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هشت نكته دربارة آزمون  فراگیر 
كارشناسی ارشد پیام نور

از فردا روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد:

 كارت آزمون دوره های فراگیر 
كارشناسی ارشد پیام نور بهمن 96

حافظه و به یاد سپاری

نحوة پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و 
فنی در آزمون سراسری 1396

هزینه خدمات ثبت نام 
آزمون ها در سال 1397

8 ربیع الثانی ، خجسته زاد روز 
حضرت امام حسن عسکری

 )علیه السالم( بر تمام مسلمانان
 تهنیت باد

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 فهرست منابع درس های  »فقه« و 
» اصول عقاید« رشته علوم و معارف 

اسالمی  دورة پیش دانشگاهی 
آزمون سراسری سال 1397

1- درس فقـــه: كتـــاب آشـــنایی بـــا فقـــه، نوشـــتة 
ملیحـــه حاجیـــان، انتشـــارات مدرســـه.

2- درس اصـــول عقایـــد: كتـــاب جهـــان بینـــی 3 )عـــدل 
ـــل اول  ـــامل فص ـــد: 2009، ش ـــدر( ك ـــا و ق ـــی و قض اله
)همـــه فصـــل(، فصـــل دوم )بجـــز عنـــوان »فلســـفه 
اســـامی« صفحـــه 23 و 24( و از فصـــل چهـــارم، عنـــوان 
ــا«  ــبختی هـ ــادر خوشـ ــب، مـ ــا مصائـ ــام كل تـ  »نظـ

)از صفحه 65 تا 72(.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

)بخش آخر(

اطالعيـه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره:

 معرفي  شدگان دانشگاه هاي شهيد مطهري و فرهنگيان در 
مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري 96

فراخوان هم  اندیشي 
دانش آموزان و دانشجویان
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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: 
را  )س(  معصومه  فاطمه  حضرت  كس  هر 

زیارت كند، پاداش او بهشت است.

حضرت امام حسن عسكری )ع( فرمودند:
نماز ظهر و عصر را دنبالة هم )در اول وقت( 
به جا آور؛ زیرا در نتیجة آن، فقر و تنگدستی 

از بین می رود و به مقصود خواهی رسید.

... و اگر خواهی، از عیسی بن مریم )ع( گویم، 
كه سنگ را بالین می كرد، و جامة درشت به تن 
داشت، و خوراِك ناگوار می خورد و نان خورِش 
و در  ماه،  بود، و چراغش در شب  او گرسنگی 
زمستان مشرق و مغرِب زمین او را سایبان بود 
و جای پناه، و میوه و ریحاِن او آنچه زمین برای 
را  او  تا  نداشت  از گیاه. زنی  پایان رویانَد  چهار 
فریفتة خود سازد، فرزندی نداشت تا غم وی را 
خورد، و نه مالی كه او را مشغول كند، و نه طمعی 
كه او را به خواری در اندازد. َمركب او دو پایش 

از آنجــا كــه روز جمعــه 8 دی مــاه، آزمــون دوره هــای بود و خدمتگزارِ وی دست هایش.
نــور  پیــام  دانشــگاه  كارشناسی ارشــد  فراگیــر 
پذیــرش بهمــن مــاه ســال 1396 )نوبــت هجدهــم( 
در حوزه هــای امتحانــی سراســر كشــور برگــزار 
ــتون  ــن س ــاد ای ــه مف ــم ك ــب دیدی ــود، مناس می ش
ــه  ــد نكت ــادآوری چن ــه ی ــِش رو، ب ــمارة پی را در ش

ــم. ــاص دهی ــون اختص ــن آزم ــاره ای درب
این نكات به قرار زیر هستند:

1ـ كارت  شــركت در  آزمــون  تمــام  داوطلبــان ، از 
ــاهده و  ــرای مش ــردا( ب ــاه )ف ــنبه 5 دی م روز سه ش
پرینــت، روی پایــگاه اطاع رســانی ســازمان ســنجش 

ــرار خواهــد گرفــت. آمــوزش كشــور ق
2ـ داوطلبــان  متقاضــی شــركت  در آزمــون یــاد 
شــده ، الزم اســت كــه بــرای شــركت در جلســه 
پایــگاه  بــه  شــده  تعییــن  تاریــخ  در  امتحــان، 
اینترنتــی ســازمان ســنجش مراجعــه و بــا وارد نمودن 
اطاعــات شناســنامه ای )نــام، نام خانوادگــی، شــماره 
ملــی، ســال تولــد و ...( یــا اطاعــات ثبت نامــی 
خــود )شــماره پرونــده و كــد رهگیــری و ...( از كارت 
شــركت در آزمــون خــود یــك نســخه پرینــت تهیــه 
و بــر اســاس آدرس و زمــان تعییــن شــده روی كارت 
ــوط  ــی مرب ــوزه امتحان ــه ح ــون، ب ــركت در آزم ش

ــد.  ــه نماین مراجع
ــرای شــركت در  ــه ب ــادآوری اســت ك ــه ی 3 ـ الزم ب
جلســه آزمــون، همــراه داشــتن پرینت كارت شــركت 
ــا اصــل  ــی ی ــن اصــل كارت مل ــون و همچنی در آزم

ــی اســت.  ــه آن، الزام ــنامه عكــس دار و ارائ شناس
4ـ داوطلبــان بــه منظــور آگاهــی بیشــتر از ضوابــط 
آزمــون، بایــد بــرگ راهنمــای شــركت در آزمــون را 

كــه روی ســایت ســازمان ســنجش قــرار دارد پرینــت 
نمــوده و نســبت بــه مطالعــه دقیــق آن اقــدام نمایند. 
5- فرآینــد برگــزاری آزمــون از ســاعت  8:30  صبــح 

ــاز می شــود. ــاه 1396 آغ روز جمعــه 8 دی م
ــاعت   ــی رأس  س ــای امتحان ــوزه ه 6- دِر ورودی ِح
ــد  ــان بای ــد و داوطلب ــد ش ــته خواه ــح بس 8:00 صب
قبــل از بســته شــدن درهــای ورود بــه جلســه 

ــند.  ــر باش ــی حاض ــوزه امتحان ــون، در ح آزم
ــون،  ــرای حضــور در جلســه آزم ــب ب ــر داوطل 7- ه
ــون،  ــت كارت شــركت در آزم ــر پرین ــاوه ب ــد، ع بای
ــس دار،  ــنامه عك ــل شناس ــا اص ــی ی ــل كارت مل اص
ــراش،  ــداد ت ــگ، م ــر رن ــرم پ ــیاه ن ــداد س ــد م چن
ــه  ــوزن ب ــا س ــنجاق ی ــك س ــن و ی ــاك ك ــداد پ م

ــد. ــته باش ــود داش ــراه خ هم
8- داوطلبــان بایــد از آوردن وســایل اضافــی، از 
جملــه كیــف دســتی، ســاك دســتی، پیجــر، تلفــن 
همــراه، دســتبند هوشــمند، ســاعت هوشــمند، 
و  نُــت  ماشین حســاب، هرگونــه  كتــاب،  جــزوه، 
یادداشــت و نظایــر آن و همچنیــن وســایل شــخصی، 
بــه جلســه آزمــون اكیــداً خــودداری كننــد؛ زیــرا بــه 
ــدام از وســایل درج شــده در  ــر ك همــراه داشــتن ه
ســطور بــاال، بــه عنــوان تقلــب و تخلــف تلقــی شــده 
و بــا داوطلبــان متخلــف، بــر اســاس قانــون رســیدگی 
بــه تخلفــات و جرائــم در آزمون هــای سراســری، 
ــوط  ــه مرب ــ « اطاعی ــد »ه ــی از آن در بن ــه بخش ك
بــه ایــن آزمــون كــه در ســایت ســازمان ســنجش و 
ــار  پیك ســنجش )همیــن شــماره( آمــده اســت، رفت

خواهــد شــد.
موفق باشید

هشت نكته دربارة آزمون  فراگیر كارشناسی ارشد پیام نور

10 ربیع الثانی، سالروز وفات 

حرضت فاطمه معصومه 

)سالم ا.. علیها( بر متام دوستداران 

اهل بیت )علیهم السالم( تسلیت باد
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ویژه دانشجویان تحصیالت تكمیلی:

مسابقه ملی »دفاع سه دقیقه ای پایان نامه« 
برگزار می شود

دقیقه ای  سه  »دفاع  ملی  مسابقه  دوره  دومین 
جهاد  سوی  از  کشور  استان   ۹ در  پایان نامه« 

دانشگاهی برگزار می شود. 
مهلت ثبت نام برای شركت در دومین دوره مسابقه ملی 

»دفاع سه دقیقه ای پایان نامه« تا 10 دی ماه ادامه دارد.
الزم به یادآوری است كه تمامی فارغ التحصیان مقاطع 
كارشناسی ارشد و دكتری در تمامی رشته های مصوب كه 
پایان نامه خود  از  پایان شهریورماه  تا  ابتدای سال 95  از 
دفاع كرده باشند، می توانند برای شركت در این مسابقات 

ثبت نام كنند.
این مسابقه با هدف تشویق، كمك به تقویت و پرورش 
مهارت های ارتباطی، ایده پردازی، فن بیان و خاقیت های 
دانشجویی، كمك به تكمیل چرخه تولید علم و فناوری و 
تبدیل آن به محصول ثروت، برقراری ارتباط بین دانشگاه و 
صاحبان آن و سرمایه گذاری و بازاریابی ایده های دانشجویی 

برگزار می شود.
گفتنی است كه پس از اتمام مرحله مقدماتی و معرفی 
نفرات برگزیده، مرحله نیمه نهایی این مسابقه در تهران و 
مرحله نهایی همزمان با آیین اختتامیه هفدهمین جشنواره 

ملی پایان نامه سال دانشجویی برگزار می شود.

از سوی ستاد عمره دانشگاهیان:

دانشگاهیان وزارت بهداشت و دانشگاه 
آزاد وام عتبات می گیرند

عتبات  و  عمره  ستاد  اعزام  و  اجرایی  معاون 
بهداشت  وزارت  دانشگاهیان  گفت:  دانشگاهیان 
و دانشگاه آزاد برای سفرهای زمینی و هوایی وام 

عتبات دریافت می کنند. 
محمد زارع، در خصوص اعطای وام به زائران دانشگاهی 
عالیات، گفت: به منظور حمایت مالی از دانشگاهیانی كه 
قصد تشرف به عتبات دارند و بر اساس تفاهم نامه ای كه 
و  عامل  بانك  با  دانشگاهیان  عتبات  و  عمره  ستاد  بین 
صندوق رفاه دانشجویان منعقد شده است، تسهیاتی به 

دانشگاهیان متقاضی اعزام به عتبات اعطا می شود.
وی افزود: دانشگاهیانی كه در قرعه كشی به عنوان زائران 

اصلی یا ذخیره انتخاب شوند، برای دریافت وام به بانك یا 
صندوق رفاه معرفی خواهند شد تا روند دریافت وام آغاز 

شود.
اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان  و  اجرایی  معاون 
افزود: میزان وام عتبات دانشگاهیان وزارت علوم برای افراد 
مجرد 10 میلیون ریال و برای متأهان 15 میلیون ریال 

خواهد بود.
وی ادامه داد: دانشگاهیان وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد 
اسامی نیز برای سفرهای زمینی 10 میلیون ریال و برای 
سفرهای هوایی 15 میلیون ریال وام دریافت خواهند كرد.

اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان  و  اجرایی  معاون 
گفت: وام بانك به صورت قرض الحسنه با كارمزد 4 درصد به 
زائران اعطا می شود و بازپرداخت آن در اقساط هجده ماهه و 
بافاصله بعد از دریافت آن آغاز می شود. وام صندوق رفاه 
نیز در اقساط شصت ماهه و بازپرداخت آن بعد از فراغت از 

تحصیل خواهد بود.
زارع گفت: تمام دانشگاهیانی كه در قرعه كشی انتخاب 
شوند، می توانند متقاضی دریافت وام باشند؛ حتی متأهان، 
وام  این  از  نباشد، می توانند  از زوجین دانشجو  اگر یكی 
پرداخت  آنها  به  به صورت جداگانه  وام  و  استفاده كنند 

خواهد شد.
وی ادامه داد: زائرانی كه در دوره های قبل با كاروان های 
ستاد به عتبات اعزام شده اند و وام بانك را دریافت كرده اند، 
دوره  در  تشرف  در صورت  می توانند  قبلی  وام  تسویه  با 
جدید، از این وام بهره مند شوند. همچنین وام در متأهان 

به فرزندان زیر 18 سال وام تعلق نمی گیرد.

با مصوبه صندوق رفاه وزات بهداشت:

میزان وام های ضروری دانشجویان علوم 
پزشکی اعالم شد

دانشجویان  ویژه  عادی  ضروری  وام های  میزان 
سال  برای  کشور  پزشكی  علوم  دانشگاه های 

تحصیلی ۹6-۹7 اعالم شد. 
میزان وام های ضروری عادی ویژه دانشجویان دانشگاه های 
علوم پزشكی كشور برای سال تحصیلی 96-97 به تصویب 
هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت رسید.
این نوع وام یك نوبت در طول سال تحصیلی به دانشجویان 

اعطاء خواهد شد.
گفتنی است كه وام ضروری عادی مخصوص دانشجویان 
طول  در  نوبت  یك  كشور،  پزشكی  علوم  دانشگاه های 

تحصیل دانشجو به واجدان شرایط اعطاء می شود و از ترم 
سوم پرداخت خواهد شد.

علوم  دانشگاه های  دانشجویان  عادی  ضروری  وام 
و  كاردانی  مقاطع  دانشجویان  برای  كشور  پزشكی 
و  پیوسته  كارشناسی  دانشجویان  ناپیوسته،  كارشناسی 
دكتری  مقطع  دانشجویان  ناپیوسته،  كارشناسی ارشد 
 )Ph.d( عمومی و دانشجویان مقطع دكتری تخصصی

در نظر گرفته شده است.
برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشكی كشور در سال 
تحصیلی 96-97 در مقطع كاردانی و كارشناسی ناپیوسته 
مبلغ وام ضروری عادی 6 میلیون ریال، و برای دانشجویان 
مقطع كارشناسی پیوسته و كارشناسی ارشد ناپیوسته نیز 
یافته  مبلغ وام ضروری عادی 6 میلیون ریال اختصاص 

است.
همچنین مبلغ وام ضروری عادی برای دانشجویان مقطع 
و   )Ph.d( تخصصی  دكتری  مقطع  و  عمومی  دكتری 
تخصص )دستیاران( بترتیب 6 میلیون و 10 میلیون ریال 

در نظر گرفته شده است.
الزم به یادآوری است كه میزان وام ضروری ماده 12 و 
15 آیین نامه، برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشكی 
كشور برای سال تحصیلی مذكور، مبلغ 5 میلیون ریال 

اختصاص داده شده است.

 جزئیات آزمون زبان دكتری تخصصی 
دانشگاه پیام نور

 دکتر محمد علی ابراهیمی، جزئیات بیست و دومین 
 )ETPNU( تخصصی  دکتری  زبان  آزمون  دوره 

بهمن ۹6 را اعالم کرد.
رئیس مركز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور، با عنوان 
اینكه زمان ثبت نام در این آزمون، 23 لغایت 28 دی ماه 
سال جاری است، گفت: ثبت نام به صورت الكترونیكی و 
از طریق پرتال پیام نور –  مركز سنجش و آزمون صورت 

می گیرد.
وی زمان برگزاری آزمون را 4 بهمن ماه و زمان دریافت 
كارت را از 1 لغایت 4 بهمن ماه اعام كرد و افزود: بیست 
 )ETPNU( و دومین دوره آزمون زبان دكتری تخصصی
بهمن 96، به صورت الكترونیكی در پنج استان آذربایجان 
برگزار  فارس  و  رضوی  خراسان  تهران،  اصفهان،  شرقی، 

می شود.
دكتر ابراهیمی، هزینه ثبت نام داوطلبان را مبلغ 850.000 
ریال اعام كرد و گفت: داوطلبان می توانند این هزینه را 
به صورت الكترونیكی در هنگام ثبت نام از طریق سایت 

پرداخت كنند.
وی، با تأكید بر اینكه به هیچ وجه مبلغ ثبت نام به صورت 
افزود: داوطلبان برای  دستی و در شعب پرداخت نشود، 
كسب اطاعات بیشتر و رفع مشكل احتمالی می توانند با 

شماره تلفن: 22458297-021 تماس حاصل كنند.



4 دی ماه 1396  سال بیست و دوم ، شماره 38            4

در آزمون سراسری سال 1396، 137 هزار و 652 داوطلب گروه آزمایشی علوم ریاضی و 
فنی در جلسه آزمون حضور داشتند كه از این میان، 109 هزار و 846 داوطلب به كمتر 
از 10 درصد سؤال های درس ریاضی پاسخ صحیح دادند. در درس فیزیك نیز 105 هزار 
و 448 داوطلب و در درس شیمی 93 هزار و 917 داوطلب به كمتر از 10 درصد سؤال ها 
پاسخ صحیح داده اند. همچنین هیچ یك از داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
در آزمون سراسری به 100 درصد سؤال های درس های ریاضی، فیزیك و شیمی پاسخ 

صحیح ندادند.
به عبارت دیگر، با اینكه دروس اختصاصی، باالترین ضریب را دارد، تعداد قابل توجهی 
از داوطلبان این گروه آزمایشی، بدون آمادگی الزم برای پاسخگویی این درس های مهم، 
در آزمون سراسری شركت می كنند. همچنین آمار  ذكر شده، بیانگر آن است كه اگر 
داوطلبی حتی به یك سؤال درسی كه در آن ناتوان است و ضعف دارد پاسخ صحیح بدهد 
)و ضمناً به هیچ یك از  سؤال های همان درس نیز پاسخ غلط ندهد( از تعداد قابل توجهی 

از داوطلبان این گروه آزمایشی، وضعیت بهتری خواهد داشت.
آمار ارائه شده، تأییدی است بر اینكه كنكور، یك مسابقه است و قرار نیست كه شما به 

همه سؤال های آن پاسخ صحیح بدهید؛ بلكه الزم است كه در مقایسه با سایر داوطلبان، 
وضعیت بهتری داشته باشید، و این امر بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال ها، 
به دست نخواهد آمد در این جدول، غیر از داوطلبانی كه به تمامی سؤال ها پاسخ غلط 
داده  و در نتیجه درصد 33- را كسب كرده اند و داوطلبانی كه به 100 درصد سؤال ها پاسخ 
صحیح داده اند، سایر داوطلبان در گروه های 10 درصدی مورد بررسی قرار گرفته اند؛ یعنی 
داوطلبانی كه به 90 تا 99/99 درصد سؤال های یك درس پاسخ صحیح داده اند، در گروه 
100 - 90 درصد آمده اند یا داوطلبانی كه به 9/99 درصد تا 0 درصد سؤال ها پاسخ صحیح 

داده اند در گروه 10 - 0 درصد محاسبه شده اند.
ذكر این نكته، مهم است كه میانگین ذكر شده هر سال یكسان نیست؛ برای مثال، سال 
93، در درس عربی و فرهنگ و معارف اسامی، هیچ یك از داوطلبان به 100 درصد 
سؤال ها پاسخ صحیح نداده اند، اما سال 94، 228 داوطلب به 100درصد سؤال های عربی 
و 213 نفر به 100 درصد سؤال های فرهنگ و معارف اسامی پاسخ صحیح داده اند. سال 

95 این تعداد به ترتیب 44 و 39 داوطلب و سال 96، 32 و 3 داوطلب بوده است.

نحوه پاسخگویی داوطلبان
 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی  

در آزمون رسارسی 1396
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میانگین و فراوانی نمرات خام دروس عمومی شرکت کنندگان 
)حاضران در جلسه(  در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

 

میانگین و فراوانی نمرات خام دروس اختصاصی شرکت کنندگان 
)حاضران در جلسه(  در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی چه درصدهایی آورده اند؟ 
»اگر یك درس اختصاصی را 100 درصد بزنید ، حتما رتبة دو رقمی می آورید.«

این جمله را بارها از زبان داوطلبان كنكور شنیده ایم؛ افرادی كه بر اساس شایعاتی كه شنیده اند، تصور می كنند اگر روی یك درس كه نقطة قوت آنهاست، 
سرمایه گذاری كنند و تاش كنند تا به 100 درصد سؤال های آن پاسخ صحیح بدهند، رتبة ایده آلی در آزمون سراسری كسب خواهند كرد. این افراد در 
نتیجه، تمام هّم و غّم خود را صرف فراگیری یك درس می كنند و با این كار خود، دو آسیب جدی می بینند: از یك سو احتمال اینكه بتوانند به 100 درصد 
سؤال های یك درس پاسخ صحیح بدهند، بسیار كم خواهد بود )تصور كنید كه داوطلبی كه خود را برای پاسخگویی به 100 درصد سؤال های یك درس 
آماده كرده است، اگر ناگهان با سؤال هایی مواجه شود كه نتواند به تعدادی از آنها پاسخ بدهد، روحیة خود را از دست می دهد و حتی امكان دارد كه در حد 
دانش و اطاعات خویش نیز نتواند به سایر دروس پاسخ دهد( و از سوی دیگر، از درس های دیگر باز می مانند و نمی توانند در سطح مناسبی به سؤال های 

سایر دروس پاسخ دهند.
در زیر، میانگین درصد 1000 نفر اول كشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در تمامی دروس آزمون سراسری ارائه شده است. همچنین در هر درس، 

بهترین درصد و بدترین درصد در بین 1000 نفر اول آمده است. توجه داشته باشید كه این آمار، برای آزمون سراسری سال 1396 است و میانگین 
ذكر شده در هر سال تغییر می كند.
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11 ـ اگـــر مایلیـــد مطالبـــی را بـــه خاطـــر بســـپارید، الزم اســـت كـــه از فرآینـــد 
ـــه  ـــخصی را ك ـــام ش ـــر ن ـــًا اگ ـــد؛ مث ـــروی كنی ـــرار پی ـــی و تك ـــر، تداع ـــل: تأث كام
در مجلســـی او را ماقـــات كرده ایـــد، می خواهیـــد بـــه خاطـــر بســـپارید، ابتـــدا 
ـــود  ـــر خ ـــپس در فك ـــر(، س ـــد )تأث ـــذول داری ـــخص مب ـــه ش ـــی ب ـــه كاف ـــد توج بای
ـــام او  ـــس از آن، ن ـــی(، و پ ـــد )تداع ـــرار كنی ـــن شـــخص را برق ـــه ای ـــوط ب ـــی مرب تداع

ـــرار(. ـــد )تك ـــرار كنی ـــار تك ـــن ب را چندی
نخســـتین شـــرط خـــوب تثبیـــت شـــدن تأثـــرات، قصـــد و نیـــت اســـت. بـــرای 
ـــی  ـــی ذهن ـــه مفاهیم ـــا ب ـــخص ی ـــه ش ـــی ب ـــه ای واقع ـــد عاق ـــر، بای ـــن ام ـــق ای تحق
ـــپردن  ـــر س ـــه خاط ـــرای ب ـــیم. ب ـــته باش ـــد، داش ـــان بمان ـــم در خاطرم ـــه می خواهی ك
ـــاره موضوعـــی  ـــه طـــور جـــدی و مناســـب، خواســـت و دقـــت خـــود را درب نیـــز بایـــد ب

ـــز(. ـــم )تمرك ـــه داری ـــت نگ ـــپاریم، ثاب ـــر بس ـــه خاط ـــم ب ـــه می خواهی ك
در مـــورد تداعـــی قبـــًا اشـــاره كرده ایـــم و در اینجـــا بایـــد گفـــت كـــه تداعـــی، 
ـــرورت دارد و  ـــا ض ـــاد آوردن آنه ـــه ی ـــرای ب ـــم ب ـــا و ه ـــت خاطره ه ـــرای تثبی ـــم ب ه
ـــه  ـــا ب ـــر آنه ـــی اگ ـــند؛ حت ـــی باش ـــا منطق ـــی ی ـــا طبیع ـــه تداعی ه ـــدارد ك ـــی ن لزوم
ـــود؛ مثـــًا  ـــر خواهنـــد ب ـــاز هـــم مؤث ـــا غیرواقعـــی نیـــز باشـــند، ب شـــكل غیرطبیعـــی ی
اگـــر می خواهیـــد نـــام شـــخصی كـــه ماقـــات می كنیـــد بـــه خاطرتـــان 
ـــن  ـــاره ای ـــت، درب ـــن اس ـــه ممك ـــا ك ـــا آنج ـــد ت ـــش كنی ـــد، كوش بمان
ـــه از  ـــد ك ـــعی كنی ـــًا س ـــد؛ مث ـــی كنی ـــام او تداع ـــخص و ن ش
ـــد:  ـــا بگویی ـــد ی ـــدا كنی ـــی پی ـــخص آگاه ـــن ش ـــغل ای ش
ـــاد،  ـــن فره ـــت م ـــد دوس ـــن، مانن ـــای فرزی »آق
معمـــار اســـت« یـــا بگوییـــد »ســـبیل 
 .... و  دارد«  بـــزرگ چنگیـــزی 

بـــه ایـــن ترتیـــب، شـــما تداعی هـــای متنوعـــی بـــه وجـــود آورده ایـــد. در مـــورد 
بـــه خاطـــر ســـپردن اصطاحـــات علمـــی نیـــز می توانیـــد از روش تداعی هـــای 
ــای  ــف تداعی هـ ــك ردیـ ــه یـ ــق كـ ــن طریـ ــد؛ بدیـ ــتفاده كنیـ ــمی اسـ تجسـ
ـــن  ـــانید. ای ـــان برس ـــن واژه پای ـــا آخری ـــد و ب ـــاز كنی ـــتین واژه آغ ـــته را از نخس پیوس
ـــده،  ـــن قاع ـــی ای ـــند؛ ول ـــز باش ـــك نی ـــده و مضح ـــت بی قاع ـــن اس ـــا ممك تداعی ه
تنهـــا قاعـــده ای اســـت كـــه بخوبـــی تداعی هـــا را مجســـم می كنـــد؛ مثـــًا اگـــر 
ـــت  ـــازی، صنع ـــت آهن س ـــامل صنع ـــه ش ـــك را ك ـــده بلژی ـــع عم ـــد صنای می خواهی
ـــپارید،  ـــر س ـــه خاط ـــت ب ـــرم اس ـــی و چ ـــع غذای ـــاجی، صنای ـــازی، نس روی، شیشه س
ــوالدی،  ــای فـ ــتفاده از نیروهـ ــا اسـ ــازی را بـ ــت آهن سـ ــدا صنعـ ــد ابتـ می توانیـ
ـــتفاده  ـــا اس ـــازی را ب ـــزل، شیشه س ـــی من ـــة روی ـــتفاده از كاس ـــا اس ـــت روی را ب صنع
ـــش  ـــتفاده از كف ـــا اس ـــرم را ب ـــره و چ ـــتفاده از قرق ـــا اس ـــاجی را ب ـــره، نس از واژه پنج
ـــط  ـــم مرتب ـــه ه ـــد، ب ـــاره ش ـــه اش ـــی ك ـــه طریق ـــپس آن را ب ـــد و س ـــم كنی تجس
ـــون  ـــن تلویزی ـــی آنت ـــه روی ـــه كاس ـــرواز ب ـــال پ ـــوالد در ح ـــری از ف ـــًا تی ـــازید؛ مث س

برخـــورد می كنـــد و بعـــد از عبـــور از پنجـــره ماننـــد قرقـــره می چرخـــد !
ـــر  ـــد اصـــول زی ـــه بای ـــگام مطالع ـــی در هن ـــز واقع ـــه دســـت آوردن تمرك ـــرای ب 12ـ ب

ـــد: ـــت كنی را رعای
الـــف ـ محیـــط مناســـبی را بـــرای تمركـــز و جـــای راحتـــی را بـــرای نشســـتن 
ـــم در آنجـــا بنشـــینید و در صـــورت  ـــه طـــور كامـــًا قائ انتخـــاب كنیـــد كـــه بتوانیـــد ب
ـــد. ـــرار دهی ـــل خـــود ق ـــرای كار در مقاب ـــاع مناســـب ب ـــا ارتف ـــز ب ـــزی را نی ـــكان، می ام

ـــد از صـــدای  ـــه بای ـــد. محـــل مطالع ـــان برداری ـــی حـــواس را از می ـــل پراكندگ ب ـ عل
ـــد  ـــت و آم ـــر رف ـــخاص كمت ـــراف آن، اش ـــد و در اط ـــان باش ـــو در ام ـــون و رادی تلویزی
ـــل  ـــادی شـــخصی از قبی ـــل م ـــد برخـــی از عوام ـــن گذشـــته، بای داشـــته باشـــند؛ از ای

بخش آخرحافظـه و به یاد سپـاری
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ـــرد. ـــن ب ـــدازه را از بی ـــش از ان ـــای بی ـــاد و گرم ـــرمای زی ـــنگی و تشـــنگی و س گرس
ــد،  ــازه می دهـ ــما اجـ ــی شـ ــع بدنـ ــه وضـ ــی كـ ــز هنگامـ ــز، جـ ــه تمركـ ج ـ بـ
ـــدد  ـــد، در ص ـــر می بری ـــه س ـــرط ب ـــتگی مف ـــت خس ـــك حال ـــر در ی ـــد. اگ نپردازی
ـــال  ـــن ح ـــد. در ای ـــود برنیایی ـــه خ ـــورد مطالع ـــای م ـــواس روی موضوع ه ـــز ح تمرك

اگـــر بـــه تمركـــز حـــواس اصـــرار ورزیـــد، بیشـــتر خـــود را خســـته می كنیـــد.
ـــكیل  ـــما را تش ـــدف ش ـــراد و ه ـــه م ـــه را ك ـــد. آنچ ـــود را درك كنی ـــدف خ د ـ ه
ـــم  ـــد، مجس ـــش می پردازی ـــه و كوش ـــه مطالع ـــه آن، ب ـــیدن ب ـــرای رس ـــد و ب می ده

ـــرد. ـــد ك ـــدا خواهی ـــه پی ـــرای مطالع ـــتری ب ـــزه بیش ـــورت، انگی ـــن ص ـــد؛ در ای كنی
ــه  ــناخت های اولیـ ــا و شـ ــش نیازهـ ــه پیـ ــد كـ ــل كنیـ ــان حاصـ هــــ ـ اطمینـ
موضـــوع مـــورد مطالعـــه را قبـــًا كســـب كرده ایـــد. هنگامـــی كـــه در متمركـــز 
ـــواری  ـــاس دش ـــختی احس ـــبتاً س ـــوع نس ـــدن موض ـــود روی خوان ـــواس خ ـــردن ح ك
می كنیـــد، بایـــد ایـــن مســـأله را مطـــرح كنیـــد كـــه »آیـــا مـــن شـــناخت های 

ـــر جـــواب  ـــن را دارم؟« اگ ـــت مت ـــرای دریاف ـــاز ب ـــورد نی ـــای م اساســـی و پیـــش نیازه
ـــع  ـــه رف ـــی ب ـــای مقدمات ـــدن كتاب ه ـــا خوان ـــد ب ـــد بای ـــدون تردی ـــت، ب ـــی اس منف

ـــد. ـــه بپردازی ـــن نقیص ای
ـــه  ـــی ك ـــه كتاب ـــود نســـبت ب ـــوری خ ـــه ف ـــه و توج ـــر عاق ـــه ب ـــد ك و ـ كوشـــش كنی
ـــه  ـــه ب ـــت ك ـــده ای اس ـــذت و فای ـــاس ل ـــه، احس ـــن عاق ـــد. ای ـــد، بیفزایی می خوانی

طـــور مســـتقیم از خوانـــدن كتـــاب بـــه دســـت می آوریـــد.
ز ـ ســـعی كنیـــد كـــه بـــه زور، حـــواس خودتـــان را جمـــع كنیـــد و بـــه خـــود 
نگوییـــد كـــه از االن حـــواس خـــودم را جمـــع می كنـــم. انجـــام ایـــن كار باعـــث 

می شـــود كـــه شـــما تمركـــز حـــواس خـــود را از دســـت بدهیـــد.
ـــد  ـــز نگویی ـــید و هرگ ـــته باش ـــی نداش ـــر منف ـــتان تفك ـــز حواس ـــه تمرك ح ـ نســـبت ب
ـــه  ـــم؛ بلك ـــع كن ـــم را جم ـــم حواس ـــه نمی توان ـــا اینك ـــی دارم ی ـــواس پرت ـــن ح ـــه م ك

ـــوی هســـتید. ـــز حـــواس ق ـــه دارای تمرك ـــد ك ـــا كنی ـــه خـــود الق ب
ـــك در  ـــر ی ـــراب، ه ـــدم اضط ـــردی و ع ـــس، برنامه ریزی،خونس ـــه نف ـــاد ب ط ـ  اعتم

ـــد. ـــی دارن ـــش اساس ـــواس، نق ـــز ح ـــش تمرك افزای
ـــه  ـــن نیســـت ك ـــر اســـت، و ای ـــری بهت ـــان یادگی ـــع هم ـــت حافظـــه در واق 13 ـ تقوی
 مثـــًا غذاهـــای خاصـــی را بخوریـــم. تقویـــت حافظـــه در یـــك عبـــارت، یعنـــی رعایـــت

اصـــول و قوانیـــن حاكـــم بـــر 
یادگیـــری. اگـــر قوانیـــن حاكـــم بـــر 

ـــه  ـــر چ ـــم، ه ـــت كنی ـــوب رعای ـــری را خ یادگی
را كـــه می خوانیـــم، بهتـــر یـــاد خواهیـــم گرفـــت 

ــان  ــه حافظه مـ ــرد كـ ــم كـ ــاس خواهیـ ــه احسـ و در نتیجـ
ـــم  ـــول حاك ـــی، اص ـــای روان شناس ـــت. در كتاب ه ـــده اس ـــت ش تقوی

بـــر یادگیـــری را بـــه شـــرح زیـــر ذكـــر كرده انـــد:
ـــد؛  ـــروع كنی ـــی ش ـــت قبل ـــد و نی ـــا قص ـــد ب ـــب را بای ـــر مطل ـــدن ه ـــف ـ خوان ال

یعنـــی از روی عمـــد بخواهیـــد كـــه مطالبـــی را حفـــظ كنیـــد.
ـــما روی آن  ـــت ش ـــا دق ـــد ت ـــعی كنی ـــب، س ـــك مطل ـــدن ی ـــگام خوان ـــه هن  ب ـ ب

ـــود. ـــز ش ـــب، متمرك مطل
ـــازید و در  ـــود بس ـــرای خ ـــی ب ـــر ذهن ـــد، تصوی ـــه می خوانی ـــد از آنچ ـــعی كنی ج ـ س

ـــد. ـــًا آ ن را انجـــام دهی ـــكان عم صـــورت ام
ـــه  ـــد ك ـــعی كنی ـــی س ـــد؛ یعن ـــرار كنی ـــاط برق ـــود ارتب ـــای خ ـــن آموخته ه د ـ بی

ـــد. ـــد بدهی ـــر پیون ـــه همدیگ ـــم را ب ـــد و قدی ـــب جدی مطال
ــان  ــا نشـ ــه آ زمایش هـ ــرا كلیـ ــد؛ زیـ ــه بیندازیـ ــا فاصلـ ــن یادگیری هـ هــــ ـ بیـ
ـــت. ـــم اس ـــرِی متراك ـــر از یادگی ـــب بهت ـــه، بمرات ـــا فاصل ـــرِی ب ـــه یادگی ـــد ك می ده

ـــب،  ـــای مناس ـــه در فرصت ه ـــد ك ـــعی كنی ـــد، س ـــاد گرفتی ـــی را ی ـــی مطلب و ـ وقت
ـــه كار  ـــكان، آن را ب ـــورت ام ـــد و در ص ـــس دهی ـــود پ ـــه خ ـــد، ب ـــرار كنی آن را تك

ـــد. ببری
ـــال  ـــما مج ـــای ش ـــا آموخته ه ـــد ت ـــتراحت كنی ـــاً اس ـــری حتم ـــس از یادگی ز ـ پ

ـــود.  ـــری ش ـــل جلوگی ـــل تداخ ـــاد عام ـــد و از ایج ـــدا كنن ـــن پی ـــتحكام یافت اس
ـــاز، كل  ـــه در آغ ـــد ك ـــعی كنی ـــه س ـــد؛ بلك ـــد نخوانی ـــد بن ـــدا بن ـــب را ابت ح ـ مطال
مطالـــب یـــك فصـــل را ذهـــن خـــود مجســـم كنیـــد و آ ن گاه بـــه اجـــزاء آن بپردازیـــد.
14 ـ ورزش صحیـــح و مناســـب، باعـــث افزایـــش گـــردش خـــون مغـــز شـــده و 
بـــه تقویـــت حافظه تـــان كمـــك می كنـــد و قـــدرت یادگیـــری شـــما را افزایـــش 

می دهـــد.
ـــك  ـــما كم ـــه ش ـــت حافظ ـــه تقوی ـــد ب ـــه می توان ـــواردی ك ـــر از م ـــی دیگ 15 ـ یك
ـــر  ـــدا تفك ـــد ابت ـــور، بای ـــن منظ ـــت. بدی ـــود آگاه اس ـــر ناخ ـــتفاده از ضمی ـــد، اس كن
مثبتـــی از خـــود داشـــته باشـــید، ســـپس چنـــد نفـــس عمیـــق بكشـــید و بعـــد 
ـــه(  ـــه دقیق ـــه )س ـــد دقیق ـــدود چن ـــد و ح ـــود بگیری ـــه خ ـــل ب ـــش كام ـــت آرام حال
ـــد  ـــار می خوانی ـــك ب ـــه ی ـــی را ك ـــر مطلب ـــه ه ـــد ك ـــم كنی ـــوری تجس ـــان را ط خودت
ـــور  ـــه ط ـــما ب ـــه ش ـــد، و حافظ ـــما می مان ـــه ش ـــی در حافظ ـــنوید، براحت ـــا می ش ی
شـــگفت انگیزی در یادگیـــری و بـــه خاطـــر ســـپاری مطالـــب، بـــه شـــما كمـــك 
می كنـــد. اگـــر ایـــن القـــاء كـــردن را حداقـــل بـــه مـــدت یـــك مـــاه در هنـــگام 
ـــت  ـــار مثب ـــد، آث ـــام دهی ـــدن، انج ـــدار ش ـــد از بی ـــح بع ـــواب و صب ـــل از خ ـــب، قب ش

ـــد. ـــد دی آ ن را خواهی

تقویت حافظه در یك عبارت، یعنی رعایت اصول و قوانین حاكم 

بر یادگیری. اگر قوانین حاكم بر یادگیری را خوب رعایت كنیم، 

هر چه را كه می خوانیم، بهتر یاد خواهیم گرفت و در نتیجه 

احساس خواهیم كرد كه حافظه مان تقویت شده است

وقتی مطلبی را یاد گرفتید، سعی كنید كه در فرصت های 

مناسب، آن را تکرار كنید، به خود پس دهید و در صورت امکان، 

آن را به كار ببرید
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مقطع  فراگیر  دوره های  آزمون  در  كه  داوطلبانی  برای  موفقیت  آرزوی  ضمن 
ثبت نام  هجدهم(  )نوبت   1396 سال  ماه  بهمن  پیام نور  دانشگاه  كارشناسی ارشد 
نموده اند، نظر داوطلبان گرامی را به موارد ذیل در رابطه با توزیع كارت و برگزاری 

آزمون معطوف می دارد:

الف  - نحوه  و زمان پرینت كارت شركت در آزمون 
 كارت  شركت در  آزمون  كلیه  داوطلبان  از روز سه شنبه مورخ 96/10/5 )فردا( برای 
مشاهده و پرینت روی پایگاه اطاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی: 
در  متقاضی شركت   داوطلبان   كلیه   لذا  گرفت؛  خواهد  قرار   www.sanjesh.org
آزمون ، برای شركت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به پایگاه 
اطاع رسانی مذكور مراجعه و با وارد نمودن اطاعات شناسنامه ای )نام، نام خانوادگی، 
 شماره ملی، سال تولد و ...( یا اطاعات ثبت نامی )شماره پرونده و كد رهگیری و ...( 
بر اساس آدرس و زمان  از كارت شركت در آزمون خود یك نسخه پرینت تهیه و 
تعیین شده روی كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. 
بدیهی است كه برای شركت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت كارت شركت در 
آزمون و همچنین اصل كارت ملی یا اصل شناسنامه عكس دار و ارائه آن الزامی است. 

ب  - در خصوص مندرجات كارت شركت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده 
شد، داوطلبان الزم است كه به شرح زیر اقدام نمایند:

داوطلبان  چنانچه  آزمون،  در  شركت  كارت  روی  مندرج  اطاعات  به  توجه  با  1ـ 
مغایرتی در اطاعات مندرج در بندهای 1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 12و 15 )شامل 
نام خانوادگی، نام، سال تولد، شماره شناسنامه، كد ملی، مؤسسه فارغ التحصیلی، تاریخ 
فارغ التحصیلی، معدل مقطع كارشناسی، معدل مقطع كاردانی »مربوط به دانشجویان 
یا فارغ التحصیان مقطع كارشناسی ناپیوسته« و كدرشته  محل های انتخابی بر اساس 
اولویت عاقه داوطلب( كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، الزم است كه برای 
اصاح مورد یا موارد مذكور، حداكثر تا تاریخ 96/10/8 منحصراً به پایگاه اطاع رسانی 
این سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطاعات نسبت به اصاح موارد اقدام 
نمایند، و در صورتی كه نسبت به بندهای 3 و 8 )جنس و معلولیت( تفاوتی مشاهده 
نمودند، ضروری است كه مطابق ساعت و تاریخ اعام شده در بند »ج«، به نماینده 
سازمان سنجش مستقر در باجه  رفع نقص حوزه مربوطه )به شرح جدول شماره 2( 

مراجعه نمایند. 
2ـ چنانچه عكس الصاقی به كارت ورودی داوطلب با چهره وی مغایرت داشته باشد، 
یا شناسنامه  ملی  و كارت  با دو قطعه عكس  داوطلب همراه  است كه شخص  الزم 
عكسدار، برای اصاح كارت، مطابق ساعت و تاریخ اعام شده در بند »ج« به نماینده 

سازمان سنجش مستقر در باجه  رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند؛ در غیر این 
صورت، فرد به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد. 

اساس  بر  داوطلب،  هر  آزمون  در  شركت  كارت  روی  مندرج  اطاعات  سایر  ضمناً 
اطاعات مندرج در تقاضانامه ثبت نام كه از سوی خود داوطلب تكمیل گردیده، در 

نظر گرفته شده است. 

تذكر: 
1- چنانچه مغایرتی در اطاعات مندرج در سهمیه ثبت نامی )بند 7( كارت شركت 
در آزمون شما وجود دارد )برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان، 
سپاه پاسداران )سازمان بسیج مستضعفین(، وزارت جهاد كشاورزی، بنیاد شهید 
و امور ایثارگران و ستاد كل نیروی مسلح( برای اعام مغایرت حداكثر تا تاریخ 
96/10/8 منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش )قسمت ویرایش اطاعات( 
اقدام  موارد  اصاح  به  نسبت  سایت  در  مندرج  توضیحات  به  توجه  با  و  مراجعه 

نمایند. 
2- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس است یا چنانچه عكس روی 
كارت وی دارای اشكاالتی از جمله، فاقد مهر، واضح نبودن عكس یا اشتباه عكس 
است، ضروری است كه ضمن همراه داشتن پرینت كارت شركت در آزمون، دو قطعه 
عكس 4 ×3 و كارت ملی یا شناسنامه عكس دار، مطابق ساعت و تاریخ اعام شده در 
بند »ج« به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه  رفع نقص حوزه مربوط مراجعه 
كرده و موضوع را پی گیری نموده تا مشكل برطرف گردد؛ در غیر این صورت، فرد به 

عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات باوی رفتار خواهد شد.
3- داوطلبان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شركت در آزمون را 
كه روی سایت سازمان سنجش قرار دارد پرینت نموده و نسبت به مطالعه دقیق آن 

اقدام نمایند. 

ج - آدرس و محل  رفع نقص كارت شركت در آزمون 
نماینده سازمان سنجش در روز پنج شنبه مورخ 96/10/7 صبح از ساعت 8:30 الی 
12:00 و بعد از ظهر از ساعت 14:00 الی 17:00 در باجه  رفع نقص حوزه مربوط 
از داوطلبانی كه بر اساس توضیحات بند  مستقر خواهد شد. برای اطاع آن دسته 
»ب« ملزم به مراجعه به نماینده رفع نقص كارت سازمان می گردند، آدرس و محل 

تشكیل باجه رفع نقص كارت شركت در  آزمون به شرح جدول شماره 2 است.

د ـ  تذكرهای  مهم  
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت كارت شركت در آزمون ، 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تاریخ، نحوه پرینت كارت و برگزاری آزمون
 دوره های فراگیر كارشناسی ارشد

 دانشگاه پیام نور پذیرش
 بهمن ماه سال 1396 )نوبت هجدهم(
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اصل كارت ملی یا اصل شناسنامه عكس دار الزامی است.
روز جمعه  دقیقه ( صبح  و سی  )هشت  ساعت  8:30  از  آزمون  برگزاری  فرآیند   -2

96/10/8 آغاز می شود.
3- دِر ورودی ِحوزه های امتحانی رأس  ساعت  8:00 )هشت صبح( بسته خواهد شد؛ 
لذا داوطلبان الزم است كه قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون، در حوزه 

امتحانی حاضر باشند. 
كارت شركت  پرینت  بر  عاوه  باید،  آزمون،  در جلسه  برای حضور  داوطلب  هر   -4
در آزمون، اصل كارت ملی یا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، 

مدادتراش، مداد پاك كن و یك سنجاق یا سوزن به همراه داشته باشد.
دستی،  ساك  دستی،  كیف  جمله  از  اضافی،  وسایل  آوردن  از  باید  داوطلبان   -5
پیجر، تلفن همراه، دستبند هوشمند، ساعت هوشمند، جزوه، كتاب، ماشین حساب، 
هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی، به جلسه آزمون اكیداً 
خودداری نمایند. بدیهی است كه به همراه داشتن هر كدام از وسایل مندرج در این 
بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذی ربط براساس قانون رسیدگی به 
تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری كه بخشی از آن در بند »ه « آمده است، 

رفتار خواهد شد.
6- با توجه به اینكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كیفی 
حوزه های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده 
و اطاعات برای ارزیابی حوزه ها دارد، خواهشمند است كه نسبت به تكمیل نمودن 
مقطع  فراگیر  دوره های  ورودی  آزمون  در  خود  امتحانی  حوزه  ارزیابی  پرسشنامه 
كارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور سال 1396 از تاریخ 96/10/8 لغایت 96/10/15 به 

صورت اینترنتی از طریق سایت این سازمان اقدام نمایید.

ه  - قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری
ماده 5- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

ارتكاب هرگونه عملی كه موجب بی نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه  الف- 
دستگاه های  و  الكترونیكی  ارتباط  وسایل  قبیل  از  غیرمجاز  وسیله  هرگونه  داشتن 

حافظه دار.
ب- ارتكاب هرگونه عمل خاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار 

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

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

3- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شركت در جلسه آزمون به جای داوطلب 
اصلی.

ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی و دستگاه های 
حافظه دار.

د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سؤاالت.
ه - دسترسی غیرمجاز به اطاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.

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

ز- افشای سؤاالت آزمون یا تاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شركت یا معاونت 
در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح- خرید یا فروش سؤاالت آزمون یا پاسخ آنها یا شركت یا معاونت در این امر قبل 
یا حین برگزاری آزمون اعم از اینكه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

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

الف- در مورد مشموالن بند )الف( ماده )5(: اخطار كتبی با درج در پرونده داوطلب و 

اعام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشموالن بند )ب( یا بند )ج( ماده )5(: محرومیت از گزینش علمی در 
آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شركت در 

آزمون از یك تا ده سال بعد.
تبصره- آرای هیأت های بدوی جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6( این قانون 

قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون هاست.
)5( هیأت های  ماده  )ح(  و  )ز(  )و(  )هـ(،  )د(،  بندهای  ماده 7- در مورد مشموالن 
رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون )10/000/000( 
ریا ل تا یك میلیارد )1/000/000/000( ریال یا حبس از یك تا پنج سال یا هر دو 

مجازات به محاكم دادگستری معرفی می نمایند.
ماده 8 – ارتكاب هر یك از اعمال موضوع ماده )5( چنانچه در قالب عضویت در یك 
گروه یا شبكه باشد، موجب تشدید مجازات می شود و تشكیل دهنده و سركرده گروه 
یا شبكه به حداكثر مجازات محكوم می گردد. مجازات هر یك از اعضاء كه در ارتكاب 
تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند، حسب مورد، حداقل مجازات ذكر شده 

برای مرتكب است.
ماده 9- رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگی 
یا  اداری  تخلفات  به  رسیدگی  هیأت های  در  رسیدگی  یا  جزایی  قوانین  سایر  برابر 
هیأت های انتظامی اعضای هیأت علمی یا كمیته های انضباطی دانشجویان نیست و 
مرتكب عاوه بر مجازات مندرج در مواد )6( و )7( این قانون به مجازات مقرر در سایر 

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

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

است.
ماده 12- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی، كه برای افزایش آمادگی داوطلبان 
شركت در آزمون های مورد بحث این قانون فعالیت می كند، چنانچه در تخلفات ماده 
)5( مشاركت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو می شود و مدیران مسؤول آنها، عاوه 
بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراكز، به مجازات های پیش بینی شده 
یا آموزشگاه فاقد  این قانون و سایر قوانین محكوم می شوند، و چنانچه مؤسسه  در 

مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده )6( است.
تبصره- در مورد آموزشگاه هایی كه فاقد مجوز باشند، عاوه بر اقدام مراجع قانونی 
ذی ربط، مدعی العلوم نیز می تواند رأساً نسبت به اعام جرم و پیگیری تخلفات آنان 

اقدام نماید.
در خاتمه اضافه می نماید كه داوطلبان در صورت لزوم می توانند سؤال یا سؤاالت 
خود را در این خصوص، از این تاریخ لغایت پایان روز پنج شنبه 96/10/7 همه روزه 
به غیر از ایام تعطیل در ساعات اداری با بخش پاسخگویی اینترنتی این سازمان یا 

شماره  تلفن های:  42163-021 در میان بگذارند.
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اطالعيـه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره:

 اعالم اسامي  معرفي  شدگان  چند برابرظرفيت رشته  هاي  مختلف  تحصيلـي 
داراي شرايط خاص دانشگاه هاي شهيد مطهري و پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان 

در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال 96 و همچنين اعالم زمان 
مصاحبه تخصصي و بررسي صالحيت عمومي از معرفي شدگان رشته  نيمه متمركز 

آموزش تربيت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان درآزمون  مذكور
پیرو اطاعیه  مورخ 96/9/28، ضمن آرزوي موفقیت   براي داوطلبان   گرامي ، بدین  وسیله  نظر 
معرفي  شدگان  چند برابر ظرفیت رشته  هاي  مختلف  تحصیلـي داراي شرایط خاص دانشگاه هاي 

فوق را  به  نكات زیر معطوف  مي دارد: 
الف( براساس  ضوابط مربوط به  گزینش  رشته  هاي  تحصیلي داراي شرایط خاص، معرفي شدگان  
هر یك  از كدرشته هاي  شرایط خاص تا چند برابر ظرفیت  در هر كد رشته  با توجه  به  نمره  كل  
از بین  كلیه داوطلباني  كه  كدرشته  یا رشته هاي  مربوط را انتخاب  نموده اند، استخراج  و اسامي  

آنان  در هر رشته  درج  گردیده  است.
ب( پذیرفته شدگان رشته هاي متمركز آزمون سراسري سال 96 كه در ردیف  معرفي شدگان 
 چند برابر ظرفیت هر یك  از رشته  هاي  فوق الذكر قرارگرفته اند، در صورتي كه براي  انجام  مراحل  
مختلف  مصاحبه، معاینه و یا آزمون عملي رشته  و یا رشته  هاي  اعام شده ، مراجعه  نموده و به 
عنوان پذیرفته شده  نهایي  هر یك از رشته هاي تحصیلي  داراي شرایط خاص اعام  قبولي شوند، 
مطابق ضوابط قبولي  قبلي آنان  در رشته  متمركز لغو شده و باید در رشته قبولي جدید ثبت نام و 
ادامه تحصیل نمایند، بدیهي است كه امکان بازگشت و ادامه تحصیل این دسته از پذیرفته شدگان 
در رشته قبولي متمركز قبلي میسر نیست؛ لذا داوطلبان گرامي الزم است كه در این خصوص، 

دقت و توجه الزم بعمل آورند.
ج( داوطلباني كه نسبت به انتخاب یك یا چند كد رشته محل از مؤسسات مندرج در این 
اطاعیه اقدام نموده، ولي در این مرحله معرفي نشده اند، یا شانس قبولي در اولویت هاي باالتر 
از كدهاي مربوط به این رشته هاي را دارا هستند، یا فاقد حداقل نمره معرفي در این مرحله 

هستند و دلیل عدم معرفي آنان در زمان اعام نتایج نهایي مشخص خواهد شد.
د( اسامي پذیرفته شدگان نهایي رشته هاي مختلف تحصیلي مندرج در این اطاعیه پس 
از انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش و پس از گزینش علمي نهایي در 
دهه دوم بهمن ماه سال جاري از طریق پایگاه اطاع رساني سازمان به اطاع داوطلبان 

خواهد رسید.
تذكر بسیار مهم: كلیه معرفي شدگان چندبرابرظرفيت بايد قبل از مراجعه به مؤسسه 
ذي ربط، براي اطالع از برنامه زمان و مكان، مدارك مورد نياز، شرايط عمومي 
و اختصاصي براي انجام مراحل مصاحبه، معاينه و يا ساير مراحل گزينش حتمًا به 

پايگاه اطالع رساني موسسه محل مصاحبه مراجعه نمايند. 
»برنامه زمان و مکان مراجعه معرفي شدگان چند برابرظرفیت رشته هاي  مختلف تحصیلي 

داراي شرایط خاص«
1- معرفــي شدگان رشته هاي تحصيلي روان شناسي، فقه و حقوق اسالمي، 
فلسفه و حكمت اسالمي و فلسفه و كالم اسالمي )كدهاي 22805 تا 22808( 

دانشگاه شهيد مطهري- تهران 
برابر ظرفیت  رشته هاي      تحصیلي  آنان  به  عنوان  معرفي  شده چند  داوطلباني  كه  اسامي  
اسامي  كام  و  فلسفه  و  اسامي  و حكمت  فلسفه  اسامي،  و حقوق  فقه  روان شناسي، 
است   الزم   گردیده ،  اعام   تهران  مطهري-  شهید  دانشگاه   )22808 22805تا  )كدهاي 
با در دست  داشتن  یك  انجام  مراحل  مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش   براي   كه 
سال  سه  مدارك  از  گرفت  رو  ملي،  كارت  و  شناسنامه  صفحات  تمام  از  روگرفت  برگ 
متوسطه و پیش دانشگاهي و كارنامه هاي مربوط به آن، كارنامه آزمون سراسري، برگ 
انتخاب رشته تكمیل ظرفیت، سه قطعه عكس 4×3، تكمیل و به همراه داشتن فرم های 
مورخ  دوشنبه  لغایت   96/10/6 مورخ  چهارشنبه  روز  از  دانشگاه  سایت  از  شده  دانلود 
نشاني: به  مطهری  شهید  گلستان  دانشگاهی  جامع  سیستم  به  مراجعه  با   96/10/11 
اطاعیه  مطالعه  و  الزم  اطاعات  تكمیل  و   www.golestan.motahari.ac.ir
این  از  پس  و  نمایند  اقدام  مصاحبه  مكان  و  زمان  تعیین  و  ثبت نام  به  نسبت  مربوطه 
مرحله با داوطلبان واجد شرایط براي انجام مصاحبه تماس حاصل خواهد شد. زمان انجام 

مصاحبه چهارشنبه 96/10/6 لغایت پنجشنبه 96/10/14 خواهد بود.

اسالمي،  و حقوق  فقه  تحصيلي روان شناسي،  مكان های مراجعــه رشته هاي 
فلسفه و حكمت اسالمي و فلسفه و كالم اسالمي )كدهاي 22805 تا 22808( 

دانشگاه شهيد مطهري- تهران )با توجه به نزديكی محل سكونــت(
جنسمحل انجام مصاحبـــــه ردیف

1
تهران- میدان بهارستان- خ مصطفی خمینی-نرسیده به چهارراه سرچشمه انتهای 

كوچه شهید صیرفی پور- دانشگاه شهید مطهری-  تلفن: 33916124-33963300-
021-33112926

زن

مشهد-بلوار هفده شهریور-هفده شهریور جنوبی دو – جنب پمپ بنزین –دانشگاه 2
زنشهید مطهری- تلفن: 051-33418256-33419444

مشهد-خیابان دكتر بهشتی-بهشتی 36 – پاك 107-دانشگاه شهید مطهری- تلفن: 3
مرد38476021 – 38476020 – 051 

یزد-بلوار آزادگان-به طرف فرودگاه-دانشگاه شهید مطهری- تلفن: 4-37225400
زن035-37214688-37222855

زاهدان-خیابان دانشگاه-دانشگاه 11 – دانشگاه شهید مطهری- تلفن: 5-33433223
مرد054-33426973-33416618

الف- شرایط عمومــی:
1- متدین به دین مبین اسام و مذهب جعفری و التزام عملی به نظام جمهوری اسامی 
 ایران. 2- عاقه مند به ادامه تحصیل در علوم حوزوی و رعایت شؤونات طلبگی. 3- متولدین 

نیمه دوم سال 1376 به بعد. 4- احراز صاحیت های علمی و عمومی 
ب- نکات مهــم

1- تحصیل در این دانشگاه بصورت تمام وقت است. 2- برای كلیة پذیرفته شدگان این مركز 
تركیبی از نظام آموزشی و مفاد درسی حوزه و دانشگاه ارائه می شود و پذیرفته شدگان طاب 
علوم دینی محسوب می شوند. 3- پذیرفته شدگان برادر، پس از فراغت از تحصیل در صورت 
تمایل و داشتن شرایط الزم می توانند به لباس مقدس روحانیت ملّبس شوند. 4- این دانشگاه 
برای دانشجویان خواهر فاقد خوابگاه است. 5- خوابگاه و سایر تحصیات دانشگاهی به برادرانی 
كه موازین طلبگی را رعایت نمایند تعلق می گیرد. 6- قبولی قطعی در این دانشگاه پس از 
انجام مصاحبه از بین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت و احراز صاحیت های علمی و عمومی 

است.
2- معرفـي شدگان در مرحله تكميل ظرفيت رشته هاي تحصيلي پرديس هاي 
آموزش  نيمه متمركز  رشته   شدگان  معرفي  همچنين  و  فرهنگيان  دانشگاه 
تربيت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان  و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي 

تهران در آزمون  سراسري  سال  1396 
داوطلباني  كه  اسامي  آنان  به  عنوان  معرفي  شده چند برابر ظرفیت كلیه رشته هاي تحصیلي 
پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان در مرحله تكمیل ظرفیت اعام گردیده است و همچنین 
دانشگاه هاي  پردیس هاي  تربيت بدني  نيمه متمركز آموزش  معرفي شدگان رشته  
فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائي كه در آزمون عملي رشته ذي ربط شركت نموده اند، 
براي انجام مراحل مصاحبه و گزینش در آزمون  سراسري  سال  1396، الزم  است  كه براي  انجام  

مراحل  مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش،  بر اساس موارد ذیل اقدام نمایند.
انجام مصاحبه و بررسي صاحیت هاي عمومي معرفي شدگان چندبرابر ظرفیت رشته هاي 
تحصیلي فوق در دو بخش مجزا به شرح ذیل خواهد بود )معرفي شدگان دقت نمایندكه در 

هر یك از مراحل موردنظر، شركت نمایند(.
الف( نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات بررسي صالحیت هاي عمومي گزینــش 

توجه آن دسته از داوطلباني كه اسامي آنان در ردیف معرفي شدگان چندبرابرظرفیت هریك 
از رشته هاي تحصیلي پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان در مرحله تكمیل ظرفیت و همچنین 
معرفي شدگان رشته نیمه متمركز كه در آزمون عملي رشته ذي ربط شركت نموده اند، به رعایت 

دقیق موارد ذیل معطوف مي دارد: 
1- پس از تهیه نسخه پرینت فرم اطالعات فردي )فرم شماره 1( از سایت سازمان سنجش 
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آموزش كشور، نسبت به تكمیل دقیق آن و الصاق یك قطعه عكس اقدام و به همراه تصویر 
صفحات شناسنامه و كارت ملي حداكثر ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ انتشار اسامي در 
سایت، به وسیله پست پیشتاز به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود 
)نشاني و شماره تلفن هسته ها که در سایت سازمان سنجش آمده است( ارسال یا به 

صورت حضوري ارائه نمایند.
است كه  بدیهي  كافي معمول گردد.  فرم مشخصات، دقت  تكمیل  در  است كه  2- الزم 

مسؤولیت هر گونه نقص و نارسایي در تكمیل فرم به عهده داوطلب خواهد بود.  
3- تكمیل نكردن فرم اطاعات یا ارسال نكردن بموقع آن به هسته گزینش آموزش و پرورش 
استان محل اقامت، به منزله انصراف از تحصیل در دانشگاه هاي مذكور بوده و برابر مقررات 

تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
ب( اقـدامات الزم براي انجام مصاحبه گزینش و مصاحبه علمي- تخصصــي

1- جدول شماره 1 شامل: نام، نشاني و شماره تلفن مراكز مجري مصاحبه علمي- تخصصي 
از معرفي شدگان چندبرابر ظرفیت رشته هاي نیمه متمركز و مرحله تكمیل ظرفیت آزمون 
سراسري سال 1396 در رشته هاي تحصیلي دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید 
رجایي تهران است كه داوطلبان ضرورت دارد براي شركت در مصاحبه تخصصي در زمان مقرر 

در مراكز مجري حضور یابند.
تذكر مهم : معرفي شدگان دقت نمایند كه موظفند عاوه برحضور در مصاحبه تخصصی براساس 
استان بومی، طبق بخش » نحوه تكمیل و ارسال فرم مشخصات بررسي صاحیت هاي عمومي 
گزینش« حداكثرظرف مدت 48 ساعت از زمان انتشار فهرست اسامي معرفي شدگان در این 
اطاعیه، براي طي مراحل بررسي صاحیت هاي عمومي گزینش به هسته گزینش آموزش و 
پرورش استان محل اقامت خود )نشاني مندرج در جدول پیوست كه در سایت سازمان سنجش 

آمده است( با در دست فرم شماره )1( و سایرمدارك مربوط مراجعه نمایند.
2- حضور نیافتن در مهلت مقرر براي انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل، به 
منزله انصراف از تحصیل در رشته هاي مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه 

تربیت دبیر شهیدرجائي تلقي مي گردد و مسؤولیت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.
3- از معرفي شدگاني مصاحبه علمي – تخصصي به عمل خواهد آمد كه داراي شرایط و ضوابط 
مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1396 و اطاعیه هاي اصاحي 
بعدي سازمان سنجش آموزش كشور )كسب نمره علمي كل 6500 و باالتر در زیرگروه مربوط 
براي مجاز شدن در انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل كل 15 در دوره متوسطه  دوم )معدل 
سه پایه  اول، دوم و سوم(، بومي بودن در كد رشته محل انتخابي، برخورداري از سامت كامل 
تن و روان و شرایط مناسب جسماني برای حسن انجام وظیفه معلمی، داشتن حداكثر سن 22 
سال تمام در بدو ورود به دانشگاه »متولدین1374/7/1 به بعد«( باشند؛ در غیر این صورت، 

انجام مصاحبه، منتفي خواهد بود.
تبصره: حداقل معدل و حداكثر سن تحت هر شرایطي تغییر نخواهد كرد. 

4- موفقیت در مصاحبه تخصصي و بررسي و تأیید صاحیت هاي عمومي به منزله قبولي فرد 
تلقي نمي گردد؛ بلكه كلیه داوطلبان باید واجد شرایط مصاحبه تخصصي و بررسي و تأیید 
صاحیت هاي عمومي بوده و همچنین در گزینش نهایي كه براساس ضوابط سازمان سنجش 
آموزش كشور انجام مي گردد، داراي باالترین نمره علمي نهایي در مقایسه با سایر داوطلبان 

نیز باشند. 
5- با توجه به اصاحات دفترچه شماره )2( آزمون سراسري سال 1396 به داوطلبان معرفي 
شده براي انجام مصاحبه تخصصي، توصیه مي شود كه اصاحات بعدي دفترچه مزبور را 
از طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور به دقت مطالعه نموده و  براساس آخرین 

اصاحات اعام شده، براي مصاحبه تخصصي اقدام نماید.
رشته محل  در كد  تحصیل  به  تمایل  در صورت عدم  معرفي شده،  داوطلبان  تبصره: 
انتخابي دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایي مي توانند در زمان انجام 
مصاحبه با ارائه درخواست كتبي نسبت به انصراف از تحصیل در دانشگاه هاي مزبور اقدام 

یا در مراحل مصاحبه تخصصي و بررسي صاحیت هاي عمومي شركت نمایند. 
6- تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت، تغییر دوره تحصیلی، انتقال و جابجایي در بین دانشگاه ها 

و بالعكس در بدو  ورود یا در طول تحصیل، تحت هیچ شرایطی امكان پذیر نخواهد بود. 
7- تغییر سهمیه استان محل خدمت، قبل از شروع به كار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم 
از تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تكفل، سرپرستي خانواده، فوت والدین، بیماري و ... ممنوع است. 

8- محل تحصیل پذیرفته شدگان پس از ثبت نام قطعي، توسط پردیس ها در واحدهاي تابعه 
)سطح استان( تعیین خواهد شد.  

تبصره 1 : در كاس هایي كه به حدنصاب الزم )حداقل 25 نفر( براي تشكیل در پردیس محل 
قبولي نرسد، دانشگاه فرهنگیان به تشخیص خود نسبت به جابجایي پذیرفته شدگان در سطح 

پردیس هاي كشور اقدام خواهد نمود. 
تبصره 2 : انتقال و جابجایي در بین پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان ممنوع مي باشد.

9- براي شركت در مصاحبه تخصصي، به همراه داشتن اصل و تصویر مدارك )كارت ملي، 

شناسنامه، دفترچه درماني، درصورت وجود، دیپلم یا گواهي تأیید شده كه معدل كل درآن 
قید شده است( و یك قطعه عكس 4 ×3  كه درسال جاري گرفته شده باشد )ترجیحاً عكسي 
كه موقع ثبت نام در آزمون از طریق پست الكترونیكي به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال 

شده است( الزامي است.
10- زمان مصاحبه معرفي شدگان: روز چهارشنبه مورخ  6/ 10/ 1396 لغایت روز جمعه 

مورخ  15/ 1396/10  ) صبح از ساعت 8 تا 13 و بعد از ظهر14 تا  18( است. 
تذكر: زمان دقیق انجام مصاحبه معرفي شدگان از سوي پردیس مجري مصاحبه تعیین خواهد 
شد و معرفي شدگان الزم است كه قبل از تاریخ  1396/10/4 از طریق سایت اینترنتي و تلفن 
پردیس مجري مصاحبه و یا با مراجعه حضوري از روز و زمان دقیق زمان مصاحبه خود مطلع 

شوند.
11- براساس جدول تعرفه هاي آزمون سراسري، موضوع مصوبه هیأت محترم وزیران در جلسه 
مورخ 1395/10/1 به شماره اباغي 123511/ت 53490 هـ مورخ 1395/10/7، هریك از 
داوطلبان معرفي شده براي هزینه انجام فرایند مصاحبه ، با رعایت موارد فوق، مبلغ 330/000 
ریال )سي و سه هزار تومان( به حسابي كه در زمان مصاحبه تخصصي  اعام مي گردد، واریز 

نموده و اصل فیش واریزی را به مركز مجری مصاحبه تحویل نمایند. 
توجه:  از داوطلباني كه فاقد شرایط اختصاصي آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط 
اعام شده اقدام به انتخاب رشته نموده اند، مصاحبه تخصصي و بررسي صاحیت هاي عمومي 
به عمل نخواهد آمد؛ بنابراین، این گونه داوطلبان از واریز مبلغ مزبور خود داري نمایند. بدیهي 

است مبلغ واریزي برگشت داده نمي شود.
تذكرات خیلي مهم: 

1- داوطلباني كه در شهریورماه سال جاري براي رشته هاي متمركز دانشگاه فرهنگیان و 
دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایي معرفي شده، لیكن به دلیل نداشتن شرط« معدل، سن و 
معاینات پزشكي« مطابق مفاد دفترچه شماره )2( راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي، از 
سوي آموزش و پرورش  مورد تأیید قرار نگرفته اند. چنانچه در ردیف معرفي شدگان رشته هاي 
نیمه متمركز یا تكمیل ظرفیت، قرار گیرند، از مراجعه براي انجام فرایند مصاحبه به دلیل غیر 

واجدشرایط بودن، خودداري نمایند. 
2- داوطلباني كه در شهریورماه سال جاري براي رشته هاي متمركز دانشگاه فرهنگیان و 
مورد  آنان  و تخصصي  و صاحیت عمومي  معرفي شده  دبیرشهیدرجایي  تربیت  دانشگاه 
تأیید آموزش وپرورش قرار گرفته است، باید نسبت به تكمیل فرم پذیرش در مرکز مجري 
مصاحبه و هسته گزینش استان اقدام نمایند. عدم مراجعه به هریك از مراكز مزبور، به منزله 

انصراف از رشته هاي نیمه متمركز یا تكمیل ظرفیت، تلقي خواهد شد.
3-پذیرفته شدگان متمركز آزمون سراسري 1396 در هر یك از كد رشته هاي تحصیلي بورسیه 
و یا شرایط خاص كه به دستگاه هاي اجرایي تعهد خدمت دارند و همچنین پذیرفته شدگان 
رشته هاي تحصیلي دانشگاه هاي فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایي كه متعهد خدمت به 
وزارت آموزش و پرورش هستند، مجاز به ثبت نام و شركت در گزینش رشته هاي تحصیلي 

مرحله تكمیل ظرفیت نبوده و درصورت معرفي، از ایشان مصاحبه به عمل نخواهد آمد.
4- داوطلباني كه داراي قبولي در رشته هاي متمركز دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر 
شهید رجایي )اعم از شهریور ماه یا تكمیل ظرفیت( بوده و چنانچه در ردیف قبول شدگان 
رشته هاي نیمه متمركز دانشگاه هاي مزبور قرار گیرند، الزاماً باید در رشته نیمه متمركز )رشته 

آموزش علوم ورزشي( ثبت نام نموده و تحصیل نمایند.
5- داوطلباني كه  به دلیل تجدید نظر در مراحل قبل، همزمان در دو رشته تحصیلي قبول 
به  دبیر شهید رجایي  تربیت  دانشگاه  و  فرهنگیان  دانشگاه  آنان در  باشند، تحصیل  شده 
تشخیص آموزش و پرورش بوده و اولویت تحصیل با رشته آموزش ابتدایي و سپس آموزش 

كودكان استثنایي است. 
تربيت بدني  متمركز آموزش  نيمه  براي داوطلبان معرفي شده رشته   مهم  نكته 

پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان در آزمون سراسري سال 96: 
معرفي شدگان چند برابر ظرفیت رشته  آموزش تربیت بدني پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان در 
آزمون  سراسري  سال  1396، در صورتي كه در آزمون عملي مورخ 96/9/2 و 96/9/3 شركت 
نموده اند، باید طبق توضیحات مندرج در بند 2 این اطاعیه و براساس برنامه زماني مربوط 
براي انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش به محل هاي تعیین شده مراجعه 
نمایند. بدیهي است آن دسته از معرفي شدگاني كه در آزمون عملي شرکت ننموده اند، 
حتي در صورت تأیید مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش از سوي آموزش و پرورش 

نیز از گزینش نهایي حذف خواهند شد. 
 96/10/20 تاریخ  تا  حداكثر  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي  داوطلبان  پایان،  در 
نشاني: به  سازمان  این  سایت  در  مندرج  اینترنتي  پاسخگویي  سیستم  طریق   از 

www.sanjesh.org مطرح نموده یا با  شماره  تلفن:  42163 )پیش شماره 021( 
تماس حاصل نمایند.

روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور
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هزینه خدمات ثبت نام آزمون ها در سال 1397
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