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دانشگاه فني و حرفه اي و 
پذيرش برخی از  رشته هاي 

بدون آزمون سال 96

  15 مرداد اعالم می شود:

نتايج اوليه آزمون سراسری 96

ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلبان شركت كننده در 
آزمون سراسري سال 1396 بدين وسيله به اطالع كليه 
داوطلبان آزمون مذكور مي رساند كه نتيجه اوليه اين 
آزمون، ساعت 18:00 )6 بعد از ظهر( روز يكشنبه مورخ 
1396/5/15به صورت كارنامه روي پايگاه اطالع رساني 
 www.sanjesh.org آدرس:  به  سازمـان  اين 

قرار خواهد گرفت. 
آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته هاي 
تحصيلي در اين آزمون شوند، مي توانند براي دريافت 
دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي )شماره 2( 

انتخاب  مراحل  انجام  و  آزمون سراسري سال 1396 
رشته به شرح ذيل اقدام نمايند: 

تحصيلي  رشته هاي  انتخاب  راهنماي  دفترچه   -1
)دفترچه شماره 2( هر يك از گروه هاي آزمايشي مربوط 
روي  مورخ 96/5/11  روز چهارشنبه  از عصر  بترتيب 
پايگاه اطالع رساني اين سازمان قرار مي گيرد  و براي 

كليه داوطلبان قابل مشاهده و دريافت خواهد بود.
2- دفترچه راهنماي مذكور، عالوه بر اينكه از طريق 
سايت اين سازمان قابل دريافت است از ساعت 8:00 

ادامه در صفحه  15صبح روز دوشنبه مورخ 96/5/16 در 
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   استفاده از طرح ها و عکس های اختصاصی پیک سنجش منوط به اجازه کتبی است
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در رابطه با 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام رضا )ع( فرمودند:
به  را  پرهيزكاري  و  تقوا  با  هر شخص  نماز، 

خداوند متعال نزديك مي كند.

حضرت امام رضا )ع( فرمودند:
اگر امر به معروف و نهي از منكر ترك شود، 
بَدان بر شما مسلط مي شوند و دعاي نيكان 

نيز اجابت نمي شود.

ننگريست  نگريست،  خود  عيب  به  كه  آ ن 
كه عيب ديگري چيست، و آن كه به روزي 
خدا خرسندي نمود، بر  آنچه از دستش رفت 
نبود، و آن كه تيغ ستم آهيخت  اندوهگين 
)بركشيد(، خون خود بِدان بريخت، و آن كه 
در كارها خود را به رنج انداخت، خويشتن را 
هالك ساخت، و آن كه بي پروا به موج ها در 

شد، غرق گرديد.

اين  در  تحصيلي،  رشته  انتخاب  چگونگي  بحث  ادامه  در 
سخن  عالي«  »آموزش  و  »دانشگاه«  از  شما  با  شماره 

خواهيم گفت.
»دانشگاه« نسبت به »مدرسه« از ماهيت متفاوتي برخوردار 
است و كسي كه مي خواهد در »دانشگاه« وارد شود، بايد 
زيرمجموعه  دو  اين  بين  ماهوي  تفاوت  اين  به  اشراف  با 
تا  نمايد  تحصيلي  رشته  انتخاب  به  اقدام  آموزشي،  نهاد 
شناخت  عدم  از  ناشي  مي تواند  بعضاً  كه  غلط،  انتخاب  با 
عواقب  دچار  باشد،  عالي«  »آموزش  و  »دانشگاه«  صحيح 
و سرخوردگي حاصل از انتخاب نادرست در آينده نزديك 

نشود.
ورود  از  خود  هدف  تعيين  به  بايد  داوطلب  گام،  اين  در 
كه  است  الزم  همين  منظور،  به  بپردازد؛  »دانشگاه«  به 
دو  بين  موجود  تفاوت هاي  شناخت  بر  عالوه  داوطلب، 
به  مدرسه،  و  دانشگاه  يعني  آموزشي،  نهاد  زيرمجموعه 
بررسي اين تفاوت ها بپردازد تا از اين منظر، آشنايي قابل 

توجهي با اين دو نظام آموزشي  پيدا كند. 
ساختاري  تفاوت هاي  به  مي توان  كلي،  نگرش  يك  در 
موجود در دو نظام آموزشي دانشگاه و مدرسه كه در ذيل 

مي آيد، اشاره كرد: 
و  است  دانش  و جو«ي  در »جست  فرد  »دانشگاه«  در   -
آموزش با »جست و جو« آغاز مي شود، ولي در »مدرسه«، 
تمام  اصلي  محور  و  مي زند  را  اول  حرف  »آموزش« 

فعاليت هاست؛ 
- در »دانشگاه« ، حوزه عمل استاد و دانشجو براي »آموزش« 
، بمراتب گسترده تر از »مدرسه« است و »آموزش« تنها در 

چارچوب سرفصل هاي مصوب درسي، خالصه نمي شود؛
»دانشگاه«، مكاني براي تضارب آرا و انديشه هاي گوناگون 
انديشه هاست  و  آرا  اين  برخورد  از  و  است  متضاد  گاه  و 
كه »دانش« حاصل مي شود؛ اما مدرسه، تنها محلي براي 
كس  هر  كه  است  بنياديني  دانش هاي  و  معارف  آموزش 
به منظور كسب مهارت هاي الزم براي ورود به اجتماع يا 
»آموزش عالي«، به فراگيري آن »آموزش«ها نيازمند است.

و ....
به  راجع  باال  در  كه  كلي،  گزاره هاي  اين   به  عنايت  با 
تفاوت هاي بنيادي ميان »مدرسه« و »دانشگاه« از آنها ياد 
كرديم، هم اكنون بهترين كار ممكن آن است كه داوطلباني 
به  مراجعه  بر  عالوه  مي شوند،  رشته  انتخاب  به  مجاز  كه 
بستگان، دوستان، آشنايان يا ساير افراد دانش آموخته از يكي 
از دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور و كسب اطالعات 
و تجربيات آنان راجع به »آموزش عالي« و »دانشگاه« ، در 
صورت امكان، از نزديك به يكي از دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي كه به آن دسترسي دارند مراجعه كرده و با 
كمك مسؤوالن مربوط در آن دانشگاه، به شناخت اجمالي 
دانشگاه ها همت خود  پژوهشي  و  آموزشي  كاركردهاي  از 
هنگام  بتوانند  آشنايي  اين  كسب  با  تا  نمايند  معطوف  را 
ورود به مرحله مهمي از زندگي علمي شان، كه با ورود به 
برقرار  آن  با  مطلوب تري  ارتباط  مي شود،  آغاز  »دانشگاه« 
دروس  استقبال  به  بيشتري  آمادگي  و  اشراف  با  و  كرده 
معّين در هر رشته بروند و ترم تحصيلي خود را آغاز نمايند.

از تجارب و مشورت هاي مشاوران  استفاده  اين زمينه،  در 
آموزشي، كه خوشبختانه در مدارس متوسطه سراسر كشور 
و  هستند،  دانش آموزان  راهنمايي  و  خدمت  به  مشغول 
تأليف  باره  اين  همچنين مطالعه عميق كتاب هايي كه در 
داوطلبان  كه  است  اقدام هايي  فوري ترين  از  يافته اند، 

مي توانند در اين فرصت محدود به آن پرداخته و آگاهي هاي 
الزم در باب اين موضوع را كسب نمايند.

نكته مهم ديگر در اين گام، بررسي هدف داوطلبان از ورود 
به »دانشگاه« است. در مجموع، افراد هنگام ورود به مراكز 

آموزش عالي، به چند دسته تقسيم مي شوند:
عده اي از داوطلبان، هدف خود را از ورود به دانشگاه، پيدا كردن 
شغل مطلوبي در آينده نزديك و پس از فراغت از تحصيل 
به  انتخاب  براي  رشته اي  جوي  و  جست  در  و  مي دانند 
منظور تحصيل در آن براي رسيدن به يك شغل مناسب 
ضمن  بايد  افراد  اين  هستند.  اجتماعي  جايگاه  داراي  و 
كار  بازار  به  »دانشگاه«  و  دانشگاهي  رشته هاي  شناخت 
نيز توجه كافي  آنهاست  انتخاب هاي  هر رشته اي كه جزو 
نمايند؛ زيرا بازار كار برخي از رشته هاي »پر اسم و رسم« 
مدت هاست كه اشباع شده است؛ از سوي ديگر، بايد توجه 
شغلي  زمينه  نيز  تحصيلي  رشته هاي  از  بعضي  كه  كرد 
بايد، شناخته شده  يا آن چنان كه  ندارند؛ چون  مناسبي 
احساس  حاضر  حال  در  آنها  وجودي  ضرورت  يا  نيستند 
توصيه  مهم ترين  كرد؟  بايد  چه  حال  اين  با  است؛  نشده 
شناخت  با  همراه  كه  است  آن  داوطلبان،  گونه  اين  به  ما 
عاليق و استعدادها وتوانايي هاي خود، به دانش آموختگان يا 
دانشجويان اين رشته ها مراجعه كرده و از آنها بخواهند كه 
ويژگي هاي رشته يا رشته هاي موردنظر را به طور مشروح 
زمينه  اين  در  نمايند. همچنين  بيان  آنها  براي  و صادقانه 
با  مرتبط  تحصيالت  داراي  كه  شاغلي  افراد  به  مي توان 
رشته هاي مورد نظر اين گونه داوطلبان هستند رجوع كرده 
اين موارد پرداخت؛ ضمناً  و به كسب آگاهي هاي الزم در 
مطالعه كتاب هايي در زمينه رشته هاي مورد عالقه نيز در 

اين مورد كارساز است.
مورد  رشته  در  كه  مي خواهند  داوطلبان  از  ديگري  دسته 
نظر خود تا آخرين مقاطع تحصيلي موجود ادامه تحصيل 
بيشتري  شناخت  با  است  الزم  صورت،  اين  در  كه  دهند 
نسبت به انتخاب رشته يا رشته هاي تحصيلي اقدام نمايند؛ 
عالي تر  مقاطع  در  دانشگاهي  رشته هاي  از  بسياري  چون 
)كارشناسي ارشد و دكتري( داراي زيرمجموعه ها، شاخه ها 
چنين  بنابراين،  هستند؛  متنوعي  و  متعدد  گرايش هاي  و 
زيرمجموعه ها  اين  در  خود  عاليق  رصد  به  بايد  داوطلبي 

نيز بپردازد.
دانشگاه،  به  ورود  از  هدفشان  داوطلبان،  از  ديگري  عده  
مقاصد  آن  به  صرفاً  مي خواهند  كه  است  ديگري  مقاصد 
برسند؛ از جمله اهداف اين گونه افراد، گرفتن يك مدرك 
دانشگاهي است؛ بدون آنكه به رشته خاصي عالقه داشته 
هنگام  افراد  اين  باشد.  آنان  نظر  مّد  رشته اي  يا  باشند 
را  دانشگاه هايي  يا  مقاطع  يا  رشته ها  اكثراً  رشته،  انتخاب 
برمي گزينند كه احتمال قبولي خود را در آنها با توجه به 

رتبه اكتسابي شان باال مي بينند. 
از  عبور  براي  هرگز  كه  است  آن  افراد  اين  به  ما  توصيه 
يك مشكل يا دشواري گذرا، خود را در آغوش يك مشكل 
ديگر كه مي تواند عدم عالقه به تحصيل در رشته قبولي يا 
اصوالً تحصيل در مقاطع آموزش عالي و ... باشد، نيندازند؛ 
با  مواجهه  هنگام  و  مرحله  اين  از  گذشت   از  پس  زيرا 
افسردگي،  چون  ديگري  مسائل  دچار  تحصيلي،  مشكالت 
مي تواند  آن  ثمره  كه  مي شوند   ... و  طلبي  انزوا  اضطراب، 
اخراج آموزشي، انصراف از تحصيل، نداشتن انگيزه شغلي 

و ... باشد.
موفق باشيد
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بدين وسيله به اطالع كليه متقاضيان ثبت نام و شركت در پذيرش دوره كاردانی فنی 
مهر  كاربردی  ـ  علمی  دانشگاه جامع  مهارتی  آموزش  نظام  كاردانی حرفه ای  و دوره 
ماه سال 1396 مي رساند كه ثبت نام براي شركت در پذيرش دوره مذكور، از طريق 
پايگاه اطالع رساني اين سازمان از روز دوشنبه مورخ 96/5/2 آغازشده است و در روز 
دوشنبه مورخ 96/5/9 پايان مي پذيرد؛ لذا كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام، كه داراي 
شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل هستند، مي توانند در پذيرش مذكور ثبت نام 

و شركت نمايند.

روش گزينش دانشجو
گزينش دانشجو در هر يك از كدرشته محل هاي تحصيلي، بر اساس معدل كل مندرج 
بومي  ايثارگران،  شاغل،  آزاد،  سهميه هاي  و  ديپلم  نوع  ديپلم،  معتبر  گواهينامه  در 
دانشگاه جامع  براساس ضوابط  داوطلبان  عمومي  به صالحيت هاي  توجه  با  و  بودن 
علمي - كاربردي و مصوبات مربوط صورت مي گيرد.  بديهي است كه براي هر يك 
از موارد فوق، ارائه مستندات مربوط در زمان ثبت نام از سوي پذيرفته شده به مركز 

آموزشي، ضروري است.

شرايط ثبت نام:
داوطلب متقاضي شرکت در پذيرش بايد يکايک اقدامات زير را بموقع و در مهلت 

مقرر انجام دهد:
آدرس:                  به  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رساني  پايگاه  به  مراجعه   -1

.www.sanjesh.org
2- دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام از طريق پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش و 

مطالعه آن.
3- مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش، براي تهيه كارت اعتباري.

تبصره- با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت نام به صورت اينترنتي انجام مي شود، 
پرداخت  كه  شتاب،  بانكي  شبكه  عضو  كارت هاي  از  استفاده  با  است  الزم  داوطلبان 
الكترونيكي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني اين سازمان و پرداخت مبلغ 
200/000 )دويست هزار( ريال به عنوان وجه ثبت نام، نسبت به دريافت اطالعات كارت 

اعتباري )شماره سريال 12 رقمي( اقدام نمايند.
4- آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز براي ثبت نام.

داوطلب بايد پس از مطالعه دفترچه راهنماي پذيرش در اين دوره و آشنايي با كليه 
آموزش  اطالع رساني سازمان سنجش  پايگاه  به  مراجعه  با  پذيرش،  و ضوابط  شرايط 
كشور نسبت به ثبت نام اقدام نمايد. الزم به توضيح است كه دفترچه راهنماي پذيرش 
دوره كاردانی فنی و دوره كاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی 
ـ كاربردی مهر ماه سال1396 و همچنين نحوه ورود به سايت براي ثبت نام و اقدامات 
الزم براي انجام ثبت نام اينترنتي، در سايت سازمان سنجش آموزش كشور در زمان مقرر 

قرارداده شده است.
تبصره 1: دانش آموزان سال آخر متوسطه، كه حداكثر تا تاريخ 96/6/31 موفق به اخذ 
مدرك ديپلم خواهند شد، مجاز به انتخاب كد رشته محل هستند؛ اما چنانچه داوطلبی 
احتمال می دهد كه تا پايان شهريورماه سال جاری )1396( موفق به اخذ مدرك ديپلم 
نمی شود، موكداً توصيه می شود كه ثبت نام  ننمايد؛ بنابراين، چنانچه داوطلبی در يكی 
از كدرشته محل های انتخابی پذيرفته گردد، ولی تا پايان شهريورماه سال 1396 موفق 
به دريافت گواهينامه پايان تحصيالت دوره متوسطه نشود، قبولی وي ملغی خواهد شد 

و اجازه ثبت نام نخواهد داشت.

تذكرات مهم:
1( مندرجات فرم تقاضانامه بايد دقيق و صادقانه تكميل شود.

2( مسؤوليت صحت كليه مندرجات تكميل شده فرم تقاضانامه به عهده داوطلب خواهد 
بود.

3( مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغيير نيست؛ بنابراين، داوطلب بايد در زمان تكميل 
اطالعات تقاضانامه، نهايت دقت را به كار گيرد.

 )... از پذيرش )ثبت نام، پذيرفته شدن، حين تحصيل در دانشگاه و  4( در هر مرحله 
مشخص شود كه داوطلب حقايق را كتمان نموده است يا واجد شرايط و ضوابط مندرج 

در اين دفترچه نيست، از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.
5( داوطلب بايد پس از پايان ثبت نام الكترونيكي )اينترنتي( از كليه صفحات، پرينت 

تهيه نموده و آن را نزد خود نگه دارد.

دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:
به داوطلبان توصيه مي شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام، 
ابتدا فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده و سپس بر اساس 
فرم پيش نويس، با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور، اطالعات الزم 
را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. ضمناً راهنماي جامع نحوه تكميل 
فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اينترنتي موجود است و داوطلبان براي كسب اطالع  بيشتر 
مي توانند به اين راهنما مراجعه نمايند. داوطلبان الزم است كه در درج اطالعات ثبت نام 
دقت نمايند. بديهي است كه در صورت مشاهده هر گونه مغايرت در موارد قيد شده در 
تقاضانامه ثبت نام با مدارك داوطلب، در صورت پذيرفته شدن، قبولي وي »كان لم يكن« 

تلقي شده و از ادامه تحصيل داوطلب جلوگيري خواهد شد.

نـكات و توصيه هاي  مـهم :
1( اگر از طريق كافي نت اقدام به ثبت نام مي نماييد، تأكيد مي شود كه تمامي مراحل 
ورود اطالعات ثبت نامي را شخصاً انجام دهيد يا بر انجام امور مربوط، در كافي نت نظارت 

مستقيم داشته باشيد.
پرونده              شماره  دريافت  تقاضانامه،  تكميل  از  پس  داوطلبان،  كه  مي شود  توصيه    )2
6 رقمي و كد پي گيري 16 رقمي، يك نسخه پرينت از تقاضانامه شان تهيه و آن را نزد 

خود نگهداري نمايند.
 3( به داوطلبان توصيه مي شود كه در انتخاب كدرشته  محل هاي انتخابي خود دقت 
الزم را مبذول فرمايند؛ زيرا پس از دريافت كد پي گيري 16 رقمي، در اين خصوص به 

درخواست هاي داوطلبان مبني بر اصالح يا جابجايي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
اطالع رساني   و  خبري   )هفته نامه  پيك  سنجش   نشريه  طريق   از  تغييري   هرگونه    )5
سازمان  سنجش (، سايت سازمان سنجش و در صورت لزوم  از طريق رسانه هاي گروهي 

 اعالم  خواهد شد.
6( در صورت  لزوم ، داوطلبان مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن: 021-42163 
سيستم  طريق  از  يا  گرفته  تماس   كشور  آموزش   سنجش   عمومي  سازمان   روابط  با 

پاسخگويي اينترنتي )غيرحضوري( سازمان اقدام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره:

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

جامع علمی ـ كاربردی مهر ماه سال 1396
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 اعالم كد رشـته محل هاي جديد و اصالحات مربوط به 
دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي تحصيلي 

آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1396 
پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون كارداني 
به كارشناسي ناپيوسته سال 1396 و اطالعيه  مورخ 1396/3/13 از طريق پايگاه 
اطالع رساني اين سازمان، به اطالع داوطلباني كه قباًل در مهلت تعيين شده، در 
با  متقاضيان رشته هاي  از  نموده اند  )اعم  انتخاب رشته  و  ثبت نام  آزمون مذكور 
آزمون و رشته هاي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي( مي رساند كه اصالحات 
و همچنين كدرشته هاي تحصيلي جديد، عالوه بر رشته هاي تحصيلي موجود در 
دفترچه راهنماي آزمون مذكور، بعد از انتشار دفترچه راهنما به شرح ذيل به اين 
سازمان واصل گرديده است. داوطلبان در صورت تمايل مي توانند پس از مطالعه دقيق 
مندرجات دفترچه راهنما، اطالعيه  مذكور )قابل دسترسي در پايگاه اطالع رساني اين 
سازمان به نشاني: www.sanjesh.org( و مندرجات اين اطالعيه، در بازه زماني 
1396/5/10 لغايت 1396/5/13 )همزمان با پرينت كارت آزمون( نسبت به ويرايش 

كدرشته محل هاي انتخابي خود اقدام نمايند. 

ـ - شرايط و ضوابط و نشاني برخي از مؤسسات آموزش عالي غير دولتي _ غير انتفاعي: ه
1- مؤسسه غيرانتفاعی دانا – ياسوج :  تكميل شرايط:  1- دارای خوابگاه خودگردان 
برای دانشجويان غيربومی، 2- تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه اول تا سوم به ترتيب 
20 ، 15 و 10درصد.  نشاني مؤسسه : ياسوج، ميدان انقالب، روبروی ورودی شهرك امام 
حسين )ع(، خيابان امامت 6، پالك 12 - تلفن:  2- 07433335221 نشانی وب سايت :

   www.dana.ac.ir 
2- مؤسسه غير انتفاعي فّناوري آبيدر - بانه: نشاني مؤسسه: استان كردستان، شهر 
بانه، ابتداي بلوار سقز، مركز پژوهش هاي جنگل هاي زاگرس وابسته به دانشگاه كردستان. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان ثبت نام كننده در آزمون كارداني به كارشناسي 
ناپيوسته سال 1396 مي رساند كه آزمون كليه داوطلبان در عصر روز جمعه مورخ 
96/5/13 در 74 شهرستان به شرح مندرج در جدول شماره 1 اين اطالعيه )مركز استان 
و برخی از شهرستان ها( برگزار مي گردد. الزم به ذكر است براي پذيرش در كدرشته هاي 
 105 محيط(،  بهداشت  )مهندسي   104 حرفه اي(،  بهداشت  )مهندسي   ،102 امتحاني: 
محيط  و  صنعتي  )ايمني   202 پزشکي(،  )مدارك   112   ،) دندانی  پروتزهای  )ساخت 
کار(، 207 )صنايع چوب و کاغذ-سازه هاي چوبي( ،  213 )معدن(، 216 )نقشه برداري( ، 
)مهندسي   302 آبياري(،  )مهندسي   301 نساجي( ،   )صنايع   218 )شهرسازي(،   217
(، 304 )پرورش طيور(، 305 )پرورش گاو و گاوميش(،  منابع طبيعي- محيط زيست 
306 )توليدات دامي(،  307 )توليدات گياهي( ،  308 )جنگلداري(،  309 )شيالت( ، 310 
)چوب شناسي و صنايع چوب( ، 311 )علوم و صنايع غذايي( ،  312 )گياه پزشکي(، 313 
)ماشين هاي کشاورزي(، 314 )مرتع و آبخيزداري(،  315 )بازيافت(، 401 )آمار( ، 402 
)آموزش رياضي( ، 501 )آموزش حرفه و فن(،  502 )آموزش ديني و عربي( ، 503 )آموزش 
راهنمايي و مشاوره(،  504 )زبان انگليسي(،  505 )زبان و ادبيات فارسي( ،  506 )آموزش 
علوم تجربي(،  507 )روان شناسي و آموزش کودکان استثنايي(، 508 )تربيت معلم 
مطالعات اجتماعي(،  510 )تربيت مربي امور تربيتي(، 511 )باستان شناسي(، 513 )تربيت 
معلم قرآن کريم(،  516 )علوم انتظامي( ، 517 )علم اطالعات و دانش شناسي(، 518 
)مديريت(،  519 )حقوق قضايي- علوم ثبتي(، 602 )صنايع دستي(، 603 )مرمت و احياي 
بناهای تاريخي(، 604 )نوازندگي ساز ايراني(، 606 )طراحي پوشاك(، 701 )1-علوم 
آزمايشگاهي دامپزشکي 2- بهداشت مواد غذايي(، 702 )بهداشت مواد غذايي با منشأ 
دامي( آزمون برگزار نخواهد شد و پذيرش دانشجو در اين رشته ها صرفاً براساس سوابق 
تحصيلي )معدل كل مقطع كارداني( صورت مي گيرد؛ لذا براي داوطلباني كه در اين 
رشته هاي امتحاني ثبت نام و انتخاب رشته نموده اند، كارت شركت در آزمون صادر نخواهد 

شد. 
تذکر مهم: كليه داوطلبان متقاضي گزينش در رشته هاي بدون آزمون مي توانند براي 
تاريخ  از  خود  انتخابي  رشته  محل هاي  كد  و  نامي  ثبت  اطالعات  ويرايش  و  مشاهده 
نشانی:  به  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه  به  مراجعه  با  لغايت 96/5/13   96/5/10
www.sanjesh.org )قسمت ويرايش اطالعات( نسبت به مشاهده و در صورت لزوم 

ويرايش اطالعات خود اقدام نمايند.
1- نحوه و زمان پرينت كارت شركت در آزمون 

براي داوطلبان متقاضي رشته هاي با  برگ راهنما و كارت شركت در آزمون منحصراً 
آزمون از روز سه شنبه 96/5/10 براي مشاهده و پرينت روي سايت مذكور قرار مي گيرد تا 
متقاضيان شركت در آزمون بتوانند با وارد كردن اطالعات خود شامل: شماره پرونده، كد 
رهگيري يا نام و نام خانوادگي، سال تولد و شماره كارت ملی نسبت به پرينت آن اقدام 
نمايند. داوطلبان براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و 
براساس تاريخ و نشاني تعيين شده روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط 
مراجعه نمايند. بديهي است كه براي شركت در جلسه آزمون ، همراه داشتن پرينت كارت 
شركت در آزمون و همچنين اصل كارت ملی يا اصل شناسنامه عكس دار و ارائه آن الزامي 

است؛ لذا كليه داوطلبان بايد شخصاً براي پرينت كارت شركت در آزمون اقدام نمايند. 
تذكرات مهم:  

1- چنانچه داوطلبي به دليل در اختيار نداشتن اطالعات مربوط به شماره داوطلبي، پرونده 
يا كد پي گيري مورد نياز، موفق به پرينت كارت شركت در آزمون خود نمي شود، الزم 
است با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور و ورود به سيستم پاسخگويي و 
انتخاب نام آزمون و تعيين موضوع پي گيري ، نسبت به دريافت اطالعات مربوط به شماره 

پرونده ، داوطلبي يا كد پي گيري ثبت نام اقدام نمايد. الزم به ذكر است كه اين امكان براي 
داوطلباني فراهم است كه در سيستم پاسخگويي عضو باشند؛ لذا ضرورت دارد داوطلباني 
كه اطالعات فوق را مفقود نموده اند ، با عضويت در اين سيستم نسبت به بازيابي اين 

اطالعات اقدام نمايند.
2- الزم به يادآوري است كه كليه داوطلبان )اعم از متقاضيان رشته هاي با آزمون و رشته هاي 
پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي( بايد در زمان پرينت كارت شركت در آزمون )از 
تاريخ 96/5/10 لغايت 96/5/13( با مراجعه به پايگاه اطالع رساني اين سازمان، نسبت به 
ويرايش اطالعات ثبت نامي و كدرشته محل هاي انتخابي خود با توجه به توضيحات اين 

اطالعيه و برگ راهنماي شركت در آزمون در صورت نياز اقدام نمايند.
2- نشاني و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون: 

نشاني و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون كليه داوطلبان رشته هاي امتحاني با 
آزمون بر مبنای استان و شهرستان محل اقامت فعلی آنان )براي تعيين حوزه امتحاني( 
كه در بند 31 تقاضانامه ثبت نام مشخص كرده اند، به شرح جدول شماره 2 مندرج در اين 

اطالعيه است. 
3- درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، 

داوطلبان الزم است به شرح زير اقدام نمايند: 
1- با توجه به اطالعات مندرج روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي 
در اطالعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4 ، 5، 6 ، 10، 12، 13، 14، 16، 17، 18 و 20 
به ترتيب شامل نام خانوادگي و نام، شماره شناسنامه، سال تولد، شماره ملی، كد و عنوان 
رشته تحصيلي، مؤسسه محل اخذ مدرك تحصيلي، سال و ماه اخذ مدرك تحصيلي، 
معدل فارغ التحصيلي، وضعيت اشتغال )كارمندي(، استان بومی و عالقه مندي به گزينش 
در رشته هاي غيرانتفاعي و كد و عنوان محل هاي انتخابي كارت شركت در آزمون مشاهده 
نمودند، الزم است كه براي اصالح مورد يا موارد مذكور، حداكثر تا تاريخ 96/5/12 منحصراً 
به پايگاه اطالع رساني اين سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطالعات نسبت به 
اصالح موارد اقدام نمايند، و در صورتي كه نسبت به بندهاي 3، 7، 9 و 15 )جنس، دين، 
معلوليت، زبان امتحاني ( تفاوتی مشاهده نمودند، ضروری است كه در روزهاي چهارشنبه 
مورخ 96/5/11 و روز پنجشنبه مورخ 96/5/12 صبح ها از ساعت 8:30 الي 12:00 
و بعد از ظهرها از ساعت 14:00 الي 18:00 به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور 

مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط )براساس جدول شماره 2( مراجعه نمايند. 
تبصره: چنانچه داوطلباني در بند 20 )كدرشته محل هاي انتخابی( كارت شركت در 
آزمون خود، كدرشته اي را به صورت منفي »-« مشاهده نمودند، به منزله واجد شرايط 
بودن آنها در آن كدرشته است و الزم است كه اين دسته از داوطلبان با مراجعه به پايگاه 
اطالع رساني اين سازمان )قسمت ويرايش اطالعات( نسبت به اصالح كدرشته محل هاي 

انتخابی خود براساس ضوابط دفترچه راهنما اقدام نمايند.
ضمناً ساير اطالعات مندرج روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب، بر اساس اطالعات 
مندرج در تقاضانامه ثبت نام خود داوطلب در نظر گرفته شده و به تقاضاهای مربوط به 

تغيير رشته امتحاني و حوزه امتحاني ترتيب اثر داده نخواهد شد.
2- آن دسته از داوطلباني كه سهميه آنان مورد تأييد ارگان ذی ربط قرار گرفته است، روي 
كارت شركت در آزمون آنها سهميه ايثارگران درج شده است. ساير داوطلبان متقاضی 
سهميه ايثارگران و همچنين داوطلباني كه سهميه آنها مورد تأييد قرار نگرفته است 
)ارگان هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزارت جهاد كشاورزي، سپاه پاسداران و ستاد 
كل نيروهاي مسلح(، الزم است كه حداكثر تا تاريخ 96/5/13 منحصراً به سايت اينترنتی 
سازمان سنجش آموزش كشور )قسمت ويرايش اطالعات( مراجعه نمايند و با توجه به 
توضيحات مندرج در سايت مذكور، نسبت به اصالح سهميه اقدام نمايند تا اطالعات آنان 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره  :

 تاريخ ، نحوه پرينت كارت و محل رفع نقص كارت شركت 
در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1396
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براي بررسی به ارگان مربوط ارسال گردد و در صورت تأييد در سهميه ذی ربط گزينش 
شوند؛ در غير اين صورت، با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچ گونه اعتراضی از سوي 

آ نان قابل قبول نيست.
3- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلبي فاقد عكس بوده يا عكس روي كارت وي 
دارای اشكاالتي از جمله، فاقد مهر بودن عكس، اشتباه عكس و واضح نبودن عكس و ... 
باشد، ضروری است كه در يكي از روزهای چهارشنبه مورخ 96/5/11 يا روز پنجشنبه 
مورخ 96/5/12 صبح ها از ساعت 8:30 الي 12:00 و بعدازظهرها از ساعت 14:00 الي 
18:00 با به همراه داشتن دو قطعه عكس 4×3 و كارت ملی يا شناسنامه عكس دار به 
نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط )براساس 

جدول شماره 2( مراجعه نمايند و موضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد. 
4- آن دسته از داوطلباني كه هم اكنون عالقه مند به گزينش در رشته هاي مؤسسات 
آموزش عالی غيرانتفاعي و غيردولتی هستند، الزم است كه در زمان پرينت كارت شركت 
از  استفا ده  با  اعتباری  اطالعات و خريد كارت  ويرايش  به بخش  ورود  با   ، آزمون  در 
كارت های عضو شبكه بانكي شتاب، كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال است، با پرداخت 
مبلغ 51/000 )پنجاه و يك هزار( ريال به عنوان وجه اعالم عالقه مندی اقدام نموده و 
مشخصات كارت اعتباری را در محل مربوط درج نمايند و سپس با مراجعه به بخش 
ويرايش اطالعات، نسبت به اعمال انتخاب كدرشته محل هاي مورد عالقه خود اقدام نمايند.

بايد از برگ راهنمای  يادآوري: كليه داوطلبان، براي آگاهی بيشتر از ضوابط آزمون، 
شركت در آزمون، كه روي سايت اين سازمان قرار داده خواهد شد، پرينت تهيه و نسبت 

به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند.
4- موارد مهم قابل توجه داوطلبان 

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، اصل 
كارت ملی يا اصل شناسنامه عكس دار الزامي است.

2- درهای ورودی حوزه هاي امتحاني، رأس ساعت 14:30 )چهارده و سي دقيقه( بعد از 
ظهر بسته خواهد شد و فرآيند برگزاری آزمون ، رأس ساعت 15:00 )سه بعد از ظهر( آغاز 
مي گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درهای ورودی به محوطه يا سالن های 

امتحاني ممانعت به عمل خواهد آمد.
3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون، بايد، عالوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، 
اصل كارت ملی يا اصل شناسنامه عكس دار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد 

پاك كن و يك سنجاق يا سوزن نيز به همراه داشته باشد.
4- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافی از جمله كيف دستی، ساك دستی، پيجر، تلفن 
همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، كتاب، ماشين حساب 
)بجز ماشين حساب هاي مندرج در بند 5(، هر گونه نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين 
وسايل شخصی به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن 
هر يك از وسايل مندرج در اين بند، به عنوان تقلب و تخلف تلقي شده و با داوطلبان 
ذی ربط براساس قانون رسيدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری، كه بخشي از 

آن در قسمت بعد آمده است، رفتار خواهد شد.
Casio 3600, Ca�« 5- در جلسه آزمون منحصراً استفاده از ماشين حساب با مارك هاي
 sio FX82, Catigia F�618, Pars 4600, Sharp EL�531, Sharp 506 W�BK,
 Sharp 509 W�BK, Citizen SR 270II, Citizen SR 135 TII, Citizen SR

Citizen SR 270X ,275« مجاز است.
تذکر مهم: چنانچه داوطلبي غير از ماشين حساب هاي فوق الذكر، ماشين حساب نوع ديگر 
به همراه داشته باشد، به عنوان متخلّف تلقي شده و برابر قانون رسيدگی به تخلفات و 

جرائم در آزمون های ورودی با وي رفتار خواهد شد.
6- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در 
ارائه مدارك امتحاني، ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب محسوب مي گردد و با داوطلبان 
متخلّف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري رسيدگي و 

برخورد خواهد شد.
7- داوطلبان عالقه مند به گزينش در رشته هاي با آزمون و همچنين رشته هاي تحصيلي 
با سوابق تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي، الزم است كه براي اطالع از تاريخ و نحوه انتخاب 
رشته، در روز يكشنبه مورخ 96/5/22 به پايگاه اطالع رساني معاونت سنجش و پذيرش 

دانشگاه آزاد اسالمي مراجعه نمايند.

5- اصالحات و تغييرات دفترچه راهنماي ثبت نام و اعالم رشته هاي جديد:
برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، رشته هاي جديد يا اصالحاتی را در رشته ها 
پس از انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته و اطالعيه مورخ 96/3/13 اين 
آزمون به اين سازمان اعالم نموده اند كه اين قبيل كد رشته محل ها و اصالحات اعالم 
شده طي اطالعيه اي در روز يكشنبه مورخ 96/5/8 روي پايگاه اطالع رساني اين سازمان 
و در روز دوشنبه مورخ 96/5/9 در نشريه پيك سنجش )هفته نامه خبري و اطالع رساني 
اين سازمان( درج گرديده است. ضمناً اطالعات اين رشته ها در برگ راهنماي شركت در 
آزمون نيز )كه هم زمان با پرينت كارت ورود به جلسه قابل دسترسي است( درج خواهد 
شد و الزم است كليه داوطلبان، اعم از داوطلبان متقاضي رشته هاي با آزمون يا با سوابق 
تحصيلي، نسبت به مطالعه آن اقدام و در صورت لزوم نسبت به ويرايش كدهای انتخابی 

خود در بخش ويرايش كارت اقدام نمايند.
6 - قانون رسيدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری:

ماده 5- تخلفات و جرائم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف- ارتكاب هرگونه عملی كه موجب بي نظمی در برگزاری آزمون گردد يا همراه داشتن 

هرگونه وسيله غير مجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه های حافظه دار.
ب- ارتكاب هرگونه عمل خالف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار 

سازد از قبيل:
1- ارائه مدرك يا گواهی مجعول يا تصوير گواهی مجعول براي شركت در آزمون.

2- تبانی با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست اندركاران آزمون از قبيل 
عوامل اجرايی و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.

3- ثبت نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلی.
ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي 

حافظه دار.
د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون براي پاسخ به سؤاالت.

ه - دسترسی غيرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.
و- هرگونه تغيير غيرمجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر 

مربوط به آزمون.
ز- افشاي سؤاالت آزمون يا تالش در جهت دستيابی و افشاي آن يا شركت يا معاونت در 

اين امر قبل يا حين برگزاری آزمون به هر نحو.
ح- خريد يا فروش سؤاالت آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين 

برگزاری آزمون اعم از اينكه سؤاالت يا پاسخ آنها واقعی يا غيرواقعی باشد.
ماده 6 - هيأت هاي رسيدگي به تخلفات، صالحيت صدور حكم به مجازات های زير را 

درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشموالن بند )الف( ماده )5(: اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعالم 

به مراجع ذی ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشموالن بند )ب( يا بند )ج( ماده )5( : محروميت از گزينش علمي در آزمون 
همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك 

تا ده سال.
تبصره - آراء هيأت هاي بدوي جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6( اين قانون قابل 

تجديد نظرخواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون ها ست .
ماده 7 - در مورد مشموالن بندهای )د(، )ه (، )و(، )ز( و )ح( ماده )5( هيأت هاي رسيدگی 
متهم را براي رسيدگی و اعمال جزای نقدی از ده ميليون )10/000/000( ريال تا يك 
ميليارد )1/000/000/000( ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم 

دادگستری معرفي مي نمايند.
ماده 8 - ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده )5( چنانچه در قالب عضويت در يك گروه 
يا شبكه باشد، موجب تشديد مجازات مي شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به 
حداكثر مجازات محكوم مي گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرائم 

فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب است .
ماده 9 - رسيدگي در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها مانع از رسيدگي 
يا  اداری  تخلفات  به  رسيدگي  هيأت هاي  رسيدگي  يا  جزايي  قوانين  ساير  برابر 
هيأت هاي انتظامی اعضای هيأت علمي يا كميته هاي انضباطی دانشجويان نيست و 
مرتكب ، عالوه بر مجازات مندرج در مواد )6( و )7( اين قانون ، به مجازات مقرر در 
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ساير قوانين و مقررات محكوم مي گردد.
ماده 10 - در صورت محكوميت قطعی فردی به يكي از مجازات های مندرج در اين قانون، 
به استثنای مجازات مندرج در بند )الف( ماده )6(، هيأت رسيدگي به تخلفات در آزمون ها، 
قبولي وي در آزمون را ابطال مي نمايد؛ در اين صورت، مؤسسه آموزشی مربوط از صدور 
و اعطای هر گونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود، و چنانچه گواهي 
فارغ التحصيلي به وي اعطاء  شده باشد، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری يا وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به ابطال 

آن گواهي هستند.
ماده 11 - چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابی داوطلبي و 
سوابق تحصيلي وي مغايرت های غيرمتعارف مشهود و اساسی از قبيل عدم تطابق معدل 
ديپلم و دوره پيش دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابی در آزمون وجود داشته باشد ، با تأييد 
هيأت هاي بدوي رسيدگی به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومی 
و اختصاصی امتحان مجدد به عمل مي آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، 

براساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي است.

اين  به سؤاالت در  و پاسخگويي  به اطالع  مي رساند که واحد اطالعات  ضمناً 
خصوص، از اين تاريخ تا تاريخ 96/5/12 بجز ايام تعطيل و در وقت اداري، آماده 
پاسخگويي به سؤاالت است؛ لذا داوطلبان گرامي مي توانند به منظور پاسخگويي 

به سؤاالت خود با شماره تلفن: 42163 - 021 تماس حاصل فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور   
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   بدين وسيله به اطالع كليه شركت كنندگان آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد  
)دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي( سال 1396ميرساند كه 
اصالحات و همچنين كدرشته هاي تحصيلي جديد، عالوه بر رشته هاي تحصيلي موجود در 
دفترچه راهنماي آزمون مذكور، بعد از انتشار دفترچه راهنما به شرح ذيل به اين سازمان 
واصل گرديده است؛ لذا كليه داوطلبان )اعم از داوطلباني كه در رشته پذيرش با آزمون يا 
در رشته هاي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي ثبت نام كرده اند( در صورت تمايل، 
با توجه به رشته  امتحاني كه در آن ثبت نام نموده اند، مي توانند ضمن مطالعه دفترچه 
راهنماي شركت در آزمون و همچنين توجه به نكات و مندرجات اين اطالعيه ، از تاريخ 
96/5/10 لغايت 96/5/13 )همزمان با پرينت كارت آزمون( با مراجعه به پايگاه اطالع رساني 
اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org نسبت به اصالح كدرشته  محل هاي انتخابي 

در قسمت ويرايش اطالعات كارت اقدام نمايند.

الف – اصالحات:
عالي  آموزش  مؤسسه  به  اسوه  غيرانتفاعي  عالي  آموزش  مؤسسه  نام   -1

غيرانتفاعي اسوه معاصر تغيير يافت.
2- نام مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي انديشه سازان علوم پايه به مؤسسه 

آموزش عالي غيرانتفاعي انديشه سازان علوم پايه مازندران تغيير يافت.
3- نام مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي هشت بهشت به مؤسسه آموزش عالي 

غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا تغيير يافت.
عالي  آموزش  مؤسسه  به  گستر  دانش  زند  غيرانتفاعي  عالي  آموزش  مؤسسه  نام   -4

غيرانتفاعي زند شيراز تغيير يافت.

5- آدرس مؤسسه غير انتفاعی قدير لنگرود: از لنگرود ميدان معلم – بلوار كشاورز- خيابان 
بوعلي سينا . تلفن 41-5251440-0142- به گيالن – لنگرود- جاده ليال كوه – بلوار 
كشاورز- خيابان شهيد شيخي – تلفن 9-34- 42565133-013 - برای اطالع از ساير 

تسهيالت، شرايط و امكانات از جمله شهريه و خوابگاه به سايت مؤسسه مراجعه شود.
ورودي  بروي  رو  انقالب-  ميدان   – ياسوج  دانا-ياسوج:  غيرانتفاعي  آدرس مؤسسه   -6
شهرك امام حسين )ع( خيابان امامت 6- پالك 12- تلفن 2-33335221-074 نشاني 
وب سايت: www.dana.ac.ir برای اطالع از ساير تسهيالت، شرايط و امكانات از جمله 

شهريه و خوابگاه به سايت مؤسسه مراجعه شود.
ب- حذفيات: كد رشته محل هايي كه از دفترچه راهنما حذف گرديده، به شرح ذيل است:

الكتروتكنيك-برق  الكترونيك عمومي، )1944(  رشته  1- كدرشته محل هاي )1311( 
 )3804( ابزار  توليد-ماشين  و  ساخت   )3191( افزاركامپيوتر،  نرم   )2733( صنعتي، 
كشي  نقشه   )4943( ساختمان،   )4304( مطبوع،  تهويه  و  مركزي  تاسيسات-حرارت 
معماري، )5984( حسابداري بازرگاني مربوط به مؤسسه غيرانتفاعي كسري رامسر از 

دفترچه راهنما حذف گرديده است.
2- كدرشته محل هاي )7588و7589( رشته انيميشن مربوط به آموزشكده فني و حرفه اي 

پسران شماره دو تهران- شهيد شمسي پور از دفترچه راهنما حذف گرديده است. 
3- كدرشته محل )5918( رشته حسابداري بازرگاني مربوط به مؤسسه غيرانتفاعي نو 

آوران كوهدشت - لرستان از دفترچه راهنما حذف گرديده است.
ج- كد رشته محل هاي جديد: دركد رشته محل هاي ذيل ، عالوه بر رشته هاي 
تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته ، پذيرش دانشجو 

صورت خواهد گرفت.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 اصالحات و اعالم رشته هاي تحصيلي جديد عالوه بر رشته هاي تحصيلي 
مندرج در دفترچه راهنماي آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد )دانشگاه 

فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي( سال 1396

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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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. 
يا  تکرار  تمديد،  قابل  رشته  هر  تخصصي  درس  و  طراحي  و  عملي  آزمون هاي   -4

برگزاري آن به صورت انفرادي براي هيچ داوطلبي و تحت هيچ شرايطي نيست.
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  كاردانی  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  تحصيلي نقاشي ، ارتباط تصويري ، 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 وسايل مورد نياز: 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 كتابت 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  كشور درخصوص :

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

مجسمه سازي، موسيقي ايراني، موسيقي جهاني، آهنگسازي، بازيگري ، طراحي صحنه، نمايش 
عروسكي و عكاسي 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 عروسكي و عكاسي: 
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 مکان رفع نقص و برگزاري آزمون عملي و تخصصي رشته هاي ادبيات نمايشي، مجسمه سازي، 

موسيقي ايراني، موسيقي جهاني، آهنگسازي، بازيگري، طراحي صحنه، نمايش عروسکي و عکاسي

0

ادامه جدول  برنامه  زمان و مکان رفع نقص و برگزاري آزمون عملي و تخصصي رشته هاي ادبيات نمايشي، مجسمه سازي، 
موسيقي ايراني، موسيقي جهاني، آهنگسازي، بازيگري، طراحي صحنه، نمايش عروسکي و عکاسي

نكات 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 كشور        
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بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان شركت در آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد 
)دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالی غيرانتفاعي( سال 1396 مي رساند اين 
آزمون براي داوطلبان كليه كدرشته هاي امتحاني در صبح روز جمعه مورخ 96/5/13 
برگزار مي شود.  اطالعيه(  اين  در جدول شماره 1  مندرج  )به شرح  در 173 شهرستان 
)الکترونيک(،                    11 امتحاني:  کدرشته هاي  در  پذيرش  براي  كه  است  ذكر  به  الزم 
15 )ساخت و توليد(، 16 )نقشه کشي عمومي(، 18 )صنايع فلزي(، 20 )صنايع چوب 
و کاغذ(، 21 )چاپ(، 22 )ساختمان( ، 25 ) صنايع شيميايي(، 26 )صنايع نساجي(، 
)الکترونيک   31 )ناوبري(،   30 )معدن(،   29 )سراميک( ،   28 )متالورژي(،   27
اداري(،  امور   (  34 دريايي(،  موتورهاي  )مکانيک   32 دريايي(،  مخابرات  و 
)فرش   41 تجسمي(،  )هنرهاي  دوخت( ،40  و  )طراحي   37 ) کودکياري( ،   35
دستبافت(،  42 )قلم زني(،  43 )امور دامي( ، 44 )گاوداری صنعتي(،  45 )مرغداری 
صنعتي (،46 )تکثير و پرورش آبزيان(، 47 )پرورش زنبور عسل(، 48 ) امور زراعي 
و باغي(، 49 )گل و گياهان زينتي(، 50 )ماشين هاي کشاورزي(، 52 )موسيقي(، 
53 )هتلداري( آزمون برگزار نخواهد شد و پذيرش دانشجو در اين رشته ها صرفاً بر اساس 
سوابق تحصيلي )معدل كل ديپلم( صورت مي گيرد؛ لذا براي داوطلباني كه در اين رشته هاي 
تحصيلي ثبت نام و انتخاب رشته نموده اند، كارت شركت در آزمون صادر نخواهد شد و نيازي 
به مراجعه داوطلبان به پايگاه اطالع رساني اين سازمان براي پرينت كارت نيست، اما الزم 

است كه مفاد اين اطالعيه را به دقت مطالعه نمايند. 
تذکر مهم: كليه متقاضيان گزينش در رشته هاي پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي )بدون 
آزمون( مي توانند براي مشاهده و ويرايش اطالعات ثبت نامي و كد رشته محل هاي انتخابي 
خود از تاريخ 96/5/10 لغايت 96/5/13 با مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
به  نسبت  اطالعات(  ويرايش  )قسمت   www.sanjesh.org نشانی:  به  كشور  آموزش 

مشاهده و ويرايش اطالعات خود اقدام نمايند.
1- نحوه و زمان پرينت کارت شرکت در آزمون 

برگ راهنما و كارت شركت در آزمون، منحصراً براي داوطلبان رشته هاي با آزمون از روز 
سه شنبه 96/5/10 براي مشاهده و پرينت روي سايت مذكور قرار مي گيرد تا متقاضيان 
شركت در آزمون بتوانند با وارد كردن اطالعات خود شامل: شماره پرونده، كد رهگيري يا 
نام و نام خانوادگي، سال تولد و شماره كارت ملی نسبت به پرينت آن اقدام نمايند. داوطلبان 
براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاريخ و 
نشاني تعيين شده روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. 
بديهي است كه براي شركت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون 
و همچنين اصل كارت ملی يا اصل شناسنامه عكس دار و ارائه آن ، الزامي است؛ لذا كليه 

داوطلبان بايد شخصاً براي پرينت كارت شركت در آزمون اقدام نمايند. 
تذکر مهم: 

1- چنانچه داوطلبي به دليل در اختيار نداشتن اطالعات مربوط  به شماره داوطلبي، پرونده 
يا كد پي گيري مورد نياز ، موفق به پرينت كارت شركت در آزمون خود نمي شود، الزم 
است با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور و ورود به سيستم پاسخگويي و 
انتخاب نام آزمون و تعيين موضوع پي گيري نسبت به دريافت اطالعات مربوط به شماره 

پرونده، داوطلبي يا كد پي گيري ثبت نام اقدام نمايند. الزم به ذكر است كه اين امكان براي 
داوطلباني فراهم است كه در سيستم پاسخگويي عضو هستند؛ لذا ضرورت دارد داوطلباني 
كه اطالعات فوق را مفقود نموده اند با عضويت در اين سيستم نسبت به بازيابي اين اطالعات 

اقدام نمايند.
2- الزم به يادآوري است كه كليه داوطلبان )اعم از متقاضيان رشته هاي با آزمون و رشته هاي 
پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي( بايد در زمان پرينت كارت شركت در آزمون )از تاريخ 
96/5/10 لغايت 96/5/13( با مراجعه به پايگاه اطالع رساني اين سازمان نسبت به ويرايش 
اطالعات ثبت نامي و كدرشته محل هاي انتخابي خود با توجه به توضيحات اين اطالعيه و 

برگ راهنماي شركت در آزمون در صورت نياز اقدام نمايند.
2- آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون: 

آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون كليه داوطلبان بر مبنای استان و شهرستان 
محل اقامت فعلی آنان )براي تعيين حوزه امتحاني( كه در تقاضانامه ثبت نام، مشخص 

كرده اند به شرح جدول 2 مندرج در اين اطالعيه است. 
3- درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، 

داوطلبان الزم است که به شرح زير اقدام نمايند: 
1- با توجه به اطالعات مندرج روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي در 
اطالعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 10، 11، 14، 15، 16 و 17  به ترتيب شامل 
نام خانوادگي، نام، سال تولد، شماره شناسنامه، شماره ملی، كد چهار رقمی رايانه اي ديپلم، 
رشته تحصيلي، استان محل اخذ ديپلم، معدل كل ديپلم، تاريخ اخذ مدرك ديپلم و كد و 
عنوان رشته محل هاي انتخابی كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، الزم است كه براي 
اصالح مورد يا موارد مذكور، حداكثر تا تاريخ 96/5/13 منحصراً به پايگاه اطالع رساني اين 

سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطالعات نسبت به اصالح موارد اقدام نمايند.
تذکرمهم: در صورتي كه داوطلب در زمان ثبت نام، كد رايانه اي ديپلم و رشته تحصيلي را 
اشتباه درج نموده باشد و اصالح اين اطالعات در اين مرحله به مغايرت آنها با رشته امتحاني 
انتخابي داوطلب منجر گردد، ضرورت دارد كه براي پي گيري موضوع، در يكي از روزهاي 
چهارشنبه مورخ 96/5/11 و يا پنجشنبه مورخ 96/5/12 صبح ها از ساعت 8:30 الي 12:00 
و بعدازظهرها از ساعت 14:00 الي 18:00 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع 

نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره 2 اين اطالعيه مراجعه نمايند. 
در صورتي كه نسبت به بندهاي 3 ، 7 ، 9 و 13 )جنس، دين، معلوليت و زبان امتحاني( 
تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است كه در زمان فوق به نماينده سازمان سنجش مستقر در 

باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره 2 اين اطالعيه مراجعه نمايند. 
تبصره: چنانچه داوطلباني در بند 17 )كدرشته محل هاي انتخابی( كارت شركت در آزمون 
خود، كدرشته اي را به صورت منفي »-« مشاهده نمودند به منزله واجد شرايط بودن آنها 
در آن كد رشته است و الزم است كه اين دسته از داوطلبان با مراجعه به پايگاه اطالع رساني 
اين سازمان )قسمت ويرايش اطالعات( نسبت به اصالح كدرشته محل هاي انتخابی خود 

براساس ضوابط دفترچه راهنما اقدام نمايند.
ضمناً ساير اطالعات مندرج روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب ، بر اساس اطالعات 
مندرج در تقاضانامه ثبت نام خود داوطلب در نظر گرفته شده و به تقاضاهای مربوط به تغيير 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره : 

تاريخ ، نحوه پرينت كارت و محل رفع نقص كارت شركت 
در آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد )دانشگاه فني و 
حرفه اي و مؤسسات آموزش عالی غيرانتفاعي( و پذيرش 

برخی از رشته هاي بدون آزمون سال 1396
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رشته امتحاني و حوزه امتحاني ترتيب اثر داده نخواهد شد.
2- آن دسته از داوطلباني كه سهميه آنان مورد تأييد ارگان ذی ربط قرار گرفته است، روي 
كارت شركت آنها آزمون سهميه ايثارگران درج شده است . ساير داوطلبان متقاضی سهميه 
ايثارگران و همچنين داوطلباني كه سهميه آنها مورد تأييد قرار نگرفته است )ارگان هاي بنياد 
شهيد و امور ايثارگران، وزارت جهاد كشاورزي، سپاه پاسداران و ستاد كل نيروهاي مسلح(، 
الزم است كه حداكثر تا تاريخ 96/5/13 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش )قسمت 
ويرايش اطالعات( مراجعه نمايند و با توجه به توضيحات مندرج در سايت نسبت به اصالح 
مورد اقدام نمايند تا اطالعات آنان براي بررسی به ارگان مربوط ارسال گردد و در صورت 
تأييد در سهميه ذی ربط گزينش شوند؛ در غير اين صورت، با سهميه آزاد گزينش خواهند 

شد و هيچ گونه اعتراضی از سوي آنها قابل قبول نيست.
2- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب، فاقد عكس بوده يا عكس روي كارت وي 
دارای اشكاالتي از جمله، فاقد مهر بودن عكس، اشتباه عكس، واضح نبودن عكس و ... است، 
ضروری است كه در يكي از روزهای چهارشنبه مورخ 96/5/11 و يا پنجشنبه مورخ 96/5/12 
صبح از ساعت 8:30 الي 12:00 و بعدازظهرها از ساعت 14:00 الي 18:00 با به همراه 
داشتن دو قطعه عكس 4×3 و كارت ملی يا شناسنامه عكس دار به نماينده سازمان سنجش 
مستقر در باجه رفع  نقص حوزه مربوط بر اساس جدول شماره 2 اين اطالعيه مراجعه نمايند 

و موضوع را پي گيري نموده تا مشكل بر طرف گردد. 
3- آن دسته از داوطلباني كه هم اكنون عالقه مند به گزينش در رشته هاي مؤسسات آموزش 
عالی غيرانتفاعي و غيردولتی هستند، ضرورت دارد كه در زمان پرينت كارت شركت در 
آزمون، با ورود به بخش ويرايش اطالعات و خريد كارت اعتباری با استفاده از كارت های 
عضو شبكه بانكي شتاب ، كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال است، با پرداخت مبلغ 51/000 
)پنجاه و يك هزار( ريال به عنوان وجه ثبت نام اقدام نموده و مشخصات كارت اعتباری را 
در محل مربوط درج نموده و نسبت به ثبت كدرشته محل هاي مورد نظر خود اقدام نمايند.
يادآوري: كليه داوطلبان براي آگاهی بيشتر از ضوابط آزمون بايد از برگ راهنمای شركت 
در آزمون كه روي سايت اين سازمان قرار داده خواهد شد، پرينت تهيه و نسبت به مطالعه 

دقيق آن اقدام نمايند.
4- موارد مهم قابل توجه داوطلبان 

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، اصل 
كارت ملی يا اصل شناسنامه عكس دار الزامي است.

2- درهای ورودی حوزه هاي امتحاني رأس ساعت 7:00 )هفت( صبح بسته خواهد شد و 
فرآيند برگزاری آزمون رأس ساعت 7:30 )هفت و سي دقيقه( صبح آغاز مي گردد ؛ لذا از 
ورود داوطلبان پس از بسته شدن درهای ورودی به محوطه  يا سالن های امتحاني ممانعت 

به عمل خواهد آمد.
3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد ، عالوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، 
اصل كارت ملی  يا اصل شناسنامه عكس دار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد 

پاك كن و يك سنجاق يا سوزن به همراه داشته باشد.
4- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافی از جمله كيف دستی، ساك دستی، پيجر، تلفن 
همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند )حتي به صورت خاموش(، 
جزوه، كتاب، ماشين حساب )بجز ماشين حساب هاي مندرج در بند 5(، هرگونه نُت و 
يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصی به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. 
بديهي است كه به همراه داشتن هريك از وسايل مندرج در اين بند به عنوان تقلب و تخلف 
تلقي شده و با داوطلبان ذی ربط براساس قانون رسيدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های 

سراسری كه بخشي از آن در بند »د« آمده است، رفتار خواهد شد.
 »Casio 3600,Casio 5- در جلسه آزمون منحصراً استفاده از ماشين حساب با مارك های
 FX82,Catigia F�618,Pars 4600,Sharp EL�531, Sharp 506 W�BK, Sharp
509 W�BK, Citizen SR 270II, Citizen SR 135 TII, Citizen SR 275, Citi�

»zen SR 270X مجاز مي باشد.
تذکر مهم: چنانچه داوطلبي غير از ماشين حساب هاي فوق الذكر، ماشين حساب نوع ديگر 
به همراه داشته باشد به عنوان مختلف تلقي شده و برابر قانون رسيدگی به تخلفات و جرائم 

در آزمون های ورودی با وي رفتار خواهد شد.
6- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان 
مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني ماهيتاً از مصاديق تخّلف و تقّلب 

محسوب مي گردد و با داوطلبان متخلف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات 
و جرايم در آزمون هاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد. 

5- اصالحات و تغييرات دفترچه راهنماي ثبت نام و اعالم رشته هاي جديد:
برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي رشته هاي جديد يا اصالحاتی را در رشته ها 
پس از انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته و اطالعيه مورخ 96/2/31 اين 
آزمون به اين سازمان اعالم نموده اند كه اين قبيل كدرشته محل ها و اصالحات اعالم شده 
طي اطالعيه مورخ 96/5/8 در سايت سازمان قرار قرار گرفته و همچنين در روز دوشنبه 
96/5/9 در نشريه پيك سنجش درج شده است؛ لذا كليه داوطلبان، اعم از داوطلبان متقاضي 
رشته هاي با آزمون يا با سوابق تحصيلي، الزم است كه نسبت به مطالعه آن اقدام نموده و 
در صورت تمايل با توجه به مندرجات اين اطالعيه، رشته محل هاي انتخابي خود را ويرايش 

نمايند.
6- قانون رسيدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری

ماده 5- تخلفات و جرائم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف - ارتكاب هرگونه عملی كه موجب بي نظمی در برگزاری آزمون گردد يا همراه داشتن 

هرگونه وسيله غير مجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه های حافظه دار.
ب - ارتكاب هرگونه عمل خالف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد 

از قبيل:
1- ارائه مدرك يا گواهی مجعول يا تصوير گواهی مجعول براي شركت در آزمون.

2- تبانی با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست اندركاران آزمون از قبيل عوامل 
اجرايی و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.

3- ثبت نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلی.
ج - استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه های 

حافظه دار.
د - كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون براي پاسخ به سؤاالت.

ه  - دسترسی غيرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.
و - هرگونه تغيير غيرمجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر 

مربوط به آزمون.
ز - افشاي سؤاالت آزمون يا تالش در جهت دستيابی و افشاي آن يا شركت يا معاونت در 

اين امر قبل يا حين برگزاری آزمون به هر نحو.
ح - خريد يا فروش سؤاالت آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين 

برگزاری آزمون اعم از اينكه سؤاالت يا پاسخ آنها واقعی يا غيرواقعی باشد.
ماده 6 - هيأت هاي رسيدگی به تخلفات، صالحيت صدور حكم به مجازات های زير را درباره 

متخلفان دارند:
الف - در مورد مشموالن بند )الف( ماده )5(: اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعالم 

به مراجع ذی ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.
ب - در مورد مشموالت بند )ب( يا بند )ج( ماده )5( : محروميت از گزينش علمي در آزمون 
همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك 

تا ده سال.
تبصره - آراء هيأت هاي بدوي جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6( اين قانون قابل 

تجديد نظرخواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگی به تخلفات در آزمون ها ست .
ماده 7 - در مورد مشموالن بندهای )د(، )ه (، )و(، )ز( و )ح( ماده )5( هيأت هاي رسيدگی 
متهم را براي رسيدگی و اعمال جزای نقدی از ده ميليون )10/000/000( ريال تا يك 
ميليارد )1/000/000/000( ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم 

دادگستری معرفي مي نمايند.
ماده 8 - ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده )5( چنانچه در قالب عضويت در يك گروه 
يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به 
حداكثر مجازات محكوم مي گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرائم 

فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب است.
ماده 9 - رسيدگی در هيأت هاي رسيدگی به تخلفات در آزمون ها مانع از رسيدگی برابر ساير 
قوانين جزايي يا رسيدگی هيأت هاي رسيدگی به تخلفات اداری يا هيأت هاي انتظامی اعضای 
هيأت علمي يا كميته هاي انضباطی دانشجويان نيست و مرتكب عالوه بر مجازات مندرج در 

مواد )6( و )7( اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي گردد.
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ماده 10 - در صورت محكوميت قطعی فردی به يكي از مجازات های مندرج در اين قانون، 
به استثنای مجازات مندرج در بند )الف( ماده )6(، هيأت رسيدگی به تخلفات در آزمون ها، 
قبولی وي در آزمون را ابطال مي نمايد؛ در اين صورت، مؤسسه آموزشی مربوط از صدور 
و اعطای هر گونه گواهی يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود، و چنانچه گواهی فارغ 
التحصيلي به وي اعطاء شده باشد، وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری يا وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به ابطال 

آن گواهی هستند.
ماده 11 - چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابی داوطلبي و سوابق 
تحصيلي وي مغايرت های غيرمتعارف مشهود و اساسی از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم 

و دوره پيش دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابی در آزمون وجود داشته، با تأييد هيأت هاي 
بدوي رسيدگی به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومی و اختصاصی 
امتحان مجدد به عمل مي آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، براساس نتايج 

حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي است.
ضمناً به اطالع  مي رساند که واحد اطالعات و پاسخگويي به سؤاالت در اين 
خصوص، از اين تاريخ همه روزه تا 96/5/12 بجز ايام تعطيل و در وقت اداري، آماده 
پاسخگويي به سؤاالت است؛ لذا داوطلبان گرامي مي توانند به منظور پاسخگويي 

به سؤاالت خود با شماره تلفن 42163 - 021 تماس حاصل فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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ابالغ  به  توجه  با  که  آزمون سراسری سال 1396 می رساند  داوطلبان  کلیه  اطالع  به  بدین وسیله 
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.
انسانی، علوم و  ب- داوطلبان دارای مدرك پیش دانشگاهی ریاضی فیزیك، علوم تجربی، علوم 
معارف اسالمی و هنر که مدرك دوره پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی  90 - 91 به بعد اخذ 
کرده اند و امتحانات یك یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، 
مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش دانشگاهی )صرفًا نمرات 
دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است( به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت 

سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود.
تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال خواهد شد.

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

ميزان و نحوة تأثير سوابق تحصيلی  در آزمون 
سراسری سال 1396 

 پيرو اطالعيه مورخ 96/5/1 بدين   وسيله  به اطالع كليه متقاضيان رشته تحصيلي عكاسي، كه 
در زمان مقرر )از تاريخ 96/4/17 لغايت 96/4/22( نسبت به پرداخت هزينه برگزاري آزمون 
عملي اقدام نموده اند، مي رساند كه پرينت كارت آزمون عملي رشته ذي ربط 48 ساعت قبل از 
تاريخ برگزاري آزمون از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان قابل دريافت خواهد بود. ضمناً 
محل و زمان رفع نقص و برگزاري آزمون عملي و تخصصي رشته فوق الذكر از تاريخ 96/5/21 
لغايت 96/5/25 براساس جدول ذيل است و داوطلبان بايد از ساعت 8:00 صبح در محل 
برگزاري آزمون حضور داشته باشند.  همچنين پيشنهاد مي شود كه داوطلبان از عكس هاي 

شاخص خود چند نمونه پرينت تهيه كنند و آنها را در جلسه آزمون به همراه داشته باشند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان  سنجش آموزش  كشور درخصوص :

 تعيين زمان و مكان برگزاري 
آزمون عملي رشته  عكاسي 
از رشته هاي تحصيلي داراي 

شرايط خاص گروه آزمايشي هنر 
درآزمون سراسري سال 1396

كليه باجه هاي روزنامه فروشي سراسر كشور توزيع مي گردد؛ لذا داوطلباني كه مجاز به 
انتخاب رشته هاي تحصيلي گرديده اند، مي توانند با مراجعه به باجه هاي روزنامه فروشي 
شهرستان محل اقامت خود و با پرداخت مبلغ 10/000 )ده هزار( ريال بابت هر دفترچه  
به عنوان كارمزد توزيع دفترچه راهنماي انتخاب رشته، در زمان مقرر، نسبت به دريافت آن 
اقدام نمايند. الزم به تأکيد است که دفترچه مذکور رايگان است و بجز هزينه اي که 

براي کارمزد توزيع، تعيين گرديده است، هزينه اي ديگري نبايد پرداخت گردد.
3- هر يك از داوطلبان گروه هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، 
هنر يا زبان هاي خارجي، كه مجاز به انتخاب رشته شده اند، بايد دفترچه راهنماي انتخاب 

رشته گروه آزمايشي ذي ربط را دريافت نمايند.
4- كليه داوطلبان بايد، پس از مطالعه دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي، 
كد رشته  هاي  تحصيلي مورد عالقه خود را مشخص نموده و از تاريخ 1396/5/19 لغايت 

1396/5/23 به ترتيب اولويت در فرم انتخاب رشته اينترنتي خود درج نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

تاريخ و زمان اعالم نتايج اوليه، تاريخ و نحوه 

توزيع دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي 

تحصيلي )دفترچه شماره 2( و همچنين زمان 

انتخاب رشته  در آزمون سراسري سال 1396 
ادامه از صفحه  1
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