از انتخاب هاي خود 
پذیرفته مي شود، باید بررسي کرد که آیا این داوطلب دختر 
توانایي گذراندن  از قبولي در رشته مهندسي معدن،  پس 
واحدهاي عملي رشته یاد شده را که در معادن کشور انجام 
واحدهاي  گذراندن  فرض  به  اصاًل  و  نه،  یا  دارد  مي شود 
عملي این رشته، پس از فراغت از تحصیل، آیا این داوطلب 
فیزیولوژي  با  بي تناسب  و  فرسا  به صورت طاقت  مي تواند 
جسماني خویش که یك زن است، به طور شبانه روزي در 
معادن مشغول به کار شود. به طور حتم، حتي در صورت 
که  است  مسلم  شخصي،  چنین  فني  و  علمي  توانایي 
تحصیل در این رشته  خاص و سایر رشته هاي مشابه، که 
داراي واحدهاي عملي و کارگاهي سنگین براي داوطلبان 
دختر هستند و اشتغال در مشاغل مرتبط با آن رشته پس 
این  روحي  و  جسماني  فرسایش  جز  دانش آموختگي،  از 
داوطلب، که در آینده نزدیك، همسر یك فرد و مادر یك 
خانواده خواهد بود، ندارد، و اگر چیزي مانند ارتقاي شغلي 
نصیب وي شود، به طور قطع در ازاي از دست رفتن آرامش 

رواني و جسماني او بسیار ناچیز خواهد بود.
بیانگر  آن،  مانند  دیگر  مثال  ده ها  و  پیشگفته  مثال 
محدودیت هاي ما در داشتن تمام استعدادها و توانایي هاي 
به  از یك جنس  و  دیگر  فرد  به  فردي  از  که  است  فردي 
جنس دیگر کاماًل متفاوت است، و این افراد هستند که باید 
با شناخت این استعدادها و توانایي ها در خود به کشف آنها 
همت گمارند و آن استعدادها و توانایي ها را از مرحله »قّوه« 
به »فعل« درآورند و در جهت »بروز« و »ظهور« آنها تالش 

و کوشش نمایند. 
نتیجه  است،  آمده  پیشین  سطور  در  آنچه  به  توجه  با 
عالیق  شناخت  از  پس  باید  داوطلب  یك  که  مي گیریم 
تحصیلي خود، به درك توانایي ها و استعدادهاي نهفته در 
با توجه به  یابد و  آنها آگاهي  از  نائل آید و  وجود خویش 
شماره هاي  در  این  از  پس  که  مواردي  سایر  و  موارد  این 
بعدي یادآور خواهیم شد، دست به انتخاب رشته تحصیلي 

صحیح بزند.
موفق باشید

از استعدادها و توانایي هاي خود تا چه اندازه آگاهي دارید؟
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تصويب يک رشتة جديد علمی ـ 
کاربردی در دورة کارشناسی

شورای  دبیر  و  درسی  برنامه ریزی  دفتر  سرپرست 
برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه جامع علمی 
ناپیوسته  کارشناسی  دورة  تصویب  از  کاربردی،  ـ 
مهندسی فناوری منابع طبیعی، امور اراضی در این 

دانشگاه خبر داد.
دکتر علیرضا جمالزاده، با اعالم این مطلب، اظهار کرد: برنامة 
درسی دورة  کارشناسی ناپیوستة مهندسی فناوری منابع 
طبیعی، امور اراضی، در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه 
شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی ـ کاربردی به 
منظور  رفع  نیازهای نیروی انسانی متخصص زیر بخش امور 

اراضی وزارت جهاد کشاورزی  به تصویب رسید.
وی در ادامه گفت: تربیت کارشناسانی با دانش و اطالعات 
فنی و تخصصی در حوزه امور زمین و آشنا با فناوری های 
نوین، تربیت کارشناسان متخصص و ماهر در زمینة امور 
اراضی به  عنوان کارشناسان رسمی برای ارائة خدمات به 
عموم مردم، فارغ از اشتغال در زیر بخش امور اراضی یا 
سایر دستگاه های دولتی، از دیگر اهداف دورة  کارشناسی 
ناپیوسته مهندسی فناوری منابع طبیعی، امور اراضی است.

سرپرست دفتر برنامه ریزی درسی آموزشی و درسی علمیـ  
کاربردی افزود: با ایجاد رشتة فوق، سایر دستگاه های دولتی، 
سازمان  آبخیزداری،  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  جمله  از 
و  مسكن  وزارت  بخش های  زیر  زیست،  محیط  حفاظت 
شهرسازی، شهرداری ها و ... می توانند از دانش و اطالعات 

تخصصی فارغ التحصیالن این  رشته بهره مند شوند.
رشته،  این  دانش آموختگان  کرد:  تأکید  جمالزاده  دکتر 
جهادکشاورزی نظیر  بخش های وزارت  زیر  در  می توانند 
سازمان امور اراضی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور و همچنین در وزارت مسكن و شهرسازی، شهرداری، 
سازمان حفاظت از محیط زیست و ... به عنوان کارشناس 

امور زمین ایفای نقش کنند.
دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمیـ  کاربردی، 
خاطرنشان کرد: از جمله قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای 
دانش آموختگان این رشته، پایش اراضی زراعی و باغی با 
تغییر  بر طرح های  نظارت  نوین،  فناوری های  از  استفاده 
کاربری اراضی کشاورزی، به کارگیری سیستم اطالعات 
جغرافیایی و سنجش از دور برای فعالیت های امور اراضی، 

نظارت بر طرح های واگذاری اراضی است.
دکتر جمالزاده افزود: دانش آموختگان این رشته، می توانند به 
عنوان کارشناس امور اراضی، کارشناس  حفظ کاربری اراضی، 

کارشناس واگذاری اراضی و نظارت مشغول به  کار شوند.
دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمیـ  کاربردی 

نیز  دوره  این  تخصصی  دروس  از  برخی  گفت:  پایان  در 
عملیات  اراضی،  امور  در  کاربردی  نرم افزارهای  شامل 
سیستم  عملیات  اراضی،  امور  در  کاربردی  نرم افزارهای 
اطالعات جغرافیایی زمین  GIS، کاربرد سنجش از دور 
)RS( در امور اراضی، حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی 
و 5۱۲ ساعت آموزش عملی در محیط کار واقعی به عنوان 

آموزش در محیط کار خواهد بود.

تصويب برنامة درسی »سيستم های 
ارتباط و ناوبری هوايی بالگرد« در 

دانشگاه جامع علمیـ  کاربردی

فنی  ناپیوسته  کاردانی  دورة  درسی  برنامة 
در  بالگرد«  هوایی  ناوبری  و  ارتباط  »سیستم های 

دانشگاه جامع علمیـ  کاربردی به تصویب رسید. 
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در دویست و پنجاه 
و هشتمین جلسة شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی 
علمی- کاربردی، برنامة درسی دورة کاردانی ناپیوستة فنی 
»سیستم های ارتباط و ناوبری هوایی بالگرد« به تصویب 

رسید.
هدف از اجرای دورة کاردانی فنی سیستم های ارتباط و 
ناوبری هوایی بالگرد، تربیت متخصصان نگهداری و تعمیر 
نیاز  مورد  بالگرد  هوایی  ناوبری  و  ارتباط  سیستم های 
صنعت بالگردی نظامی و غیرنظامی کشور، با استفاده از 
امكانات آموزشی و پشتیبانی آموزشی موجود منطبق بر 
استانداردهای آموزشی فنی و پروازی صنعت بالگردی مورد 
تأیید هواپیمایی کشوری و مدیریت استاندارد پرواز هوانیروز 

است.
از جمله قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان 
این رشته، عیب یابی و تعمیر و انجام بازدیدهای فنی در 
سطح رده سازمانی سیستم های ارتباط و ناوبری بالگرد، 
ناوبری  و  ارتباط  نوین سیستم های  فناوری های  شناخت 
هوایی بالگرد )مانند جی پی اس و ضبط راکال(، اجرای 
استانداردها،  رعایت  کارگاهی،  و  فردی  ایمنی  مقررات 

سوابق، آیین نامه ها و فرم هاست.
همچنین دانش آموختگان این رشته می توانند به عنوان 
فنی  وکاردان  بالگرد  ارتباطی  سیستم های  فنی  کاردان 

سیستم های ناوبری بالگرد مشغول به کار شوند.
گفتنی است که برخی از دروس تخصصی دورة کاردانی 
بالگرد، شامل:  ناوبری هوایی  و  ارتباط  فنی سیستم های 
کاربرد سیستم های اتوماتیك و حفظ تعادل پرواز، پرواز 
اتوماتیك بالگرد، عیب یابی و رفع عیب سیستم های ارتباط 

و ناوبری بالگرد، سیستم های ارتباط هوایی بالگرد است و 
آموزش در محیط کار دوره نیز مشتمل بر 5۱۲ ساعت 

آموزش عملی در محیط کار واقعی خواهد بود.

سامانه نقل و انتقال 
دانشجويان شاهد و ايثارگر فعال شد

قبل  ورودی سال های  ایثارگر  و  دانشجویان شاهد 
پوشش  تحت  دانشگاه های  در  تحصیل  به  شاغل 
وزارت علوم، تا ۲۰ مرداد ۹۶ برای ثبت نام در سامانه 

نقل و انتقال فرصت دارند. 
این سامانه از روز شنبه ۲۴ تیرماه تا پایان روز جمعه ۲۰ مرداد 
۹۶ به مدت ۲۷ روز برای ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر 
ورودی سال های قبل شاغل به تحصیل در دانشگاه های تحت 
پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )به استثناء دانشگاه 
جامع علمی ـ کاربردی( در مقاطع کاردانی، کارشناسی و 

دکتری حرفه ای )دامپزشكی( فعال شده است.
الزم است که متقاضیان شاهد و ایثارگر، قبل از تكمیل 
سامانه نقل و انتقال، فایل راهنما را به دقت مطالعه کرده و 

تمام مراحل را به درستی انجام دهند.
انتها به پایان برسانند؛  تا  باید تمام مراحل را  متقاضیان 
به  پی گیری  کد  مرحله،  هر  در  سامانه  این  آنكه  ضمن 
متقاضی می دهد و این موضوع، دلیل بر اتمام ثبت نام نبوده 

و داوطلب باید مراحل ثبت نام را تا انتها انجام دهد.
الزم به یادآوري است که دانشجویان متقاضی می توانند از 
طریق آدرس: Portal.saorg.ir در سامانه نقل و انتقال 

دانشجویان شاهد و ایثارگر ثبت نام کنند.

نيمه مرداد ماه:

آخرين مهلت ثبت نام 
در جشنواره جوان خوارزمی 

نوزدهمین جشنواره جوان  به  ارائه طرح  و  ثبت نام 
خوارزمی، تا نیمه مرداد ماه تمدید شد.

خوارزمی،  جوان  جشنواره  نوزدهمین  دبیرخانه  سوی  از 
ثبت نام و ارائه طرح در این جشنواره، تا روز ۱5 مرداد ماه 

جاری تمدید شد.
متقاضیان شرکت در نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی، 
می توانند از طریق سامانه  جامع جشنواره های خوارزمی، 
اقدام کرده و  ارائه مشخصات فردی  به ثبت نام و  نسبت 

شناسه کاربری و کلمه عبور خود را دریافت کنند.
عالوه بر آن، شرکت کنندگانی که قباًل در این جشنواره 
ثبت نام کرده اند، الزم است که تمام مستندات الكترونیكی 
و هزینه ثبت نام خود را تا تاریخ مذکور از طریق سامانه 

ثبت نام ارسال کنند.
الزم به یادآوري است مستنداتی که امكان ارسال آنها به 
صورت الكترونیكی وجود ندارد، باید به صورت پستی یا 
ایران  به سازمان پژوهش های علمی و صنعتی  حضوری 

ارسال شوند.
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صالحیت  تعیین  آزمون  در  شرکت  متقاضي  داوطلبان  کلیه  اطالع  به  وسیله  بدین 
متقاضیان تدریس در دانشگاه جامع علمي – کاربردي در سال ۱۳۹۶ مي رساند که 
فرآیند  برگزار مي شود.  تهران  روز جمعه مورخ ۹۶/5/۶ در شهر  آزمون مذکور صبح 
برگزاري آزمون از ساعت 8:۳۰ آغاز مي شود و درهاي ورود به جلسه امتحان، نیم ساعت 
قبل از شروع فرآیند برگزاری آزمون بسته خواهد شد؛ لذا کلیه داوطلبان باید قبل از 

بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني خود حاضر باشند.
لینك مربوط به کارت و برگ راهنماي شرکت در آزمون، از روز سه شنبه مورخ 
۹۶/5/3 روي پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: 
کردن  وارد  با  مي توانند  متقاضیان  و  مي گیرد  قرار   www.sanjesh.org
نام خانوادگي، شماره ملی، سال  شماره پرونده و اطالعات شناسنامه اي )نام، 
تولد و ...( خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام 
و بر اساس آدرس تعیین شده روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني 

مربوط مراجعه نمایند. 

کارت  پرینت  داشتن  آزمون، همراه  براي شرکت در جلسه  که  است  بدیهي 
یا اصل شناسنامه عكسدار و  شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملي 
در  مندرج  اطالعات  در  مغایرت  مشاهده  صورت  در  است.  الزامي  آن،  ارائه 
با اطالعات ثبت نامي، داوطلبان مي توانند بر اساس توضیحات  کارت ورودی 
ذیل کارت اقدام نمایند. ضمناً داوطلباني که موفق به پرینت کارت شرکت در 
آزمون خود نشده اند، مي توانند در روز پنجشنبه مورخ ۹۶/5/5 از ساعت8:3۰ 
الي1۲:۰۰و14:۰۰ الي18:۰۰ با در دست داشتن کارت شناسایي معتبر و دو قطعه 
عكس 4×3 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص در دانشكده 
فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره واقع در: تهران- خيابان انقالب- ميدان 
به  مراجعه و نسبت  فردوسي )به سمت ميدان انقالب(- بن بست شاهرود 

اصالح و رفع اشكال احتمالي کارت خود اقدام نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

 تاريخ پرينت کارت و زمان  برگزاري آزمون تعيين صالحيت متقاضيان 
تدريس در دانشگاه جامع علمي – کاربردي سال 1396

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

1396  همانند آزمون سراسری سال 1395 به صورت زیر است:
الف- آن دسته از دیپلمه های ریاضی فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی 
که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یك  یا چند درس آنها به صورت 
نهایی، سراسری و  کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق 
تحصیلی موجود دیپلم )سال سوم آموزش متوسطه( به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت 

سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود.

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

نهایی آنان لحاظ می شود.
تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال خواهد 

شد.
 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ميزان و نحوة تأثير سوابق تحصيلی  در آزمون سراسری سال 1396 

5 مرداد ، سالروز  عملیات

افتخارآفرین مرصاد

 و شکست منافقان کوردل ،

گرامی باد
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مخترع  ادیسون،  توماس  معروف  جملة  این  ما  بیشتر 
توانمند، پر کار و مشهور جهان، را شنیده ایم که: »موفقیت 
و نبوغ، یك درصد انگیزه است و ۹۹ درصد عرق ریختن«؛ 
اما نمی دانم چرا در عمل، این موضوع را چندان نمی پذیریم 
و تصور می کنیم افرادی که در  دنیای علم، هنر، صنعت، 
سیاست، ورزش و ... موفق شده اند، یا استعداد خدادادی 
عجیب و غریبی داشته اند و یا شانس و اقبال بسیار باعث 

شده است که آنها قلة موفقیت را پیروزمندانه فتح کنند.
اگر در آنچه میخواهیم به نتیجه مورد نظرمان نمی رسیم، 
تقصیر را گردن کم اقبالی مان می گذاریم و با حسرت از 
آنهایی یاد می کنیم که جز خوش شانسی هیچ مزیتی بر 

ما نداشته اند ! 
می خواهیم از این شماره، هر هفته در این صفحه، از یك 
فرد موفق سخن بگوییم؛ فردی که در گوشه ای از این دنیای 
خاکی در عرصة علم، هنر، ادبیات، ورزش ، فعالیت های 
اجتماعی و ... موفق شده است و این موفقیت خود را بیش 
از هر چیز دیگر، مرهون سخت کوشی و تالش پی گیر خود 
بوده است. به امید آنكه زندگی این افراد بتواند الگویی برای 
تالش بیشتر ما در راه اهداف سازنده و ارزشمندمان باشد.   
»هیورث« در آخرین نقطة سر باالیی مرتفعی که گویی 
در  کشیش  اقامتگاه  داشت.  قرار  بود،  متصل  آسمان  به 
عقب کلیسای کوچك در پس پرده ای از مه تیره به چشم 
می خورد؛ عمارتی که هرگز صدای خنده در آن منعكس 
نمی شد؛ به طوری که سنگ های گورستانی، که به منزلة 
باغ کشیش محسوب می شد، در مقایسه با کشیش و افراد 
خانواده اش، مظهر نشاط و سرور بودند. در اتاق های این 
عمارت، که از سمت جلو به گورستان مشرف بود، و از عقب 
به تپه ماهور منتهی می شد، شش کودك ایرلندی، پنج 
دختر و یك پسر، چشم به دنیا گشوده بودند. این کودکان 
زیر نظر پدر عبوس خویش تربیت می شدند. آنان هرگز لب 
به گوشت نمی زدند و هیچ گونه بازی و تفریحی نداشتند 

و بتدریج با مسؤولیت ها و مصائب زندگی آشنا می شدند. 
مادر آنها بعد از به دنیا آوردن کوچكترین فرزند، »آن«، 
کشیش بیچاره را با یك پسر و پنج دختر تنها گذاشت و 
مرد. از همان روز بود که پدرشان دیگر آن آدم سابق نشد؛ 
تا توانست به بچه ها سخت گیری کرد و زور گفت. شارلوت 
و امیلی را با ماری و الیزابت به مدرسه شبانه روزی، که 
مخصوص دختران روحانیان بود، فرستاد. دو دختر بزرگتر، 
و  امیلی  مردند.  و  گرفتند  کثیفی، سل  و  غذا  از کمبود 
شارلوت از فرصت استفاده کردند و به خانه برگشتند. هر 
چند اوضاع خانه با شبانه روزی فرق زیادی نداشت و دوباره 
سایة آن پدر خشن و فقر و کمبود محبت مادر، بر سرشان 
بود؛  اما دوای همه دردهایشان تخیل  سنگینی می کرد، 
روزها در دشت و علفزارها دور هم می نشستند و در دنیای 

رویاهایشان گم می شدند.
شارلوت، سومین فرزند این خانواده بود؛ کودکی با فكری 
قوی و فّعال و جسمی نحیف و ناتوان که در سال ۱8۱5 
به دست  کتابی  او  همیشه  بود.  آمده  دنیا  به  میالدی  
چهارده  در  پدرش  می ایستاد.  گوشه ای  در  و  می گرفت 
سالگی تصمیم گرفت که وی را برای تعلیمات رسمی به 
دبیرستان بفرستد. آن هنگام او خیلی ضعیف بود و کودکی 
۱۰ ساله به نظر می آمد و دست و پایش فوق العاده کوچك 
بود و از شدت نزدیك بینی، حالت موش کوری را داشت که 

با نور شدیدی مواجه شده باشد.
»میس وولر«، مدیر دبیرستان، در نتیجة آزمایشی که از 
شارلوت به عمل آورد، فهمید که اطالعات او در ریاضیات، 
جغرافی و دستور مقدماتی، کم است؛ ولی همین که قلم 
را به دستش داد، شارلوت سرش را روی کاغذ چسبانید و 
فی البداهه داستانی نوشت و آهسته گفت: »خانم ! در خانه 

۲۲ جلد رمان نوشته ام !« 
شارلوت، همه شب در خوابگاه، در حالی که چشمانش برق 
می زد و چهره اش آتشین بود، با گفتن قصه هایی وحشت آور 
و هولناك، دخترها را از خواب باز میداشت. قوة تصور او 
بسیار قوی بود. او حوادث و جزئیات زندگی دو خواهرش را 
که فوت کرده بودند، حكایت می کرد و ضمن صحبت متأثر 
می شد. دوستانش از اینكه جزئیات زندگی خواهرانش را که 
از او بزرگتر بودند و در کودکی از دنیا رفته بودند، به خاطر 
داشت، اظهار تعجب می کردند، ولی او می گفت: »من از 
پنج سالگی، خصلت ها و روحیات اطرافیان خود را تجزیه و 

تحلیل می کردم.« 
روزها و شب ها آرام می گذشت و شارلوت در همان مدرسه 

معلم شد، اما از شغل خویش رضایت 
نداشت و به همین خاطر، چند قطعه 
از شعرای  یكی  برای  را  اشعار خود  از 
سرشناس عصر خویش فرستاد و از او 
و  تشویق  وسایل  که  کرد  درخواست 
ترقی او را در شغل نویسندگی فراهم 
اما او در پاسخ نوشت: »ادبیات  سازد؛ 
نمی تواند و نباید شغل و هدف زنان در 

زندگی باشد.« 
شارلوت، بار دیگر، قسمتی از رمانی را که 
نوشته بود، برای شاعر معروف دیگری 
فرستاد و او در پاسخ چنین اظهار کرد: 
محرر  داستان،  نویسندة  »نمی فهمم؛ 

ثبت اسناد است یا خیاطی دیوانه ؟!« 
را  شارلوت  روح حساس  این سخنان، 
دردمند ساخت و حتی تا مدتی دست 
با تالش و  نهایت  اما در  نبرد،  قلم  به 

پی گیری توانست رمان جاویدان خود را به چاپ برساند. 
رمان »جین ایر« در سراسر انگلستان شور و هیجان به پا 
کرد. شارلوت به خواهرانش گفته بود: »اینكه نویسندگان 
معتقدند که حتماً باید زنان داستاِن خود را زیبا معرفی 
کنند، اخالقاً راه خطا می پیمایند. من این موضوع را ثابت 
خواهم کرد و قهرمان داستانم را زنی به زشتی و ناچیزی 

خودم خواهم ساخت« 
هنوز شور و شعف ناشی از انتشار کتاب شارلوت در محافل 
به  بزرگی دست  غم  با  وي  که  بود  نشده  ادبی خاموش 
گریبان شد؛ برادرش که شاعر و نقاش بود، در سن سی و 
یك سالگی چشم از دنیا فرو بست و چند هفته بعد امیلی 
سیه چشم، که او نیز نویسنده بود )خالق رمان بلندی های 
بادگیر(، به دنبال او رفت؛ خواهری که  شارلوت، کتاب 

»شرلی« را به یاد او نگاشته است. 
یك ماه بعد »آن« مثل امیلی شروع به سرفه کرد و همان 
او را هم گرفت، و در  بیماری خانمان سوز سل گریبان 
نهایت، »آن«، نویسندة رمان »مستأجر عمارت وایلدفل«، 

جان به جان آفرین تسلیم کرد. 
در غروب همان روز، کشتی هایی در دور دست مثل طالی 
پرداخت شده، در روی دریا می درخشیدند. خورشید غروب 
می کرد و شارلوت ایستاده بود و قطعه شعری را که یك 

شب امیلی سروده بود، زمزمه می نمود: 
»اگر زمین و ماه از بین بروند 

و خورشیدها و جهان ها نابود شوند 
و تو ای پروردگار ! تنها تو بمانی 

همة موجودات در وجود الیزال تو، زنده و جاویدان خواهند 
بود.«

سخت کوشان :

شارلوت برونته
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بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در پذیرش دوره کاردانی فنی 
و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه 
سال ۱۳۹۶ مي رساند که ثبت نام براي شرکت در پذیرش دوره مذکور، از طریق پایگاه 
اطالع رساني این سازمان از روز دوشنبه مورخ ۹۶/5/۲ آغاز مي شود و در روز دوشنبه 
مورخ ۹۶/5/۹ پایان مي پذیرد؛ لذا کلیه داوطلبان متقاضي ثبت نام، که داراي شرایط 
عمومي و اختصاصي به شرح ذیل هستند، مي توانند در پذیرش مذکور ثبت نام و شرکت 

نمایند.

روش گزينش دانشجو
گزینش دانشجو در هر یك از کدرشته محل هاي تحصیلي، بر اساس معدل کل مندرج 
بومي  ایثارگران،  شاغل،  آزاد،  سهمیه هاي  و  دیپلم  نوع  دیپلم،  معتبر  گواهینامه  در 
دانشگاه جامع  براساس ضوابط  داوطلبان  عمومي  به صالحیت هاي  توجه  با  و  بودن 
علمي - کاربردي و مصوبات مربوط صورت مي گیرد.  بدیهي است که براي هر یك 
از موارد فوق، ارائه مستندات مربوط در زمان ثبت نام از سوي پذیرفته شده به مرکز 

آموزشي، ضروري است.

شرايط ثبت نام:
داوطلب متقاضي شرکت در پذیرش باید یكایك اقدامات زیر را بموقع و در مهلت 

مقرر انجام دهد:
آدرس:                  به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رساني  پایگاه  به  مراجعه   -۱

.www.sanjesh.org
۲- دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش و 

مطالعه آن.
۳- مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش، براي تهیه کارت اعتباري.

تبصره- با توجه به اینكه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتي انجام مي شود، 
پرداخت  که  شتاب،  بانكي  شبكه  عضو  کارت هاي  از  استفاده  با  است  الزم  داوطلبان 
الكترونیكي آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان و پرداخت مبلغ 
۲۰۰/۰۰۰ )دویست هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام، نسبت به دریافت اطالعات کارت 

اعتباري )شماره سریال ۱۲ رقمي( اقدام نمایند.
۴- آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام.

داوطلب باید پس از مطالعه دفترچه راهنماي پذیرش در این دوره و آشنایي با کلیه 
آموزش  اطالع رساني سازمان سنجش  پایگاه  به  مراجعه  با  پذیرش،  و ضوابط  شرایط 
کشور نسبت به ثبت نام اقدام نماید. الزم به توضیح است که دفترچه راهنماي پذیرش 
دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی 
ـ کاربردی مهر ماه سال۱۳۹۶ و همچنین نحوه ورود به سایت براي ثبت نام و اقدامات 
الزم براي انجام ثبت نام اینترنتي، در سایت سازمان سنجش آموزش کشور در زمان مقرر 

قرارداده شده است.
تبصره 1: دانش آموزان سال آخر متوسطه، که حداکثر تا تاریخ ۹۶/۶/۳۱ موفق به اخذ 
مدرك دیپلم خواهند شد، مجاز به انتخاب کد رشته محل هستند؛ اما چنانچه داوطلبی 
احتمال می دهد که تا پایان شهریورماه سال جاری )۱۳۹۶( موفق به اخذ مدرك دیپلم 
نمی شود، موکداً توصیه می شود که ثبت نام  ننماید؛ بنابراین، چنانچه داوطلبی در یكی 
از کدرشته محل های انتخابی پذیرفته گردد، ولی تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۶ موفق 
به دریافت گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه نشود، قبولی وي ملغی خواهد شد 

و اجازه ثبت نام نخواهد داشت.
تذکرات مهم:

۱( مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تكمیل شود.
۲( مسؤولیت صحت کلیه مندرجات تكمیل شده فرم تقاضانامه به عهده داوطلب خواهد 

بود.
۳( مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نیست؛ بنابراین، داوطلب باید در زمان تكمیل 

اطالعات تقاضانامه، نهایت دقت را به کار گیرد.
 )... از پذیرش )ثبت نام، پذیرفته شدن، حین تحصیل در دانشگاه و  ۴( در هر مرحله 
مشخص شود که داوطلب حقایق را کتمان نموده است یا واجد شرایط و ضوابط مندرج 

در این دفترچه نیست، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
5( داوطلب باید پس از پایان ثبت نام الكترونیكي )اینترنتي( از کلیه صفحات، پرینت 

تهیه نموده و آن را نزد خود نگه دارد.

دستورالعمل و نحوه تکميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:
به داوطلبان توصیه مي شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام، 
ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تكمیل نموده و سپس بر اساس 
فرم پیش نویس، با مراجعه به پایگاه اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور، اطالعات الزم 
را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمایند. ضمناً راهنماي جامع نحوه تكمیل 
فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اینترنتي موجود است و داوطلبان براي کسب اطالع  بیشتر 
مي توانند به این راهنما مراجعه نمایند. داوطلبان الزم است که در درج اطالعات ثبت نام 
دقت نمایند. بدیهي است که در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در موارد قید شده در 
تقاضانامه ثبت نام با مدارك داوطلب، در صورت پذیرفته شدن، قبولي وي »کان لم یكن« 

تلقي شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیري خواهد شد.

نـکات و توصيه هاي  مـهم :
۱( اگر از طریق کافي نت اقدام به ثبت نام مي نمایید، تأکید مي شود که تمامي مراحل 
ورود اطالعات ثبت نامي را شخصاً انجام دهید یا بر انجام امور مربوط، در کافي نت نظارت 

مستقیم داشته باشید.
پرونده              شماره  دریافت  تقاضانامه،  تكمیل  از  پس  داوطلبان،  که  مي شود  توصیه    )۲
۶ رقمي و کد پي گیري ۱۶ رقمي، یك نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهیه و آن را نزد 

خود نگهداري نمایند.
 ۳( به داوطلبان توصیه مي شود که در انتخاب کدرشته  محل هاي انتخابي خود دقت 
الزم را مبذول فرمایند؛ زیرا پس از دریافت کد پي گیري ۱۶ رقمي، در این خصوص به 

درخواست هاي داوطلبان مبني بر اصالح یا جابجایي ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اطالع رساني   و  خبري   )هفته نامه  پیك  سنجش   نشریه  طریق   از  تغییري   هرگونه    )5
سازمان  سنجش (، سایت سازمان سنجش و در صورت لزوم  از طریق رسانه هاي گروهي 

 اعالم  خواهد شد.
۶( در صورت  لزوم ، داوطلبان مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن: ۰۲1-4۲1۶3 
سیستم  طریق  از  یا  گرفته  تماس   کشور  آموزش   سنجش   عمومي  سازمان   روابط  با 

پاسخگویي اینترنتي )غیرحضوري( سازمان اقدام نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در باره:

 شرايط و ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام متقاضيان پذيرش دوره 
کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه 

جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال 1396
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بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری 
)Ph.D( می رساند که پذیرش دانشجو در سال ۱۳۹۷ بر اساس قانون “سنجش و 
پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تكمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي” 
مصوب ۹۴/۱۲/۱8 مجلس محترم شورای اسالمی و همچنین آیین نامة اجرایي مربوط 
و مصوبات “شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تكمیلی” به 
شرح ذیل انجام خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد که تمام متقاضیان ورود به دورة دکتری 
در کلیه رشته های مصوب دفتر گسترش آموزش عالی، اعم از دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی، در آزمون ورودی 
دوره های دکتری )Ph.D( شرکت نمایند. الزم به ذکر است که پذیرش بر اساس 
قانون مذکور و مطابق این اطالعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای 
پذیرش آزمون مذکور )که در زمان ثبت نام از سوي این سازمان منتشر می شود(، 

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

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

ناپیوسته آموزشی ـ پژوهشی، بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:
1ـ آزمون متمرکز )5۰ درصد(

۲ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )۲۰ درصد(
3ـ مصاحبه علمی و سنجش عملی )۳۰ درصد(

ب ـ دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش 
محور، بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

1ـ آزمون متمرکز )۳۰ درصد(
۲ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )۲۰ درصد(

3ـ مصاحبه علمی و بخش عملی )۳۰ درصد(
4ـ تهیه طرح واره )۲۰ درصد(

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

و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.
بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، در دوره هاي تحصیالت تكمیلی، 

مواد آزمون متمرکز دکتری )Ph.D( سال ۱۳۹۷ به شرح زیر خواهد بود:

الف( آزمون زبان       با ضریب )۱(
ب( آزمون استعداد تحصیلی       با ضریب )۱(

ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد       با ضریب )۴(
سنجش و پذیرش برای کلیه دوره ها شامل: روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پژوهش محور، 
پردیس های خودگردان، پیام نور، بورس اعزام به خارج، مؤسسات غیر انتفاعي، دانشگاه 
آزاد اسالمی و .... بر اساس قانون فوق صورت خواهد گرفت؛ لذا کلیه متقاضیان ورود 
به دوره دکتری )Ph.D( و همچنین دستیاری دامپزشكی سال ۱۳۹۷ الزم است در 

این آزمون ثبت نام و شرکت نمایند. 
سایر شرایط و ضوابط

و دکتری حرفه ای  کارشناسی ارشد  مقطع  فارغ التحصیالن  و  دانشجویان  تمام  1ـ 
می توانند در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی، در آزمون ورودی 

شرکت نمایند.
۲ـ دارندگان مدرك معادل دوره کارشناسی ارشد، در صورتی که مشمول آیین نامه 
شماره ۲/۷۷۶۳۳ مورخ ۹۲/5/۲8 که از سوي معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده 

است باشند، می توانند در این آزمون شرکت نمایند.
3ـ مؤسسات برای پذیرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می توانند پذیرش به عمل 
آورند که حداکثر تا سی و یكم شهریورماه همان سال )سال ۱۳۹۷( فارغ التحصیل 
شوند. تاریخ فارغ التحصیلی برای داوطلبانی که شروع تحصیل آنان در صورت وجود 

ظرفیت نیمسال دوم است، سی ام بهمن ماه همان سال )سال ۱۳۹۷( خواهد بود.
4ـ پذیرفته شدگان قطعی )نهایی( روزانه سال ۱۳۹۶، چه در دانشگاه محل قبولي 
ثبت نام کرده و چه ثبت نام نكرده باشند، اجازه شرکت در آزمون سال ۱۳۹۷ را ندارند 

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

روزانه پذیرفته نشده باشند، اجازة شرکت در آزمون دکتري سال ۱۳۹۷ را دارند.
۶ـ سایر شرایط و ضوابط، در دفترچة راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي 

دکتري نیمه متمرکز سال ۱۳۹۷ درج خواهد شد.
دکتري  دوره هاي  ورودي  آزمون  مواد  و  رشته ها  جداول  که  است  یادآوري  به  الزم 
)Ph.D( سال ۱۳۹۷، همراه اصل این اطالعیه ، در سایت سازمان سنجش درج شده 

است.  
 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های 

دکتری)Ph.D( سال 1397

بـــه اطـــالع متقاضیـــان شـــرکت در آزمون هـــای TOEFL  و GRE می رســـاند 
کـــه تنهـــا مدارکـــی از ســـوی ایـــن ســـازمان مـــورد تأییـــد و گواهـــی قـــرار می گیـــرد 
ـــت  ـــوده و تح ـــت نم ـــازمان دریاف ـــن س ـــوز الزم را از ای ـــون، مج ـــزاری آزم ـــز برگ ـــه مرک ک

ـــد. ـــته باش ـــرار داش ـــازمان ق ـــن س ـــارت ای نظ
ـــام مرکـــز  ـــه ن ـــرًا اطـــالع حاصـــل شـــده اســـت کـــه در شـــهر اصفهـــان مؤسســـه ای ب اخی

ـــه  ـــدام ب ـــازمان، اق ـــن س ـــوی ای ـــای الزم از س ـــت مجوزه ـــدون دریاف ـــپاهان، ب ـــل س تاف
برگـــزاری آزمون هـــای TOEFL  و GRE می نمایـــد؛ لـــذا یـــادآوری می گـــردد کـــه 
ـــن  ـــر ای ـــد از نظ ـــرکت نماین ـــون ش ـــده در آزم ـــاد ش ـــز ی ـــه در مرک ـــی ک ـــدارك داوطلبان م
ـــه مراکـــز آموزشـــی، مـــورد تأییـــد قـــرار  ـــرای ارســـال ب ســـازمان دارای اعتبـــار نیســـت و ب
ـــور ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــی س ـــط عموم نخواهـــد گرفت.رواب

اطالعيه سازمان سنجش آموزش  کشور :

GRE و  TOEFL قابل توجه متقاضيان شرکت در آزمون های 
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مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد :

اعالم نتايج المپياد
 علمی - دانشجويی
 در شهريور
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قطب ۱ به مرکزیت تربیت مدرس، قطب ۲ مازندران، قطب ۳ فردوسی مشهد، قطب 
۴ تبریز، قطب 5 اصفهان، قطب ۶ شیراز، قطب ۷ شهید باهنر کرمان و قطب 8 بوعلی 

سینا همدان است.
مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: آزمون های المپیاد بیست و دومین علمي ـ 
دانشجویي، در ۲۰ رشته آمار، الهیات و معارف اسالمي، حقوق، ریاضی، زبان و ادبیات 
فارسی، زیست شناسی، شیمی، طراحی صنعتی، علوم اقتصادی، علوم تربیتی، علوم 
جغرافیایی، علوم زمین، فیزیك، مهندسی شیمی، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی 
کامپیوتر، مهندسی کشاورزی، مهندسی برق،  مهندسی مكانیك و مهندسی عمران از 
8 صبح روز پنجشنبه ۲۹ تیرماه آغاز شد و در ساعت ۱۴ روز جمعه ۳۰ تیرماه پایان 

پذیرفت.
دکتر توکلی تأکید کرد: نتیجه نهایی بیست و دومین المپیاد علمیـ  دانشجویی کشور، 
اواسط شهریور ماه ۹۶ از طریق سایت مرکز المپیاد سازمان سنجش آموزش کشور اعالم 

مي شود.

وی، با اشاره به بخش بین المللی بیست و دومین المپیاد علمیـ  دانشجویی کشور، گفت: 
منتخبان رشته های ریاضی و شیمی در این المپیاد، پس از پایان رقابت های مرحله 
نهایی، در تاریخ ۲۲ تا ۲۶ مرداد )برابر با ۱۳ تا ۱۷ آگوست ۲۰۱۷( در المپیاد بین المللی 

با دانشجویان خارجی در شهر تهران به رقابت می پردازند.
المپیاد بین المللی علمی ـ دانشجویی  مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: 
کشور، به زبان انگلیسی در دو رشته ریاضی و شیمی برگزار می شود و در پایان برگزاری 
این آزمون، در مراسم اختتامیه، منتخبان براي دریافت مدال های طال، نقره و برنز معرفی 

می شوند. 
وی یادآور شد: تاکنون برای شرکت در این دوره از المپیاد، از کشورهای آسیایی، اروپایی 
و آفریقایی درخواست هایی ارائه شده است که اسامی این کشورها، پس از هماهنگی با 

مراجع مرتبط، اعالم خواهد شد. 

ادامه از صفحه  1
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ارتباط  )نقاشي،  شامل  هنري  تحصيلي  هاي  رشته  مجموعه  متقاضيان  نظر  وسيله   بدين   
تصويري، كارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه، طراحي لباس، طراحي صنعتي، كتابت 
آهنگسازي،  موسيقي جهاني،  ايراني،  موسيقي  نمايشي، مجسمه سازي،  ادبيات  نگارگري،  و 
بازيگري، طراحي صحنه، نمايش عروسكي و عكاسي( دانشگاه هـا و مؤسسات  آموزش  عالـي 

در آزمون  سراسري  سال  1396 را به  نكات زير معطوف  مي دارد: 
سراسري               آزمون  از  بعد  كه   هنر،  آزمايشي  گروه  داوطلبان  از  منحصراً  عملي  آزمون   -1
)از تاريخ 96/4/17 لغايت 96/4/22( عالقه مندي خود را به رشته هاي فوق اعالم نموده، و 
سپس نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي و طراحي رشته هاي تحصيلي در تاريخ مذكور 

در پايگاه اطالع رساني اين سازمان اقدام نموده اند، به عمل خواهد آمد. 
2- داوطلباني كه متقاضي آزمون عملي و طراحي رشته هاي تحصيلي فوق  شده اند، الزم است 
كه پس از اعالم نتايج اوليه، با توجه به دوره هايي كه براساس كارنامه در آن مجاز به انتخاب 
رشته گرديده اند، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني اين سازمان در زمان مقرر نسبت به انتخاب 
كدرشته هاي تحصيلي مربوط در فرم انتخاب رشته آزمون سراسري از اولويت 1 تا 150 و در 

هر اولويتي كه عالقه دارند، اقدام نمايند.
3- متقاضياني كه نسبت به واريز هزينه آزمون عملي خود اقدام نموده اند، بايد در زمان اعالم 
شده، كارت آزمون عملي يا طراحي خود را پرينت نموده و طبق آدرس مندرج در كارت ورود 
به جلسه آزمون عملي و برابر زمان و مكان مندرج در پرينت كارت عملي خود اقدام نمايند. 
یا  تكرار  تمدید،  قابل  رشته  هر  تخصصي  درس  و  طراحي  و  عملي  آزمون هاي   -4

برگزاري آن به صورت انفرادي براي هیچ داوطلبي و تحت هیچ شرایطي نیست.
5- حضور داوطلب در حوزه برگزاري آزمون، نيم ساعت قبل از ساعت شروع آزمون، الزامي است.

6- داوطلباني كه متقاضي رشته هاي فوق بوده و نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي در 
موعد مقرر اقدام نموده و به هر دليل موفق به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون عملي 
يا طراحي از پايگاه اطالع رساني اين سازمان نشده اند، بايد با همراه داشتن رسيد پرداخت 
هزينه، دو قطعه عكس و كارت شناسايي معتبر، در روزهاي دريافت كارت شركت در آزمون 
به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص در شهرستان محل برگزاري و براساس 

برنامه زماني اعالم شده، مراجعه نمايند. 
طراحی   تجسمی،  هنرهای  کاردانی  تصويری،  ارتباط  نقاشی،  تحصيلی  رشته های  الف( 

پارچه، طراحی لباس و طراحی صنعتی:
  كارت شركت در آزمون داوطلباني   كه در جلسه آزمون گروه آزمايشی هنر )بعد از ظهر پنجشنبه 
96/4/15( حاضر بوده و نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي رشته   هاي فوق الذكر در موعد مقرر 
)از تاريخ 96/4/17 لغايت 96/4/22( در پايگاه اطالع رساني اين سازمان اقدام نموده اند، از تاريخ 
96/5/9 لغايت 96/5/11 از طريق سايت اين سازمان قابل پرينت است. آن دسته از داوطلباني 
كه موفق به پرينت كارت خود نشده اند يا مغايرتي در كارت خود مشاهده مي نمايند، مي توانند 
منحصراً در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه  مورخ 10 و 96/5/11 از ساعت 8:00 الي 12:00 ظهر 
و از ساعت 14:00 الي 18:00 بعد از ظهر به نماينده رفع نقص اين سازمان مستقر در شهرستان 
محل برگزاري آزمون به شرح جدول ذيل مراجعه نمايند. فرآيند آزمون درس  طراحي  رشته هاي 
تحصيلي نقاشي ، ارتباط تصويري ، كارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه و طراحي لباس از 
ساعت  8:00 صبح  روز پنجشنبه مورخ 96/5/12 و آزمون رشته طراحي صنعتي از ساعت 14:30 
)دو و نيم بعداز ظهر( روز پنجشنبه مورخ 96/5/12 آغاز مي گردد و داوطلبان توجه داشته باشند، 
در صورتي كه متقاضي آزمون رشته هاي جلسه صبح شامل: )نقاشي ، ارتباط تصويري ، هنرهاي 
تجسمي، طراحي پارچه و لباس( هستند، منحصراً يك كارت شركت در آزمون براي آنها پيش بيني 

شده است و داوطلبان بايد براي شركت در آزمون، حداقل نيم ساعت قبل از شروع در حوزه 
امتحاني خود در محل برگزاري، كه آدرس آن روي كارت شركت در آزمون آنها درج شده است، 

حضور داشته باشند.
جدول آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون عملي و طراحي رشته هاي  تحصیلي نقاشي ، ارتباط تصویري ، کارداني 

هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه، طراحي لباس ، طراحي صنعتي و کتابت و نگارگري با توجه به استان محل اقامت

يادآوري هاي مهم :
الزامي است كه  )1( به طراحي هاي مقدماتي و اتودهاي اوليه داوطلبان توجه مي شود؛ لذا 
آنها را پاك نكنند. داوطلبان از الصاق كردن هرگونه كاغذ،كاغذپوستي و ... به كار عملي خود 
از وسايلي نظير ماژيك،الك هاي  و همچنين همراه داشتن هرگونه كاغذ و مقوا و استفاده 
الكلي و تينري، روان نويس، راپيد،رنگ هاي پودري و مايع، خودنويس، گراف، آبرنگ، رنگ 
گواش، مركب و ساير وسايل مشابه خودداري فرمايند و استفاده از هرگونه وسايل اضافي به 

جز وسايل مورد نياز ممنوع است. 
)2( هيچ يك از داوطلبان، اجازه آوردن وسايل اضافی، اعم از كتاب، جزوه، تلفن همراه، ساعت 
هوشمند، دستبند هوشمند، پيجر، نت بوك و هرگونه وسيله الكترونيكی مجهز به دوربين 

فيلمبرداری يا عكسبرداری و ... )به جز موارد خواسته شده فوق( را ندارند.
)3( استفاده از هرگونه كتاب طراحی، كاغذ )به جز آنهايی كه در جلسه آزمون به داوطلبان 
داده خواهد شد( تصاوير متفرقه در جلسه آزمون و در حين انجام پروژه، قدم زدن، سركشی 
روی كار ديگران، هر نوع پرسش و پاسخ و كمك به ديگران مجاز نبوده و در صورت انجام آن، 

به عنوان تقلب محسوب خواهد شد.
)4( هرگونه كوالژ كردن، چسباندن و نصبكردن مصالح متفرقه روی پروژه عملی يا تشريحی 

ممنوع است.
)5( لوازم و وسایل مورد نیاز: پرينت كارت آزمون طراحي، شناسنامه  عكسدار يا كارت  
ملي، تخته شاسي به ابعاد A3، مدادهاي   )رنگي سياه  - طراحي و اتود( پررنگ   و نرم، پاك كن  

و تراش، خط كش ، گونياي  كوچك ، پرگار وگيره هاي  كاغذي.
ب( رشته تحصيلي کتابت و نگارگري:   تاريخ آزمون صبح روز جمعه 96/5/13

روز  از  نگارگري  و  کتابت  رشته  تخصصي  و  عملي  آزمون  جلسه  به  ورود  كارت  پرينت 
سه شنبه مورخ 96/5/10 تا روز پنجشنبه مورخ 96/5/12 از طريق پايگاه اطالع رساني اين 
خود  كارت  پرينت  به  موفق  كه  داوطلباني  از  دسته  آن  بود.  خواهد  دريافت  قابل  سازمان 
نمايند، مي توانند در روزهاي چهارشنبه و  يا مغايرتي در كارت خود مشاهده مي  نشده اند 
پنجشنبه مورخ 11و96/5/12 از ساعت 8:00 الي 12:00 ظهر و از ساعت 14:00 الي 18:00 
بعد از ظهر به نماينده رفع نقص اين سازمان مستقر در آدرس مندرج در جدول فوق مربوط 
به حوزه رفع نقص رشته هاي  تحصيلي نقاشي ، ارتباط تصويري ، كارداني هنرهاي تجسمي، 

اطالعيه سازمان  سنجش آموزش  کشور درخصوص :

تعيين زمان و مکان برگزاري آزمون عملي و طراحي رشته هاي تحصيلي نقاشي، ارتباط تصويري، 
هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه، طراحي لباس ، طراحي صنعتي، کتابت و نگارگري، ادبيات نمايشي، 

مجسمه سازي، موسيقي ايراني، موسيقي جهاني، آهنگسازي، بازيگري ، طراحي صحنه، نمايش 
عروسکي و عکاسي درآزمون سراسري سال 1396
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طراحي پارچه، طراحي لباس و طراحي صنعتي با توجه به استان محل اقامت مراجعه نمايند. 
فرآيند آزمون عملي رشته كتابت و نگارگري، از ساعت 7:30 صبح روز جمعه مورخ 96/5/13 
در همان حوزه هاي مندرج در جدول فوق آغاز خواهد شد و داوطلبان الزم است كه نيم 
ساعت قبل از شروع فرآيند درحوزه امتحاني مربوط حاضر باشند. به همراه داشتن پرينت 
الزامي است. عدم حضور در آزمون  يا كارت ملي  كارت شركت در آزمون، اصل شناسنامه 
عملي، به منزله انصراف تلقي خواهد شد. ضمناً امكان تكرار يا برگزاري مجدد آزمون، بعد 
از تاريخ تعيين شده، به هيچ عنوان ميسر نيست. آدرس محل برگزاري روي پرينت كارت 

شركت در آزمون درج گرديده است.
داوطلبان رشته   كتابت و نگارگري، الزم  است  كه خودكار، مداد و پاك كن نرم، تخته شاسي 
به ابعاد A3، مدادهاي طراحي B4  ،B2 و B6 را در جلسه آزمون همراه داشته باشند و از 
الصاق كردن هرگونه كاغذ، كاغذ پوستي و ... به كار عملي خودداري نمايند. ضمناً، با توجه 
به اينكه به طرح هاي مقدماتي و اتودهاي اوليه آنها توجه مي شود، الزم است كه داوطلبان 
از كتاب، جزوه،  از داوطلبان اجازه آوردن وسايل اضافی، اعم  آنها را پاك نكنند. هيچ يك 
يا  به دوربين فيلمبرداری و  الكترونيكی مجهز  نتبوك و هرگونه وسيله  تلفن همراه، پيجر، 
عكسبرداری و ... )به جز موارد خواسته شده فوق( را ندارند. استفاده از هرگونه كتاب طراحی، 
كاغذ )به جز آنهايی كه در جلسه آزمون به داوطلبان داده خواهد شد( تصاوير متفرقه در 
جلسه آزمون، و همچنين در حين انجام پروژه، قدم زدن، سركشی روی كار ديگران، هر نوع 
پرسش و پاسخ و كمك به ديگران مجاز نبوده و در صورت انجام آن، به عنوان تقلب محسوب 
خواهد شد. هرگونه كوالژ كردن، چسباندن و نصب كردن مصالح متفرقه روی پروژه عملی يا 

تشريحی ممنوع است.
موسيقي  ايراني،  موسيقي  مجسمه سازي،  نمايشي،  ادبيات  تحصيلي  رشته هاي  ج( 
پرينت كارت  جهاني،آهنگسازي، بازيگري، طراحي صحنه، نمايش عروسکي و عکاسي: 
براي داوطلبان رشته هاي بند »ج« 48 ساعت قبل از تاريخ برگزاري آزمون از طريق پايگاه 
اطالع رساني اين سازمان قابل دريافت خواهد بود. محل و زمان رفع نقص و برگزاري آزمون 

عملي و تخصصي رشته هاي مذكور بر اساس جدول ذيل است.
جدول  برنامه  زمان و مكان رفع نقص و برگزاري آزمون عملي و تخصصي رشته هاي ادبیات نمایشي، مجسمه سازي، 

موسیقي ایراني، موسیقي جهاني، آهنگسازي، بازیگري، طراحي صحنه، نمایش عروسكي و عكاسي

۰

ادامه جدول  برنامه  زمان و مكان رفع نقص و برگزاري آزمون عملي و تخصصي رشته هاي ادبیات نمایشي، مجسمه سازي، 
موسیقي ایراني، موسیقي جهاني، آهنگسازي، بازیگري، طراحي صحنه، نمایش عروسكي و عكاسي

نکات مهم براي رشته هاي مندرج در جدول فوق: 
1- كليه داوطلبان الزم است كه با توجه به تاريخ تعيين شده براي تعيين نوبت آزمون ، قبل 
از ساعت 8:00 صبح )از ساعت 7:30( روز برگزاري آزمون در محل حوزه حضور داشته باشند. 

همراه داشتن پرينت كارنامه الزامي است.
2- داوطلبان رشته ادبيات نمايشي الزم است كه رزومه كامل مكتوب و نمونه فعاليت هاي 

هنري را در جلسه آزمون همراه داشته باشند.
3- داوطلبان رشته مجسمه سازي ضروري است تخته شاسي بزرگ، كاغذ مناسب طراحي، 

مداد، پاك كن و تراش به همراه داشته باشند. 
4- داوطلبان رشته عكاسي از عكس هاي شاخص خود، چند نمونه پرينت در جلسه آزمون 

به همراه داشته باشند. 
5-  در رشته موسيقي ايراني مفاد آزمون در دو بخش: بخش اول:- سرايش)خواندن ملودی 
در گام های ماژور، خواندن ملودی مينور يا مد ايرانی، وزن خوانی تركيبي و ساده(- شنوايي 
)يك صدايی ملودی تنال، دوصدايی )تشخيص فواصل ملوديك و هارمونيك(( بخش دوم:- 
اجرای يكي از سازهاي موسيقي سنتي ايرانی )تار، سه تار، سنتور، نی، كمانچه، قانون، رباب، 
عود، قيچك(- اجرای يك رديف )از رديف های معتبر موسيقی ايرانی(- دو آواز به انتخاب 
داوطلب و اجرای سه گوشه به پرسش داوران - قطعه نوازی )اجرای دو قطعه تخصصی ساز 

به انتخاب داوطلب و اجرای يك قطعه به پرسش داوران( است.
بخش اول:- سرايش )خواندن  آزمون در دو بخش:  موسيقي جهاني مفاد  6 -  در رشته 
ملودی در گام های ماژور و  مينور، وزن خوانی تركيبي  و ساده(- شنوايي)يك صدايی ملودی 
تنال، دوصدايی)تشخيص فواصل ملوديك و هارمونيك((. بخش دوم:- اجرای يكي از سازهاي 
موجود در اركسترهاي سمفونيك )به استثناي سازهاي ضربي(- اجرای سه قطعه كامل از دوره 
های باروك، كالسيك و رومانتيك- همراهی پيانو برای داوطلبان غير از پيانو و گيتار الزامی است.- 

دشيفراژ )برای سازهای پيانو و گيتار اجرای يك قطعه ناشناخته الزامی است( است.
7- در رشته آهنگسازي مفاد آزمون در سه بخش، بخش اول: هارموني به صورت 
به  جهاني  و  ايراني  سازشناسي  شده-  گذاري  شماره  باس  سؤال  يك  شامل  كتبي 
صورت كتبي 15 سؤال )5 سؤال سازشناسي ايراني و 10 سؤال سازشناسي جهاني(، 
بخش دوم: - سرايش)خواندن ملودي درگام هاي ماژور و مينور، وزن خواني تركيبي 
و ساده( – شنوايي )يك صدايي ملودي تنال، دوصدايي)تشخيص فواصل ملوديك و 

هارمونيك( بخش سوم: پيانو )دوره هاي باروك، كالسيك و رمانتيك( است.       

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور        
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موسيقی نظامی
ریزش آب از آبشار، وزش باد از میان برگ های درختان، 
موسیقی  طبیعی  نوای  همه  این   ... و  پرندگان  نغمة 
است؛ در واقع  موسیقی با روح انسان عجین شده است 
درون  حاالت  مبّین  و  احساسات،  اندیشه ها  تراوش  و 

انسان است.
بیش از دو هزار سال است که غرب و شرق به قدرت 
اذعان  انسان،  احساسات  برانگیختن  در  موسیقی 
که  غیرتقلیدی،  و  غیرمفهومی  هنری  قالب  این  دارند. 
مجموعه ای از اصوات نظام یافته است، تجربیات زیبایی 
شناسانه ای فراهم می آورد که در ابعاد و مراتب مختلف 

دارای ارزش است.
در این میان، موسیقي نظامي، با الهام از فرهنگ و هنر 
و سنت هاي هر جامعه و با بهره جویي از علم موسیقي، 
به تقویت روحیة سلحشوري در جسم و جان مبارزان 
و مدافعان هر کشور مي پردازد. این موسیقي در مراسم 
استقبال یا بدرقة مهمانان رسمي یك کشور، در اجراي 
سرود و سالم ملل، و در مراسم عزا، اعیاد و جشن هاي 

گوناگون حضور فعال و چشمگیري دارد.
موسیقی نظامی، با حضور روزانه و مقرر خود در میادین 
نیروهاي  بین  وحدت  و  روحیه  تقویت  در  رژه،  و  سان 
نظامی بسیار مؤثر است و با توجه به نیاز جامعه به رشتة 
نیروهای متعهد و  نیروهای مسلح، تربیت  موسیقی در 
عالی  آموزش سطوح  طریق  از  زمینه،  این  در   کارآمد 

دانشگاهی ضرورت دارد. 
و  تئوري  دروس  آموزش  با  نظامي،  موسیقي  رشتة  در 
رهبري  شنوایي،  تربیت حس  از  اعم  نیاز،  مورد  عملي 
اصول  نوازي،  گروه  نظامي،  و  سمفونیك  ارکستر 
آهنگسازي، آموزش پیانو و ... دانشجویان این رشته براي 
هدایت یا رهبري ارکستر هاي نظامي، آفرینش سرود و 

تنظیم آهنگ ها و مارش هاي نظامي آماده مي شوند. 
که  می شوند  استفاده  سازهایی  نظامی  موسیقی  در 
صدای آنها بلند، رسا و مهیب و باوقار و پرشكوه باشد 
ارکستر  یك  باشد.  لمس  قابل  آن  نیروزایی  و  نشاط  و 
نظامی، دارای آالت مختلف موسیقی است که بر سه نوع 

آالت چوبی، آالت مسی و آالت ضربی تقسیم می شوند.

درس های اين رشته در طول تحصيل 
دروس پايه:

هماهنگی  سرایش،  موسیقی،  نظری  مبانی  تحلیل 
پیانوی  )هارمونی(، مبانی صداشناسی، تربیت شنوایی، 

عمومی.

دروس اصلی:
تاریخ موسیقی جهان، شناسایی  ایران،  تاریخ موسیقی 
پیوند  جهانی،  موسیقی  سازشناسی  ایران،  سازهای 
شعر و موسیقی، موسیقی نظری ایران، فرم و آفرینش 

در موسیقی ایران.

دروس تخصصی:
اصول  اختصاصی،  هارموني  اختصاصي،  پیانو     
آهنگسازي، کنتراپون، مبانی فیزیك صوت، گروه نوازي، 
آشنایي  ارکستر،  موسیقی،  اختصاصی  آنالیز  و  فرم 
باندهاي  بادي  ساز  ایران،  موسیقي  دستگاه هاي  با 
باندهای نظامی، رهبري ارکستر  نظامي، ارکستراسیون 
اجراي  نظامي،  موسیقي  تاریخ  نظامي،  و  سمفونیك 

پایانی.

توانايی های الزم 
آیا مي توان یكساله، دو ساله یا حتي چهار ساله نوازنده 
شد و در رشتة موسیقي حرفي براي گفتن داشت؟ بدون 
شك، چنین چیزي امكان پذیر نیست. به همین دلیل، 
دانشجوي این رشته باید از سنین کودکي یا نوجواني، 
نواختن یك ساز  در  و حداقل  را در دست گرفته  ساز 
کالس  او  براي  و دانشگاه  داشته  باشد  مهارت  ایراني 

سیزدهم باشد.
دانشجویان،  از  دسته  این  شناخت  براي  رو،  همین  از 
رشته موسیقي به صورت نیمه متمرکز دانشجو مي پذیرد؛ 
یعني داوطلباني که در آزمون سراسري گروه آزمایشي 
رشتة  ظرفیت  چند  برابر  معرفي شدگان  ردیف  در   هنر 

قرار  موسیقي 
در  باید  مي گیرند 

آزمون تخصصي و عملي موسیقي، 
و  نظري  مباني  موسیقي،  عمومي  اطالعات  شامل  که 
تربیت  و  سرایش  موسیقي،  )تئوري  موسیقي  علمي 
شنوایي( و نوازندگي یك ساز ایراني یا جهاني مي شود، 
شرکت کنند و اسامي پذیرفته شدگان نهایي این رشته، 
با توجه به نتیجة آزمون هاي تخصصي و عملي مذکور، 

اعالم مي گردد.
به  مرد  داوطلبان  بین  از  فقط  نظامی  موسیقی  رشتة 
نیمه متمرکز دانشجو می پذیرد و ذوق هنری،  صورت 
عالقه به موسیقی، تسلط بر نوازندگی و همچنین داشتن 
دانشجویان  موفقیت  مهم  عوامل  از  شنوایی،  سالمت 

رشتة موسیقی است.

موقعيت شغلی در ايران 
نظری  و  عمومی  دانش  اخذ  با  موسیقي،   دانشجویان 
و  رشته  ها  در  نظامی،  موسیقی  و  موسیقی  دربارة 
نیروهای  گوناگون  واحدهای  موسیقی  دسته های 
در  عضویت  در سطح  کشور،  انتظامی  و  نظامی  مسلح 
آهنگ ها  و  سرودها  آفرینش  تا  نظامی  ارکسترهای 
نظامی،  ارکسترهای  رهبری  یا  نظامی  مارش های  و 
انجام وظیفه می نمایند؛ در واقع دانشجویان این رشته، 
اسالمي  جمهوري  ارتش  بورسیه  تحصیل،  ابتداي  از 

هستند و در نهایت جذب این نهاد مي شوند.

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که در سال ۹5 
این رشته را ارائه داده اند: 

هنر ـ کرج دانشگاه هاي پذیرنده:

کارشناسيمقاطع تحصیلي:

روزانهدوره ها:

دولتی دانشگاه:

 * این رشته به صورت نیمه متمرکز دانشجو مي پذیرد.

آشنايي با رشته هاي دانشگاهي
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و  غیردیپلم(   و  )دیپلم  مجید  قرآن  کل  حافظان  از  دسته  آن   اسامي  بدین وسیله، 
کارشناسان رسمي علوم قرآني که در آزمون کارشناسي ارشد سال ۹۶ شرکت نموده 
و حائز شرایط هستند، براي شرکت در آزمون صحت حفظ اعالم مي شود؛ لذا رعایت 

موارد ذیل براي تمامي داوطلبان گرامي الزامي است:
الف( بر اساس مصوبه جلسه 5۷۳ شوراي عالي انقالب فرهنگي، آن دسته از حافظان 
دیپلم، غیردیپلم و لیسانس علوم قرآني که داراي یكي از مدارج به شرح جدول ذیل 

هستند، از شرکت در آزمون صحت حفظ معاف خواهند بود.

درجه 
شرایط الزمعنوانتخصصي

حافظ ممتاز قرآن، آشنا با تفسیر علوم قرآني و داراي ۱۰ سال استاد حفظ قرآن۱
سابقه تدریس و تربیت حافظان قرآن

تسلط بر تالوت مرتل کل قرآن از حفظ، ترجمه آیات و مفردات قرآنحافظ ممتاز قرآن۲

تسلط بر خواندن کل قرآن از حفظ، همراه با درك معناي آیاتحافظ کل قرآن۳

بنابراین، به منظور استفاده از هرگونه مزایاي قانوني مربوط به حافظان قرآن، چنانچه 
داراي یكي از مدارك تخصصي فوق به امضاي رئیس محترم سازمان تبلیغات اسالمي 
و وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي هستید، با ارائه اصل و تصویر مدرك در روز 

آزمون، از شرکت در آزمون صحت حفظ معاف خواهید بود.
۱- حافظان دیپلم و زیردیپلم که از آزمون صحت حفظ معاف هستند، براي صدور 
مدرك کارشناسي، الزم است که تا تاریخ ۹۶/5/۱5 مدارك ذیل را به آدرس سازمان 
سنجش آموزش کشور، صندوق پستي ۱58۷5/۴۳۷8 ، حوزه معاونت فني و آماري 

سازمان  ارسال نمایند:
۱-۱( تصویر شناسنامه و کارت ملي. 

۱-۲( دو قطعه عكس ۴×۳ تمام رخ، تهیه شده در سال جاري.
۱-۳( تصویر مدرك تخصصي صحت حفظ که در دفاتر اسناد رسمي برابر اصل شده 

باشد.
۲- حافظان داراي مدرك کارشناسي رسمي علوم قرآني، که از آزمون صحت حفظ 
معاف هستند، براي استفاده از تسهیالت، الزم است تا تاریخ ۹۶/5/۱5 مدارك ذیل 
پستي ۱58۷5/۴۳۷8، حوزه  آموزش کشور، صندوق  آدرس سازمان سنجش  به  را 

معاونت فني و آماري سازمان  ارسال نمایند:

۲-۱( تصویر مدرك کارشناسي رسمي علوم قرآني با گرایش هاي علوم قرآن مجید، 
معلم  تربیت  مجید،  قرآن  کتابت  و  تالوت  مجید،  قرائت  فنون  مجید،  قرآن  تفسیر 
قرآن و تربیت مربي عقیدتي سیاسي، الهیات و معارف اسالمي با گرایش علوم قرآن 

و حدیث.
۲-۲( تصویر مدرك تخصصي صحت حفظ که در دفاتر اسناد رسمي برابر اصل شده 

باشد.
۲-۳( فهرست رشته  ها و دانشگاه هاي انتخابي در مجموعه امتحاني الهیات و معارف 
اسالمي )کد رشته ۱۱۱۱(. این فهرست از دفترچه شماره ۲ آزمون کارشناسي ارشد 

قابل بهره برداري است.
ب( حافظان داراي مدرك کارشناسي رسمي علوم قرآني با گرایش هاي یاد شده در 
بند ۲-۱ )اسامي ذکر شده در جداول ذیل( که از آزمون صحت حفظ معاف نیستند، 
باید تصویر مدرك کارشناسي رسمي خود را تا تاریخ  یكشنبه مورخ ۹۶/5/۱5 به نمابر 

88۹۲۲۲۳۷-۰۲۱ فاکس نمایند. 
تذکر: به همراه داشتن اصل و تصویر مدرك کارشناسي مورد تأیید، در روز آزمون 

الزامي است.
ج( دارندگان دیگر مدارك کارشناسي غیر علوم قرآني، حق استفاده از این تسهیالت 

را ندارند.
د( حافظان کل قرآن مجید که در سال هاي گذشته  از تسهیالت قانون اعطاي مدرك 
کارشناسي و باالتر استفاده کرده اند، حق استفاده مجدد از این تسهیالت را  نخواهند 

داشت.
هـ( زمان برگزاري آزمون صحت حفظ از روز شنبه مورخ ۹۶/5/۲۱  لغایت چهارشنبه 
۹۶/5/۲5 خواهد بود. الزم به ذکر است که داوطلبان معرفي شده، الزم است براي 
دریافت کارت ورود به جلسه و آگاهي از زمان و مكان برگزاري این آزمون، از روز 
به سایت سازمان سنجش  لغایت جمعه مورخ ۹۶/5/۲۰  سه  شنبه مورخ ۹۶/5/۱۷  

آموزش کشور مراجعه نمایند.

مواد آزمون صحت حفظ:
۱- آزمون صحت  حفظ به میزان ۱۰ سؤال از کل قرآن کریم )هر سه جزء یك سؤال 

به صورت شفاهي(
۲- آزمون تالوت شامل نكات تجویدي، وقف و ابتدا، صوت و لحن.

۳- مفاهیم. 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

زمان برگزاري آزمون صحت حفظ قرآن مجيد

داوطلبان زن دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم
نام پدرنامنام خانوادگيردیف

محمدفاطمهابراهیمي1
سیدعبدالحمیدفاطمه ساداتابطحي۲
حسینفاطمهاحمدي کاظم ابادي3
سیدحبیبسیده عاطفهآرام زاده4
عليسمیهارجمندي نژاد5
امینفاطمهارشاد۶
محمدتقياکرمآزادگان7
نصیرمهیناژدري8
حسنزهرااسماعیلي۹
غالمرضاحمیدهآشنا1۰
حسینهديافساي11
اسمعليخدیجهاکبري1۲
محمودعذراالیاسي13
جوادمهريامامي جزه14
سیف اهللمهدیهامیدوار15
رضاریحانهامین الرعایایي1۶

قنبرزهراامیني فر17
قربانپریزاداوالدشنبه18
محمدفاطمهایران منش1۹
ساريصدیقهایزانلو۲۰
سعیدعرفانهباباصفري رناني۲1
عباسفاطمهباقرکتابفروش۲۲
عبدالهاديزهرابحراني۲3
عبداهللعالیهبحري نژاد۲4
عظیممنیرهبراهوئي نظر۲5
عباسعليمریمبرزگر۲۶
عباسفاطمهبرمچ۲7
جعفرمائدهبستان۲8
غالمرضازهرابهبودي۲۹
عباسعليملیحهپاکدل3۰
ماشااهللاعظمپرنیان31
غالمرضازهراپورحیدري زاده3۲
محمدمریمپورشاهرخ آبادي33
حسینالهامپورعباس داود آبادي34
یوسفعليمرضیهپورمحمدجورکویه35

ابراهیمزهراپویان منش3۶
اکبرفاطمهپیروي سنگري37
عليزهراتربتي راد38
عليفاطمهترقي خواه3۹
مختارصغريترکي سكنان4۰
میرجلیلسیده مرضیهتقیان سیدمحله41
میرزامرتضيمعصومهثقفي4۲
عليزهراثقفي43
ابراهیمحكیمهجسماني راوري44
ابراهیمرحیمهجسماني راوري45
عليرقیهجعفري4۶
محمدعليفاطمهجاللي علي آبادي47
عليفاطمهجمالي48
محمدعليطیبهجواهري فكور4۹
محمدلیالجهاندیده کرکان5۰
فخرالهمریمجهین51
امیرمسعودعلیهحاجي ابراهیمي اول5۲
عليفاطمهحاجي باقریان53
محمدباقرزهراحاجي عباسي فارسي54
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محمدرضاهماحبیبي55
شمس الدیناعظمحسنلو5۶
سیدمصطفيطاهره ساداتحسیني57
سیدابوالفضلنازنینحسیني58
ضیامریمحسیني طاهري5۹
محمدرضاسپیدهحضوري۶۰
محمدرضامریمحق شناس گرگابي۶1
حسینریحانهحقاني فرد۶۲
علي اصغرحانیهحیدرپور۶3
غالمحسننرجسخادمي۶4
مجیدفاطمهخالصي۶5
محمدزهرهخداپرست۶۶
رسولمتینخرمیان اصفهاني۶7
صفرمژگانخساره۶8
مرتضيزینبخسروي کارشك۶۹
کاظمصدیقهخمیسي7۰
جوادفاطمه الساداتدرچه71
محمدتقيمنصورهدرودگر7۲
محمدفرزانهدشتي73
سیدعبدالهمناساداتدلیران74
اسدالهسمیهدهاقین75
رضانجمهدهقان7۶
کاظمعالیهدهقاني اشكذري77
عبداهللهانیهدهقاني پور78
سعديعطیهذواالفقاري7۹
اصغرزهراذوالفقاري8۰
غالمحسینبتولرحماني سرچشمه81
حجت اهللنجمهرحماني قهدریجاني8۲
پرویزمریمرحیمي83
حسنمهتابرحیمي چاهوئي84
یوسفلیدارضامنش85
عنایت اهللفاطمهرضایي8۶
جعفرزهرارضایي رناني87
ابراهیمزینبرضائي88
رضافاطمهرضائي پندري8۹
عباسمنیرهرعنایي۹۰
مرتضيزینبرمضاني خسرو۹1
محمدربابرئیسي۹۲
منصورحمیدهزارع پور۹3
منصورزهرازارعپورنصیر آبادي۹4
محمودزهرازعیم باشي عیسي آبادي۹5
محمدنبيلیالزمان پور۹۶
حسینعلياعظمزماني نژاد۹7
غالمرضامریمساعیان۹8
محمدحسیناالساکت۹۹
سیدعليزهراساداتسجادي باللمي1۰۰
حسینملیحهسدهیان1۰1
رضازهراسعادت فر1۰۲
محمدرضازهراسعیدي پور1۰3
سعیدزهراسلطان پورالمشیري1۰4
احمدکوکبسلطاني1۰5
شمسعليریحانهسلطاني نژاد1۰۶
محمدفاطمهسلیمي1۰7
اصغرنجمهسهراب بیگ زاده1۰8
منصورفائزهسهرابي1۰۹
سیدمحمدسیده فاطمهسیادت موسوي11۰

حسنزهراسیفي111
عباسعليفاطمهشاهمیرزالو11۲
محمودفریدهشریعت زاده113
اسدالهامشفیعي کردشولي114
علي محمدسمیهشمس آبادي115
رمضانزهرهشمسي11۶
حمیدمهدیهشیخلر117
ناصرآرزوشیرمحمدي118
مصطفيرقیهشیروي خوزاني11۹
محمدمهديفاطمهصادقي1۲۰
محمدفاطمهصادقي بنده قرایي1۲1
عبدهللاکرمصالحي1۲۲

صالحمریمصالحي1۲3
عباسنرجسصدیقي1۲4
سیدجوادزینب الساداتطاهري ریابي1۲5
عباسنجمهطاهري زاده تیكدري1۲۶
نبي الهمریمطاهري نم کوري1۲7
امرالهازیتاطیب زاده1۲8
محمودفاطمهعابدي1۲۹
غالمحسینفاطمهعادلیان13۰
حسننوذرالساداتعالم کارالداني131
علينسرینعبداللهي13۲
امیرحسینفاطمهعدالت دوست133
ابوالحسناعظمعزت عیني134
مهدينجمهعسكري شاهرخ آبادي135
اصغرمریمعسكري گوهري13۶
حسنسكینهعلمي منفرد137
سیدابوترابزهراعلوي138
اکبرمریمعلوي پور13۹
حسینعاطفهعلیرضایي خوراسگاني14۰
حسنزهراعلیزاده لوشابي141
عليرحیمهعلیزاده یامي14۲
اسماعیلنفیسهعنایتي کلماني143
عليفاطمهغالمحسیني کرماني144
اسماعیلنفیسهغالمي145
عباسرویافضایلي14۶
ارسالنطیبهفقیر147
کمالمریمقاسمي کراني148
علیرضاراضیهقاسمي یمني14۹
رضاراضیهقرباني15۰
محمدوليمعصومهقره داغي151
شاپورسمیهقره داغي15۲
احمدفاطمهقزاقي153
موسيمعصومهقمرزاده154
مسلممیناقنبري155
صدرالهسكینهقهرماني رودبالي15۶
محمدحسیننرگسکاظمي زاده157
محسنفاطمهکاظمي قهنویه158
محمدرضاسمیهکامیار15۹
مهديمریمکثیري حبیب آبادي1۶۰
مهديفاطمهکثیري حبیب آبادي1۶1
محمودفاطمهکریمي1۶۲
عباسعليزهراکریمیان فرد1۶3
علي اصغررقیهکشت کاران1۶4
اکبرفاطمهکفیري1۶5
تقيمریمکلهري1۶۶
عین الهعطیهگالبي1۶7
عبدالعليملیحهگلشادي قلعه شاهي1۶8
خانجانطاهرهگلشن1۶۹
غالمرضاعطیهلطیفي خوراسگاني17۰
محمدمرضیهمجلسي171
شربتعليزینبمحرمي17۲
رمضانسوسنمحمدپورگزل آباد173
محمدرضاطیبهمحمدشریفي رناني174
محمدرضاعطیهمحمدصالحي175
خلیلنجمهمحمدهادي17۶
غالمسمیهمحمدي177
اژدرلیالمحمدي178
محمدفاطمهمحمدي17۹
اوختعلينسرینمحمدي18۰
خدامرادفاطمهمحمدي انائي181
اکبرمعصومهمحمدي تهرودي18۲
عباسپروینمحمدي سلیماني183
ابوالفضلصدیقهمحمدي ولوجردي184
عليسمانهمحوي کویچ185
فتح الهفرزانهمرادي18۶
شلشمعصومهمرواني راضي187
محمودفاطمهمزروعي قمصري188
عزیزالهمریممعدني18۹

حمیدرضافاطمهمعصومي مهر1۹۰
بهرامعليمعصومهمقدم1۹1
فرض الهمعصومهمقدمي1۹۲
عليفاطمهملك پور1۹3
نوراهللزینبموحدي یكتا1۹4
سیدقاسم بگعشرت ساداتموسوي نیك1۹5
سیدحسینمرضیهمهاجري1۹۶
حسن عليمهدیهمهدوي1۹7
منصورطیبهمهدوي خانوکي1۹8
بهزادفاطمهمهدي پور1۹۹
محمدحسینهانیهمهدي یار۲۰۰
محمداکرممهرمنش۲۰1
احیالیالمهناني۲۰۲
نعمت الهعابدهمیربلوچ۲۰3
براتاکرممیرزا زاده۲۰4
خضیراسمامیري۲۰5
عبدالرسولمعصومهمیمني۲۰۶
مرتضيفاطمهنادعلي۲۰7
حسینفاطمهناظریان۲۰8
سیروسفاطمهنریماني۲۰۹
حجت اهللنسیمنصري نصر آبادي۲1۰
عباسمنظرنقابي۲11
محمدزهرانوبخت۲1۲
محمدرضافاطمهنویدمهر۲13
عبدالكریمامینهنیسي۲14
حسینسكینهنیكبخت۲15
پرویزمهريولي زاده۲1۶
عليخدیجهوندالوند۲17
احمدهاجریاراحمدي۲18
یوسفسكینهیوسفي۲1۹
حبیبآزادهیوسفي نجف آبادي۲۲۰

داوطلبان زن دارنده مدرك رسمي کارشناسي علوم قرآني

نام پدرنام نام خانوادگیردیف

محسنستارهاجاقي1
محمدناصرزهرااکبریان۲
فرج اهللزینببهشتي پور3
محمدحسینمریمپورواعظیان شرقي4
مرادعابدهپیام5
ناصرسیماجلیلي قاضي زاده خیاط۶
ابراهیمفرزانهحامد7
سیدمحمدباقرمائده الساداتحسیني8
سیدمحمدلیالحیدري۹
حسنسمانهداوري1۰
مجتبيزهراراجي11
جعفرمریمرئوفي1۲
ابوالفضلفاطمهزماني علیشاه13
حسینحبیبهزندالن14
مطلبفاطمهزیرك15
منوچهرسیماساعدي1۶
حسونيجمیلهسعدي مقدم17
عبدالنبيمریمصادقي ارجمند18
سیف الهرقیهصالحي1۹
محمدصادقمهنازصدرایي۲۰
عباسعليفاطمهصدري۲1
علي اصغرمعصومهطالئي۲۲
سیدعلیرضاسیده سمانهفلسفي۲3
علي اکبراکرمقاسمي۲4
عليزهرامحبي۲5
حسنعليزهرامحمدي۲۶
فضل اهلللیالمحمودي۲7
حسنفاطمهمرادي۲8
قنبرعليزهراملكي۲۹
مهديملیحهمؤمن نسب3۰
صفرآسیهنوریان31
عباسمریمهزارخواني3۲
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 داوطلبان مرد دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم
نام پدرنامنام خانوادگيردیف

احمدسجاداحمدي1
غالممحمدارمند۲
علیرضاصالحاستكي اورگاني3
علي محمدمحمدامیناسوده4
حامدمنصوراعتمادي5
عبدالواحدمنصورافشین۶
یوسفعبداهللاکبري7
محمدباقرمحمدرضااکبریان دهاقاني8
عبدالسیدولیدآلبوسویلم۹
اصغرهاديانصاري چهارسوقي1۰
جعفرسجادبابائي شاهداني11
عظیمناصربارحم1۲
امیرمحمدجوادباعاطفه حاجي نژاد13
سبزعليمحمدباقري طاقانكي14
محمدرضاباقري نسب15
نصرت الهمحمدباقریان مریداني1۶
حسناحمدباورداني17
سفررحمت اهللبراهوئي نظرجاني18
رحیم بخشجاسمبلوچ1۹
خدامرادرحیم بخشبلوچ الشاري۲۰
دادرحمانعبدالكریمبلوچي۲1
قاسممحمدعمرانبني کمال۲۲
محمدامینکاظمبهرامي۲3
علیرضامحمدمهديپیروزمند۲4
محمدابراهیممهديتقوایي۲5
محمدحسینعلي رضاتكبیري۲۶
محمدعليمحمدرضاتوکلي۲7
محمدعليعلیرضاتوکلي زاده۲8
رجبعليحسینجعفریان صدیق۲۹
عبدالرحیموحیدجنگي زهي3۰
ابراهیمامینجهان اراي31
شهدوستعبدالباسطجهاندیده3۲
غالمیعقوبحاجي پور33
عليرامینحاجي لو34
حكمتروح الهحبیبي برآبادي35
کریممحمدحزابي پور3۶
سیدحسینسیدحیدرحسیني طاهر37
شهدریحیيحملي38
عليروح الهحیدري3۹
غالمرضاامیرحسینحیدري4۰
موسيحافظخجسته41
عبدالرحمنشادمانخوش نظر4۲
عبدالمجیدعبدالهاديدامني43
محمدامیردانش44
عبدالهمحمدرضادرخشان45
قاسممحمددرویشي4۶
سیدثانيسیدعليدریاباري47
محمدتقيمحمدحسنرافع48
یوسفهاديرحیمي4۹
یوسفابراهیمرحیمي زاده5۰
محمدجوادمحمدحسینرحیمي نژاد51
حمیدمهديرستم آبادي5۲
عبداهلّلهاديرضاپور53
احمدسبحانرنجبرزاده54
نظام الدینمحمدعامرروانبد55
ظریفخلیلریگي5۶
محمدتقيمحمدحسینزرنوشه فراهاني57
فیض محمدناصرزینلي سنگاني58
صبیحابراهیمساعدي5۹
کامرانحامدساالرزهي۶۰
سیدمحمدسیدابراهیمساالرگزیري۶1
حسنمحمدسجادسراج زاده اصفهاني۶۲
مرتضيحسینسرشتي۶3
خدامرادمیالدسرمستي۶4

غالمرضاحسنسرورعظیمي بزدي۶5
احمدمحمدسعید۶۶
عليهاديسلمانیان۶7
محمدعليعلیرضاسلیمان نیا۶8
عبداهلّلاحمدعليسلیمي۶۹
صمدمحمدسوري7۰
محمدعليعنایتسیاح71
عليعلي اکبرسیفي7۲
حسینعلي اصغرسیالني73
جوزعليمصطفيشاکرمي74
محمدعليشاه عليشاه علي75
محمدحسنعبداللطیفشعباني7۶
عطااهلّلمهراهلّلشه بخش77
محمدنبيمحمودشه بخش کوریني78
سعیدعبدالقادرشهابي7۹
رحیممحمدشهبازي نارویي8۰
احمدنصرالهشهمرادي81
خواجه خوردعليشیخ جامي پشته ئي8۲

غالمرضامصطفيشیخي83
جوادرضاشیراوند84
احمدعبدالحسینصالحي85
محمودمجتبيصدقي8۶
علي اوسطحسینصدیقي87
یعقوبعليصفدریان88
سعیدمسعودصیدي8۹
عبدالكریمعليطاهري سناجردي۹۰
هاديحسینعباس زاده فرد۹1
نوراحمدعبدالقدیرعزیزي۹۲
حسینمصطفيعطارزاده نیاسري۹3
ملك محمدمحمدعیسي زهي۹4
رحیمیاسرغالمي۹5
عبدالخالقمسعودغني زاده۹۶
عین اهللداودفتح اللهي۹7
وحیدمحمدفرجي۹8
رحمانشیرزادفالحي۹۹
نعیمحسینفیلي1۰۰
عبداهللمحمدقادري1۰1
خالدرزگارقادري1۰۲
عزیزمحمدمحمدمهديقاسمي منش1۰3
محمدشریفاحمدقاضي زاده1۰4
عليعلیرضاقجري1۰5
توکلمیالدقربانزاده1۰۶
غالمرضامحمدقرمزي1۰7
مجیدصادققلندرزهي الله آبادي1۰8
رسولاحسانقنبرزهي1۰۹
اکبرامیرکاردان پور11۰
محمدرضاکاظمیان111
محمدعليکرباسیان ورنامخواستي11۲
عبدالهعمرانکردروپس113
سیارفرشادکلیوندرضایي114
غالم محمدمحمدکوشا115
عبدالرضاصادقگطابي11۶
عليمحمدامینگلیفروشاني117
بهزادحسینالوري لشتغاني118
عليمحمدمجتبيمتقي11۹
قنبرمحمدمحققي1۲۰
عبدالسیدیوسفمحمدي1۲1
محمدصادقمحمدحسینمحمدي1۲۲
احمدطهمحمدي چمرداني1۲3
عبدالزهرامیالدمحمودیاني1۲4
عليمحمدمدوي1۲5
محمدمحمدجوادمرادي1۲۶
رضيامینمرادي اژگیل1۲7
غریبسیداسماعیلمرتضي نژادي1۲8

عبدالعزیزشبیراحمدمالزایي1۲۹
رمضانحمیدرضامالئي13۰
محمدمهديملكي131
علياحمدرضامنصوري13۲
عبدالحمیدمحمدموحدي133
سیدمحمودسیدعبدالرحمنموسوي ابگرم134
ناصرمصطفيمومني135
ابوالفضلمحمدرضامهرپویان13۶
نعمت الهغالم الهمیربلوچ137
نعمت الهاحسان الهمیربلوچ138
سیدجعفرسیدمهديمیرسعیدي13۹
روح الهحسینمیرعرب رضي14۰
سیدمحمدسیدعلي اکبرمیرعلي اکبري141
هاديادریسمیرویسي14۲
فیض اهللعابدمیره کي143
حسینادریسمیره کي144
خلفصالحناخداپور145
خان محمدمحسنناروئي مرادي14۶
محمدعلينازلي147
مسعودعلیرضانجات بخش ازاداني148
عیسيمحمدنجفي14۹
محمدقليمحمدنصیري فارسي15۰
اسماعیلصالح الدیننظامي151
کاظمعلیرضانظري15۲
باللعلينعمتي نادرگلي153
محمدحسیننوده154
عبدالرحیمفرامرزنهتاني پور155
علياحمدنیكنام شارك15۶
حسنمحمدحسنواعظي منفرد157
شاپورمحمدرضاوراوي158
حسینمحمدرضاوفائي15۹
محمدمحسنوکیلي1۶۰
حسنیوسفهمتي1۶1
غالمرسولالیاسیارمهرآبادي1۶۲
عباسعرفانیوسفي مقدم1۶3

داوطلبان مرد دارنده مدرك رسمي کارشناسي علوم قرآني
نام پدرنامنام خانوادگيردیف

احمدابوالفضلاحسانفر1
سیف اهلّلصادقاحمدي خراجي۲
علي محمداحمدآلبوعبادي3
احمدعزیزپریوري آزادشربیاني4
محمدمهديپژوهي5
کنتگمحمدصادقتربر۶
سیدحسینسیدمحمدحسیني7
سیدایازسیدمهديحیات غیبي بلداجي8
کریم بخشمحمددرزاده۹
واحدبخشابراهیمدهواري1۰
علي رضاحمیدرضاذبیح11
غالمعبدالغفورروان گرد1۲
داغراحمدساکي13
منصورمحمدسوري14
محمدامینسلیمشیهك زهي15
محمدمحمودصادقي پور1۶
محمدعلیرضافاضلي17
سیدمحمدسیدکمالقریشي18
رضامحمدعليگودرزي اردکاني1۹
اسمعیلطهمحرم زاده۲۰
عیسيمهديمحرم زاده۲1
فیض اهلّلهاديمحمدي۲۲
سیدیوسفسیدوحیدموسوي۲3
عباسسیدرضاموسوي۲4
محسنعباسیوسفي طوالرود۲5
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