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رسول  به  خطاب  عليهاالسالم  فاطمه 
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امانت بازگرديد، و گروگان به صاحبش رسيد. 
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وارونه نمایي حقیقت در تبلیغات

به سايت هاي  را كه روشن مي كني،  تلويزيون  يا  راديو 
اينترنتي كه مراجعه مي كني، در خيابان ها و چهارراه ها 
كه عبور مي كني، روزنامه ها و مجالت متعدد سياسي، 
اجتماعي يا خانوادگي را كه براي مطالعه مي گشايي و 
...، همه و همه پر از تبليغات رنگارنگ مؤسسات ريز و 
درشتي هستند كه سابقه سال هاي  تأسيس اكثر آنها گاه 
به تعداد انگشتان يك دست هم نمي رسد و همچنان  به 
طور روزافزون سر بر مي آورند و تماماً مدعي خدمت رساني 
علمي و آموزشي به داوطلبان پرشمار آزمون هاي سراسري، 
بويژه سرسلسله همه آنها يعني»آزمون سراسري« هستند، 
و با اين تبليغات دلفريب و جذاب، به داوطلبان نسبتاً كم 
سن و سال »درِ باغ سبز« نشان مي دهند و دائماً ذهن 
و جان و روان آنها را تحت تأثير قرار مي دهند و به اين 
نازنينان مرتباً و به صورت سرسام آوري اين نكته را القا 
مي كنند كه: قبول شدن يا نشدن در كنكور؛ مسأله اين 

است!! و كليد اين امر نيز در دستان ماست.
ورود  راه  آيا  است؟  چنين  امر  حقيقت  آيا  براستي 
همه  آيا  مي گذرد؟  مؤسسات  اين  از  دانشگاه  به 
پذيرفته شدگان دانشگاه ها الزاماً در اين مؤسسات حضور 
يافته اند؟ آيا نفرات برتر كنكور همگي در اين مؤسسات و 
دوره هاي آموزشي آنها حضور داشته اند يا عكس و نامشان 
بدون سابقه حضور آنها در اين دوره ها در تبليغات اين 
مؤسسات قرار گرفته است؟! فراتر از اين موضوع، آيا ورود 
به دانشگاه، كليد خوشبختي است؟ يعني آيا اگر داوطلبي 
در آزمون سراسري يا هر آزمون ديگري پذيرفته شود، 
باز  او  به روي  بهروزي و سعادت  و  درهاي خوشبختي 
مي شود و در زندگي آينده اش ديگر با هيچ مشكل مهمي 
روبرو نخواهد شد و به سرچشمه آمال و آرزوهاي خود 
خواهد رسيد و در غير اين صورت، بدشانس تر از او در 
ميان هفت ميليارد انساني كه روي اين كره خاكي زندگي 

مي كنند، كسي نيست؟!
آنچه در سطور باال گفته شد و پرسش هايي كه در پي 
آن آمد، از حقيقت تلخي خبر مي دهد كه مدت هاست 
گريبان جامعه دانش آموزي و دانشجويي و در يك عبارت 
»نسل جوان« ما و خانواده هاي آنها را گرفته است، و از 
قرائن معلوم، در آينده نزديك هم قصد ندارد دست از 
سر اين نسل بردارد و همچنان به پيش مي تازد و روز 
به روز در مقايسه با روز پيشين، فربه تر مي شود، و اين 
چنين است كه وسيله اي با عنوان »كنكور« كه روزگاري، 
ابزار كارآمد و قابل اتكايي براي رسيدن به هدف بزرگتري 

به  به منظور دسترسي  عالي  به تحصيالت  ورود  يعني 
هدف واالتر و مقدس تري چون خدمت عالمانه به خلق 
خدا بود، از جانب تجارت پيشگان به  پيش و پا افتاده ترين 
وجهي دچار شده است و عرصه اي براي سودجويي به 

سبك جديد.
از اين بحث كه بگذريم، نكته اساسي مورد سؤال ما از 
به  امر تبليغات و اعطاي مجوز فعاليت  دست اندركاران 
مؤسسات پرشمار كنكور اين است كه آيا به صالحيت 
علمي و صحت و سالمت محتواي تبليغ اين مؤسسات 
انديشيده ايم؟ آيا با ميدان دادن بيش از اندازه به نحوه 
فعاليت و اغواگري برخي از مؤسسات، با دست خود اين 
ذهنيت را در فكر و انديشه فرزندانمان نهادينه نمي كنيم 
كه پذيرفته نشدن در كنكور، به مفهوم پايان زندگي و 
فرجام كار ماست و قبول شدن در آن يعني تمام زندگي 
و روي آوردن خوشبختي به خانه و كاشانه ما؟ آيا با حجم 
باال و محيرالعقول اين تبليغات، اصاًل جاي تفكر به مسائل 
واالي زندگي در ذهن دانش آموزان ما كه در آغاز جواني 
هستند باقي مي ماند تا به اين نكته فكر كنند كه تنها راه 
خوشبختي، ورود به دانشگاه نيست، و چه بسا افرادي 
بوده اند و هستند كه حتي بدون داشتن تحصيالت عالي، 
هم به لحاظ مادي و هم از نظر معنوي، به درجات بااليي 
رسيده اند و به امر مقدس خدمت به خلق خدا پرداخته اند.

از سوي ديگر، آيا به اين مسأله نيز انديشيده ايم كه چرا 
بايد طوري فرزندانمان را تربيت كنيم كه شيرازه ذهني 
آنها با يك »نه« شنيدن و ناكامي هنگام ورود به جامعه 
)كه اين مسأله مي تواند قبول نشدن در كنكور، نرسيدن 
يا دير رسيدن به هر چيز مطلوب  و مشروع ديگري باشد( 

از هم فرو پاشد؟
دست،  اين  از  ديگر  پرسش  ده ها  و  پرسش ها  اين 
دغدغه هايي است كه در ذهن و انديشه همه ما حضور 
دارد و شيوه عملكرد برخي از مؤسسات، آنها را از ذهن بر 
لب جاري مي سازد و همگان، بويژه نهادهاي مسؤول، را به 
اين نكته فرا مي خواند كه: داوطلبان ورود به مراكز و مؤسسات 
آموزش عالي را دريابيد و نگذاريد  كه اين گونه مؤسسات، 
با تبليغات رويايي و خيال پردازانه خود، با وارونه سازي، 
»سراب« را به جاي »آب« در برابر عطِش جوشان اين 
جوانان عزيز به آنها تعارف كنند و »پندارهاي واهي«  را 
در ذهن آنان جانشين و جايگزين حقايق و واقعيت هاي 
زندگي روزمره نمايند. امروز اقدام كنيد كه فردا خيلي 

دير است.
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از امروز آغاز مي شود:
ثبت نام پذیرفته شدگان تكمیل ظرفیت کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تكميل ظرفيت كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 
اسالمي از امروز آغاز می شود. 

بر اساس اطالعيه مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد، ثبت نام پذيرفته شدگان نهايی 
تمامی رشته های تكميل ظرفيت دوره های كارشناسی ارشد سال ۹۶ دانشگاه در روزهای 

23 و 2۴ بهمن ماه )امروز و فردا( انجام می شود.
الزم به يادآوري است كه عدم مراجعه پذيرفته شدگان در روزهای تعيين شده، به منزله 

انصراف از ثبت نام است و هيچ گونه اعتراضی در اين زمينه پذيرفته نخواهد شد.
گفتني است كه پذيرفته شدگان واحدهای علوم و تحقيقات، تهران مركزی، تهران جنوب، 
تهران شمال، پزشكی تهران، الكترونيكی، سنندج، نجف آباد، تبريز، كرج، قم، قزوين، پرند، 
بروجرد، شيراز و اراک برای اطالع از چگونگی و زمان ثبت نام بايد به نشانی الكترونيكی 

اين واحدها مراجعه كنند.

از 28 بهمن آغاز می شود:
ثبت نام در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشكی

ثبت نام دانشجویان شركت كننده در دهمين المپياد علمی دانشجویان علوم 
برگزار  المپياد مردادماه ۹۷  از  این دوره  آغاز می شود.  بهمن  از ۲۸  پزشكی، 

می شود. 
برنامه  اساس  بر  ابالغ شد.  پزشكی  علوم  دانشجويان  علمی  المپياد  دهمين  آيين نامه 
زمان بندی دهمين المپياد علمی دانشجويان علوم پزشكی كشور، سرپرستان دانشگاه های 
علوم پزشكی بايد تمامی شركت كنندگان را در روزهای 2۸ بهمن تا 2 اسفند ۹۶ در 

سايت مركز سنجش آموزش پزشكی به نشانی: sanjeshp.ir ثبت نام كنند.
آزمون غربالگری متمركز )مرحله اول آزمون انفرادی( در 3۱ فروردين ماه ۹۷ برگزار 
می شود و نتايج راه يافتگان به مرحله آزمون گروهی، در هفته سوم ارديبهشت ۱3۹۷ 

اعالم خواهد شد.
در  گروهی(  آزمون  اول  )مرحله  شده  اعالم  موضوع  اساس  بر  پروژه  گزارش   دريافت 

۱۵ تيرماه ۹۷ انجام می شود.
آزمون مرحله دوم )انفرادی و گروهی( در تهران در روزهای ۱3 تا ۱۸ مردادماه ۹۷ برگزار 

خواهد شد.
الزم به يادآوري است كه دهمين المپياد علمی دانشجويان علوم پزشكی، در مردادماه ۹۷ 
در حيطه های آموزش پزشكی، استدالل بالينی، علوم پايه، كارآفرينی در بستر دانشگاه های 

هزاره سوم، فلسفه پزشكی، مديريت نظام سالمت برگزار می شود. 

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم خبر داد:
تسهیالت ویژه ضروری به دانشجویان مقطع دکتری پرداخت می شود

رئيس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: دانشجویان مقطع دكتری 
برای دریافت تسهيالت وام ویژه ضروری می توانند اقدام كنند. 

ذوالفقار يزدان مهر، در مورد تسهيالت ويژه ضروری برای دانشجويان مقطع دكتری، بيان 
داشت: با صدور بخشنامه ای، تقويم جديد پرداخت تسهيالت به دانشجويان مقطع دكتری 
آغاز شده است و دانشجويان مقطع دكتری می توانند برای دريافت وام به دانشگاه های 

محل تحصيل خودشان مراجعه كنند.
وی عنوان كرد: با تأكيدی كه صورت گرفت، به دانشجويان روزانه غير بورسيه به صورت 
سه ماه يك بار مبلغ 2ميليون و ۱٠٠ هزار تومان تسهيالت پرداخت می شود كه در طول 
دوره تحصيلی، اين مبلغ 3۴ ميليون تومان خواهد بود. ضمناً برای هر ۱۵ ميليون تومان 
يك ضامن نياز است، و ما سعی كرده ايم كه شرايط را تسهيل كرده تا تعداد زيادی از 

دانشجويان بتوانند از اين وام بهره ببرند.
رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم افزود: به منظور حمايت از دانشجويان دوره 
دكتری، اين افراد دو سال بعد از فارغ التحصيلی می توانند تسهيالت دريافتی را با اقساط 

شصت ماهه پرداخت كنند. ضمناً نرخ سود اين وام، ۴ درصد است.
وی اظهارداشت: به دانشجويان واجد شرايط و متقاضی وام ضروری در مقطع دكتری، مبلغ 

سه ميليون تومان ديگر به غير از تسهيالت اصلی پرداخت می شود. 
الزم به يادآوري است كه ثبت نام براي استفاده از اين تسهيالت، از تاريخ شنبه ۱۴بهمن 
در سراسر كشور آغاز شده است و شامل دانشجويان مقطع دكتری ورودی مهر ماه سال 

۹۶ می شود.
يزدان مهر خاطرنشان كرد: همچنين دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد هم می توانند از 

2۱ عنوان وام برای پرداخت شهريه دانشگاهی استفاده كنند.

امكان تقسیط شهریه ثابت دانشجویان مقاطع کارشناسي ارشد و دکتری 
پیام نور فراهم شد

دانشگاه پيام نور اعالم كرد: امكان تقسيط شهریه ثابت نيمسال تحصيلی دوم 
برای دانشجویان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتری این دانشگاه فراهم شد. 

دانشگاه پيام نور اعالم كرد: تمام دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتری دانشگاه 
پيام نور، بر اساس دستور رئيس دانشگاه و اعالم معاونت اداری، مالی و عمرانی اين دانشگاه، 
می توانند با پرداخت بدهی شهريه نيمسال های قبل و همچنين پرداخت ۵٠ درصد شهريه 
ثابت نيمسال دوم تا تاريخ ۸ اسفندماه ۹۶ ثبت نام كرده و مابقی شهريه خود را در سه 

قسط تا پايان ترم جاری پرداخت كنند.
گفتني است كه دانشجويان، فقط تا تاريخ ۸ اسفندماه برای ثبت نام و تقسيط شهريه 
فرصت دارند و بعد از اتمام تاريخ فوق، هيچ گونه تقسيطی در پرداخت شهريه اعمال 

نخواهد شد.
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ـــارات  ـــان، انتش ـــه حاجي ـــتة مليح ـــه، نوش ـــا فق ـــنايی ب ـــاب آش ـــه: كت ۱- درس فق
ـــه. مدرس

2- درس اصـــول عقايـــد: كتـــاب جهـــان بينـــی 3 )عـــدل الهـــی و قضـــا و قدر( كـــد: 2٠٠۹، 
شـــامل فصـــل اول )همـــه فصـــل(، فصـــل دوم )بجـــز عنـــوان »فلســـفه اســـالمی« صفحـــه 

 23 و 2۴( و از فصـــل چهـــارم، عنـــوان »نظـــام كل تـــا مصائـــب، مـــادر خوشـــبختی هـــا« 
)از صفحه ۶۵ تا ۷2(.        

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

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

دورة پیش دانشگاهی آزمون سراسری سال 1397

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره:

 تاریخ  و نحوه  پرینت کارت  صد و بیست و پنجمین دوره 

 )Tolimo:E-A2018( آزمون زبان انگلیسي پیشرفته
بدین وسيله به اطالع كليه داوطلبان متقاضی شركت در آزمون زبان انگليسی 

پيشرفته مي رساند: 
روز  پيشرفته، صبح  انگليسی  زبان  آزمون  دوره  پنجمين  و  بيست  و  1- صد 
پنجشنبه مورخ ۹6/11/۲6 به طور هم زمان در 14 شهرستان مختلف كشور شامل 
شهرستان های: اصفهان، تبریز، تهران، چابهار، رشت، زاهدان، زنجان، شيراز، 
كرمان، كرمانشاه، كيش، گرگان، مشهد و یزد برگزار خواهد شد. برگ راهنما 
و كارت شركت در آزمون از روز سه شنبه ۹6/11/۲4 روي پایگاه اطالع رساني 
سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس: www.sanjesh.org قرار مي گيرد 
تا داوطلبان بتوانند با وارد كردن اطالعات خود شامل: شماره پرونده، نام و نام  
خانوادگي، سال تولد و شماره كارت ملی، نسبت به پرینت آن اقدام نمایند. 
بدیهي است كه هر داوطلب، براي شركت در جلسه آزمون، باید، عالوه بر پرینت 
كارت شركت در جلسه آزمون، اصل كارت ملی یا اصل گذرنامه خود را ارائه 

نماید.
توضيح: چنانچه داوطلبان متقاضی شركت در آزمون هر گونه اشكالی در كارت ورودی 
خود مشاهده نمودند، مي توانند در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۱/2۵ صبح از ساعت ٠٠:۸ 
تا ۱2:٠٠ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:٠٠ تا ۱۷:٠٠ با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر 
و دو قطعه عكس به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع نقص مراجعه نموده و نسبت 

به اصالح و رفع اشكال احتمالي كارت خود اقدام نمايند.
تذكر مهم: داوطلباني كه شماره پرونده و كد پي گيري ثبت نام خود را فراموش نموده اند، 
به سيستم  ورود  و  سازمان سنجش  سايت  به  مراجعه  با  پرونده  دريافت شماره  براي 

پاسخگويي اقدام نمايند و به هيچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمايند. 

2- آدرس باجه هاي رفع نقص کارت:
كارگر  ادبيات خارجی دانشگاه تهران:  تهران، خيابان  و  ۲-1- دانشكده زبان ها 

شمالی )اميرآباد(، بعد از تقاطع جالل آل احمد، بين خيابان هاي ۱۵ و ۱۶.
۲-۲- دانشگاه اصفهان: اصفهان، ميدان آزادی، خيابان دانشگاه، درِ شمالی دانشگاه، 

ساختمان اداره كل آموزش.
۲-3- دانشگاه تبریز: تبريز، بلوار 2۹ بهمن، روبروی كتابخانه مركزي، مديريت خدمات 

آموزشی دانشگاه.

۲- 4- دانشگاه دریانوردي و علوم دریایي چابهار: چابهار، بلوار دانشگاه،دانشگاه 
دريانوردي و علوم دريايي چابهار، دانشكده سابق مديريت، دفتر مركز زبان دانشگاه.

۲-5- دانشگاه سيستان و بلوچستان: زاهدان، خيابان دانشگاه، ورودي زيباشهر، 
سازمان مركزي دانشگاه، دفتر معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي.

۲-6- دانشگاه شهيد باهنر كرمان: كرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهيد 
باهنر كرمان.

۲-۷- دانشگاه شيراز: شيراز، خيابان ساحلی، ساختمان امور فرهنگی دانشگاه شيراز.
۲-۸-  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان: گرگان، خيابان شهيد 

بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.
۲-۹- دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد، بلوار وكيل آباد، درِ اصلي دانشگاه فردوسی 

مشهد، جنب سازمان مركزي، مديريت آموزشی دانشگاه.
۲-10- دانشگاه گيالن: رشت، خيابان نامجو، جنب ورزشگاه شهيد عضدي، دانشكده 

علوم پايه دانشگاه گيالن.
۲-11- پردیس بين المللي كيش – دانشگاه صنعتي شریف: جزیره كيش، ميدان 

. B13 مركز زبان – اتاق ،B اميركبير، ساختمان آموزش، الين
۲-1۲- دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه: كرمانشاه، شهرک ژاندارمري، دانشگاه 

آزاد اسالمي واحد كرمانشاه، معاونت پژوهشی.
۲-13- مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي امام جواد )ع(-یزد: يزد، صفائيه، بلوار 
شهيدان اشرف، خيابان جواد االئمه )ع(، مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي امام جواد )ع(، 

حوزه رياست، اتاق فني پشتيباني.
۲-14- مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي روزبه – زنجان: زنجان، ميدان بسيج، 

بزرگراه 22 بهمن، شهرک پونك، مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي روزبه.
ضمناً به اطالع مي رساند كه واحد اطالعات و پاسخگويي به سؤاالت در اين باره، از اين 
تاريخ لغايت ۹۶/۱۱/2۶ همه روزه از ساعت ۸:٠٠ تا ۱2:٠٠ و بعدازظهر از ساعت ٠٠:۱۴ 
تا ۱۶:٠٠ آماده پاسخگويي به سؤاالت داوطلبان است؛ لذا داوطلبان گرامی به منظور 
پاسخگويي به سؤاالت خود مي توانند به بخش پاسخگويي اينترنتی سايت سازمان سنجش 
آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه يا با شماره تلفن: 4۲163- 0۲1 

تماس حاصل نموده و از مراجعه حضوری خودداري نمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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با عرض تبريك به مناسبت  ايام ا... دهه مبارک فجر، به اطالع آن دسته از داوطلباني كه  
اسامي آنان به عنوان پذيرفته شده نهايي رشته  تحصيلي نيمه متمركز كارشناسي ناپيوسته 
فوريت هاي پزشكي )كد رشته محل هاي ۱۱۹۷ تا ۱232 مربوط به كد رشته امتحاني ۱۱۴( 
دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي اعالم گرديده است، مي رساند كه الزم است در 
يكي از روزهاي سه شنبه يا چهارشنبه مورخ 2۴ و ۱3۹۶/۱۱/2۵ با همراه داشتن مدارک 
ذيل، براي ثبت نام به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نمايند. ضمناً كليه پذيرفته شدگان 
الزم است كه قبل از حضور در دانشگاه محل قبولي خود، براي كسب اطالعات بيشتر در 
مورد زمان و مكان ثبت نام، به پايگاه اطالع رساني اينترنتي دانشگاه يا دانشكده محل قبولي 

مراجعه نمايند.
مدارك  الزم  براي  ثبت نام 

۱- اصل و يك برگ تصوير از تمام صفحات شناسنامه.
2- اصل و يك برگ تصوير از پشت و روي كارت ملي.

3- شش قطعه تمام رخ ۴×3 تهيه شده در سال جاري.
۴-  وضعيت  نظام  وظيفه )برادران( بايد مطابق با  يكي از كدهاي مندرج در صفحه ۵ 
انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون كارداني به كارشناسي  دفترچه راهنماي ثبت نام و 

ناپيوسته سال ۱3۹۶ باشد.
۵- اصل حكم مرخصي ساالنه براي كارمندان دولت يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط 

سازمان متبوع.
۶- اصل يا گواهي مدرک كارداني )فوق ديپلم( حداكثر تا تاريخ ۱3۹۶/۱۱/3٠. همچنين 
براي  آن دسته  از پذيرفته شدگاني  كه  ارائه  اصل يا گواهي مدرک  كارداني امكان پذير نباشد، 
الزم است كه اصل گواهي تأييد شده از سوي  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ 
مدرک كارداني با محتوي فرم شماره ۷ مندرج در دستورالعمل ثبت نامي )ارائه شده به 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي( را ارائه نمايند كه در آن قيد شده باشد: »اشتغال به 
تحصيل نامبرده مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت درمان و 

آموزش پزشكي يا شوراي عالي انقالب فرهنگي است.« ضمناً در صورتي كه فرد پذيرفته 
در تاريخ مقرر فارغ التحصيل نشده باشد، قبولي وي »كان لم يكن« تلقي خواهد شد.

انساني(:  نيروي  اليحه  )طرح  مقرر  قانوني  خدمات  انجام  گواهينامه  ارائه  اصل    -۷
 پذيرفته شدگان داراي مدرک كارداني گروه آموزشي پزشكي- پايان  طرح  نيروي  انساني  
آنان تا تاريخ ۱3۹۶/۶/3۱ يا ۱3۹۶/۱۱/3٠ باشد يا گواهي معافيت از خدمت اليحه طرح.

۸- دارندگان مدرک كارشناسي پيوسته كه ثبت نام و ادامه تحصيل آنان در رشته هاي 
تحصيلي كارشناسي ناپيوسته گروه آموزشي پزشكي بالمانع بوده، الزم است كه مطابق 
مفاد بند »ه« مندرج در صفحه 2 دفترچه  راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي تحصيلي 

آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱3۹۶ اقدام نمايند.
۹- دارندگان مدرک معادل كه ثبت نام و ادامه تحصيل آنها بالمانع بوده، الزم است كه 
مطابق مفاد بند »ط« مندرج در صفحه 3 دفترچه  راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي 

تحصيلي آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱3۹۶ اقدام نمايند.
تذکرات مهم

۱- كليه  پذيرفته شدگان  ملزم  هستند كه در تاريخ   تعيين  شده  براي ثبت نام  به  مؤسسه 
آموزش  عالي  ذي ربط مراجعه  نمايند. بديهي  است  كه عدم مراجعه بموقع براي  ثبت نام، به 

  منزله  انصراف  از رشته  مربوط تلقي  مي گردد .
2- پذيرفته شدگان  دوره  روزانه  رشته هاي  تحصيلي  اين آزمون،  خواه  در مؤسسه آموزش  
عالي  ذي ربط ثبت نام  نمايند يا ننمايند، حتي  با دادن  انصراف  قطعي  از تحصيل ، مجاز به  
انتخاب دوره  روزانه  رشته هاي  تحصيلي  در آزمون  كارداني  به  كارشناسي ناپيوسته  سال  

۱3۹۷ می باشند.
داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را در اين  خصوص، حداكثر تا تاريخ ۱3۹۶/۱۱/3٠ 
در ساعت اداري با شماره  تلفن : 4۲163 )كد 0۲1( يا با بخش پاسخگويي اينترنتي اين 

سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مطرح نمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره:

 فهرست اسامي پذیرفته شدگان نهایي رشته  تحصیلي نیمه متمرکز
فوریت هاي پزشكي در آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1396

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

اعالم اسامي پذیرفته شدگان رشته هاي تحصیلي آزمون ورودي دوره هاي فراگیر تحصیالت 

تكمیلي )دانش پذیري کارشناسي ارشد( دانشگاه پیام نوربهمن ماه سال1396)نوبت هجدهم(
 ضمن تبريك ايام ا... دهه مبارک فجر انقالب اسالمي، از داوطلباني كه اسامي آنان به 
عنوان پذيرفته شده نهايي آزمون ورودي دوره هاي فراگير تحصيالت تكميلي )دانش پذيري 
كارشناسي ارشد( دانشگاه پيام نور بهمن ماه سال ۱3۹۶ )نوبت هجدهم( اعالم گرديده 
است، دعوت مي نمايد كه ضمن مراجعه به سايت اينترنتي دانشگاه پيام نور به نشاني: 
http://pnu.ac.ir به منظور آگاهي از نحوه ثبت نام در كد رشته قبولي، با توجه به موارد 

ذيل و همچنين مدارک اعالم شده، به مراكز مربوط مراجعه نمايند.
مدارك مورد نياز براي ثبت نام: 

۱- اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه )دو برگ(.
2- اصل و تصوير كارت ملي.

3- شش قطعه عكس ۴×3 جديد تمام رخ با زمينه روشن و تهيه شده در سال جاري و 
پشت نويسي شده.

۴- اصل و تصوير مدرک تحصيلي.
۵- اصل مدرک كارشناسي )ليسانس( مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا شوراي عالي انقالب فرهنگي كه در آن معدل دوره 

كارشناسي قيد شده باشد.
ارائه اصل مدرک كارشناسي )ليسانس(  تبصره 1: پذيرفته شدگاني كه به داليلي قادر به 

نيستند، الزم است كه اصل گواهي دانش آموختگي تأييد شده از سوي دانشگاه يا مؤسسه 
آموزش عالي محل اخذ كارشناسي )ليسانس( را ارائه نمايند كه در آن عبارت زير قيد شده باشد:

»اشتغال به تحصيل نامبرده، مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي يا شوراي عالي انقالب فرهنگي است.«

تبصره۲: بر اساس مصوبه شماره 3۶۸ مورخ ۷۴/۱۱/٠3 شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
طالب و فضالء حوزه علميه كه بر اساس مدارک صادر شده مديريت حوزه علميه قم 
و مشهد، دوره سطح دو را با موفقيت گذرانده اند، همانند دارندگان مدارک كارشناسي، 

مي توانند در رشته هاي علوم انساني اين دوره تحصيل نمايند.
۶- مدرک مشخص كننده وضعيت نظام وظيفه )ويژه آقايان(.

زمان انتشار كارنامه پذیرفته شدگان: 
در پايان الزم به توضيح است كه كارنامه كليه داوطلبان شركت كننده در اين آزمون، از 
تاریخ ۹6/11/1۸ روي سايت اين سازمان قابل مشاهده گرديده است؛ لذا داوطلبان پس 
از رؤيت كارنامه نتيجه خود، مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي پايگاه 
 اطالع رساني سازمان به نشاني: www.Sanjesh.org يا با شماره  تلفن هاي:  4۲163 

)كد 0۲1( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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عنوان  به   كشور،  آموزش  سنجش  سازمان  كاركنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
مجموعه  ای كه به صورت تخصصی ارائه دهنده خدمات آموزشی و كمك آموزشی به 
داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی كشور است، در سال 
تحصيلی ۹۶-۹۷ نيز همانند سال  های گذشته، مجموعه آزمون  های آزمايشی سنجِش 
پيش را برای استفاده دانش آموزان پيش دانشگاهی و كليه افرادی كه خود را برای شركت 
در آزمون سراسری سال ۱3۹۷ دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی آماده می  نمايند، 

طرح  ريزی نموده است.
ویژگی  های آزمون  های آزمایشی سنجِش پیش:

* برگزاری آزمون های تابستانه در مرداد و شهريور ۹۶ با هدف ارزيابی از مطالعات تابستانی 
داوطلبان؛

* برگزاری آزمون های مرحله  ای مطابق با برنامه درسی دبيرستان  ها براساس بودجه بندی 
جديد منابع درسی؛

* برگزاری آزمون  های آزمايشی جامع با استانداردهای آزمون سراسری؛
* برگزاری آزمون جامع دروس پايه در فروردين ماه با هدف ارزيابی وضعيت آمادگی 

داوطلبان در دروس پايه؛
* ارائه سؤاالت تستی هم تراز آزمون سراسری و همگام با پيشرفت برنامه درسی در طول 

سال؛
* اعالم نتايج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگزاری آزمون؛

* ارائه كارنامه نتايج با اطالعات جامع و مفيد برای اطالع داوطلب از وضعيت علمی و 
مقايسه با ساير داوطلبان؛

* ارائه دفترچه پاسخ  های كاماًل تشريحی به داوطلبان.
نحوة زمان بندی آزمون  ها به شرح جدول زیر است:

چگونگي ثبت نام و برگزاري آزمون  هاي آزمایشي سنجِش پیش 
نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش پیش:

آزمون  های تابستانه در سه نوبت، طی ماه  های تير، مرداد و شهريورماه سال جاری 
)۱3۹۶( برگزار می  شود.

بعد از برگزاری 3 نوبت آزمون تابستانه در تابستان، آزمون  های مرحله  ای در ۶ نوبت 
و براساس تقسيم  بندی منابع درسی برگزار می  شود؛ به طوري كه در هر مرحله از 
آزمون، طبق تقسيم بندي هاي انجام شده، از داوطلبان امتحان به عمل مي آيد؛ عالوه 
بر اين، در آزمون هر مرحله، از قسمت يا قسمت هاي مربوط به مراحل قبل نيز امتحان 
گرفته مي شود؛ ليكن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأكيد بر منابع مربوط به همان 
مرحله طراحي می  شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون، قسمت هاي مربوط به 
آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با اين تأكيد كه بيشتر سؤاالت از بوجه بندی 

مرحلة سوم خواهد بود(.
و  ارزيابی  آزمون  عنوان  مرحله چهارم تحت  ای،آزمون  مرحله    آزمون  بين شش  در 
جمع  بندی ترم اول به  منظور آشنايی بيش تر داوطلبان با پرسش  های چهار گزينه 
 ای مباحث ترم اول برگزار می  شود كه انتظار می  رود با توجه به برگزاری امتحانات 
ترم اول، داوطلبان در اين آزمون با آمادگی كامل، دانسته های درسی خود را ارزيابی 
نمايند. پس از برگزاری ۶ نوبت آزمون هاي آزمايشي مرحله اي فوق، از ابتدای سال 
سال  سراسري  آزمون  برگزاري  از  قبل  تا  جامع  آزمايشي  آزمون های  نوبت   ۴  ،۹۷
۱3۹۷ با هدف رساندن داوطلبان به حداكثر آمادگی براي حضور در آزمون سراسری 
تابستانه، مرحله اي و  از آزمون هاي  برگزاري هر يك  از  برگزار مي شود. پس   ۱3۹۷
اختيار  در  ارزنده  و  مفيد  بسيار  اطالعات  با  كارنامه اي  جامع،  آزمون هاي  همچنين 
از  كارنامه  ها  اين  در  مندرج  اطالعات  اساس  بر  داوطلبان  تا  قرار مي گيرد  داوطلبان 
ميزان آمادگي خود براي شركت در  آزمون سراسري مطلع شوند و نسبت به رفع نقاط 
ضعف خود تا قبل از برگزاري آزمون مرحله بعد و در نهايت آزمون سراسري اقدام 
نمايند. كارنامه داوطلبان در هر آزمون، بالفاصله در عصر همان روز برگزاری آزمون 
از طريق سايت اينترنتی شركت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می شود.

در  كثير شركت كنندگان  تعداد  به  توجه  با  كه  است  نكته ضروري  اين  توضيح      
آزمون هاي سنجِش پيش، رتبه هاي اكتسابي داوطلبان معيار معتبري براي داوطلبان 
خواهد بود تا موقعيت علمي خود را نسبت به رقباي خود در يك جامعه آماري وسيع 

مورد ارزيابي قرار دهند.
زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه آزمون هاي سنجِش پیش:

كارت ورود به جلسه آزمون های آزمايشی سنجِش پيش، برای كليه داوطلبان سراسر 
اينترنتی شركت  از طريق سايت  آزمون منحصراً  از هر  از روز سه شنبه قبل  كشور، 
و  می گردد  توزيع   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 
به  ورود  كارت  پرينت  به  نسبت  فوق الذكر،  اينترنتی  سايت  به  مراجعه  با  داوطلبان 

جلسه خود اقدام می نمايند.

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور درباره : 

آزمون هاي آزمایشي سنجِش پیش ویژه 

دانش آموزان پیش دانشگاهي و داوطلبان 

آزمون سراسری سال 97
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كارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجِش پیش در عصر روز برگزاری 
منتشر    www.sanjeshserv.irبه نشانی اينترنتی شركت  از طريق سايت  هرآزمون 
آزمون های  كل  نمره  محاسبه  كه  می رساند  دانش  آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد. 
آزمايشی، براساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور در ارتباط 
با آزمون سراسری سال ۱3۹۶ عمل خواهد شد. همچنين نمره آزمون دروس عمومی 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  براساس  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی  و 
بر  تقسيم  ضرايب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  عالوه  به  ضرايب( 

مجموع كل ضرايب محاسبه می شود.
شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش پیش:

برای  گذشته  سنوات  همچون  سنجش  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
متقاضيان بيش از يك نوبت آزمون تخفیفاتی را در نظر گرفته است كه اين امكان را 
ميسر می نمايد تا در صورت افزايش تعداد مراحل از تخفیف بيشتری بهره مند گردند و 
در اين جهت برای سال ۹۶-۹۷ شيوه اعمال تخفیف شهريه آزمون را برای متقاضيان 
بيش از يك آزمون در جهت رفاه حال داوطلبان عزيز به كار گرفته است تا ضمن 
تجميع فرآيند ثبت نام برای هر يك از دانش آموزان در كليه مراحل، امكان پرداخت 

شهریه کمتری برای ثبت نام فراهم شود.

جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش پیش:

 

با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امكان نيز فراهم 
گرديده است تا داوطلبان عزيز در صورت تمايل بتوانند آزمون های سنجِش پيش را 
به تعداد مورد نياز و دلخواه، انتخاب و ثبت نام نمايند؛ به عنوان مثال، داوطلب می تواند 

متقاضی 3 نوبت آزمون مرحله ای و 3 نوبت آزمون جامع باشد.
البته باتوجه به اینكه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی است 
که هر یک مكمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، داوطلب را گام به گام 
آزمون های  کلیۀ  در  عزیز  داوطلبان  می شود  توصیه  لذا  می نماید،  تر  آماده 

مرحله ای و جامع به طور یكجا ثبت نام نمایند.
است  بهتر  پلكانی،  تخفيف  از  بيشتر  استفاده  برای  داوطلبان  كه  است  ذكر  شايان 
تعداد مراحل و نوبت های بيشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری 
بهره مند شوند.  نيز  باالتری  از تخفيف  آزمايشی سنجِش پيش،  تعداد آزمون های  از 
از نظر هزينه پرداختی،  بديهی است كه مطلوب ترين حالت ثبت نام برای داوطلبان 
ثبت نام يكجا در ۵ نوبت آزمون )۱ مرحله ای + ۴ جامع( است كه در اين صورت با 
احتساب تخفیف ویژه 100/000 ريالی، متوسط شهريه هر آزمون ۲۸۲/000 ريال 

و مجموعاً 1/410/000 ريال است.

ضمناً به اطالع داوطلبان می رساند كه در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های 
آزمون از سوي داوطلب، برنامه ثبت نام اينترنتی به طور خودكار، وجه را با احتساب 

تخفيف محاسبه می نمايد.
الزم به ذکر است که جدول تكمیلی مربوط به هزینه های ثبت نام، برای داوطلبانی 
که مایل به انتخاب آزمون های آزمایشی سنجِش پیش به صورت تلفیقی هستند، در 

سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها )www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
نحوه ثبت نام:

پرداخت اینترنتی: داوطلبان عالقه مند به شركت در آزمون هاي آزمايشی سنجِش 
بانكی عضو شبكه شتاب و  از كارت های  با استفاده  پيش در سراسركشور مي توانند 
مراجعه به سايت شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش 
رهگيري  كد  و  اقدام  ثبت نام  به  نسبت   www.sanjeshserv.ir نشاني:  به  كشور 

دريافت نمايند.

الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهندة ثبت نام 
نهایی داوطلب نبوده و الزم است که وي بعد از خرید کارت اعتباری )دریافت 
شماره پرونده و شماره رمز(، به لینک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را 

نهایی و شماره پرونده و کد پی گیری 16 رقمی دریافت نماید.

صورت  در  ثبت نام  راهنمای  دفترچه  دقیق  مطالعه  از  پس  گرامی،  داوطلبان 
داشتن هر گونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه 
42966-021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 

الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 
براي سهولت  دبيرستان هايی كه مايل هستند  ثبت نام گروهی از طریق مدارس: 
ثبت نام به صورت يكجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقيق دستورالعمل ثبت نام مدارس همكار، درصورت داشتن هرگونه سؤال مي توانند 
تلفن هاي:  با شماره  الی ٠٠:۱۶   الی ۱2:3٠و عصر ۱3:3٠  در ساعات: صبح۸:3٠  

۸۸۸۴۴۷۹۱ الی ۸۸۸۴۴۷۹3 تماس حاصل نمايند.

نکات مهم:
اين  در  نيز  جامع  آزمون هاي  جمله  از  آزمون ها  مراحل  و  نوبت ها  كليه  ثبت نام   -۱
تخفيف در  از حداكثر  برخورداری  براي  توصيه می شود كه  و  انجام مي شود  مرحله 

شهريه پرداختی، ثبت نام در كليه مراحل درخواستی را يكجا انجام دهيد.
2- وجه پرداخت شده بابت ثبت نام به هيچ عنوان قابل استرداد نيست؛ لذا داوطلبان 

در اين خصوص دقت الزم را به عمل آورند.
سايت  طريق  از  كشور  سراسري  داوطلبان  كليه  براي  ثبت نام  حضوري:  ثبت نام 
اينترنتي به نشاني: www.sanjeshserv.ir امكان پذير است و دفتر مركزي شركت 
تهران، پل كریم خان زند، خيابان ميرزاي شيرازي، خيابان شهيد  نشاني:  به 
آماده  نيز   88321455 تلفن:   ،30 پالك  سنایي،  كالنتري  روبروي  كي،  نژاد 

ثبت نام از مراجعان در ساعات اداري است. 
راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجِش پیش

مراحل ثبت نام:
گام اول: پرداخت مبلغ ثبت نام و دريافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از طريق 

كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اينترنتی است(.
گام دوم: تكميل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده است: لينك ثبت نام آزمون های 

آزمايشی سنجش ـ ثبت نام جديد(.
گام سوم: دريافت كد پی گيری ۱۶ رقمی ثبت نام.

 
شرکت تعاوني خدمات آموزشي کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور
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سخت كوشان:

استاد جواد  صفے نژاد ، بنيان گذار علم کاریز

استاد جو اد صفي نژ اد در نهم  شهریور 130۸ شمسي 
در شهرر ي  متولد شد  و در همين شهر  تحصيالت  
خود را به  پایان  رسانيد و موفق به   اخذ دیپلم   شد. 
جغر افياي   و  تاریخ   رشته   در   133۲ سال   در  او 
د انشگاه  تهر ان  پذیرفته  شد و در سال  1336 از 
و  از  كرد،  دریافت   ليسانس   دانشگاه درجه   این 
چشمگير ي   از  پشتكار  و  كه   استعد اد   آنجایي 
لغو  ر ا  دبير ي  خود  تعهد  بود،  د اده   نشان   خود 
د انشكده   در  گنجي   دكتر  ر ا هنمایي   به   و  كرد 
 ادبيات  د انشگاه  تهر ان   استخد ام  شد. در سال 
بود كه وي كارشناسي ارشد خود را در   1340
رشته علوم اجتماعي با ارائه پایان نامه اي درباره 
اماكن مقدسه شهر ري دریافت داشت. در سال  
بخش   روز افزون   گسترش   مناسبت   به    1345
مطالعات   عشایر ي   بخش   روستایي ،  مطالعات  
 از  آن  جد ا شد و استاد صفي نژ اد به   اتفاق  دو 
تن   از  همكار انش  به  سرپرستي  دكتر نادر  افشار 
نادر ي،  بخش  مطالعات  و تحقيقات   عشایر ي  ر ا 

مستقالً پایه گذ ار ي  كردند. 
قلمرو  به   گروه   ميد اني   مطالعه   بخش   سپس 
تركمن  ها، و پس از آن، به  مناطق   عشایرنشين  
 1346 سال   یافت .  از  گسترش   شا هسون  
پژو هش  ها ي   عشایر ي  استاد صفي نژ اد در قلمرو 
كهگيلویه  و بویر احمد  آ غاز گردید كه تا به امروز 
ادامه دارد.  ایشان در سال 13۷0به مدت یك سال 
بخش  در  شرق شناسي،  مؤسسه  با  همكاري  به 
ایران شناسی دانشگاه مونيخ در آلمان پرداخت و  در 
د انشگاه  مونيخ  تدریس  كرد. حاصل   این   امر، تأليف 
 اثر ي  با  همكار ي   آقا ي  كامر ان   هاشمي  است  كه  شامل 
مجمو عه  ا ي   از 60 سند تاریخي   از كشاورز ي  سنتي   ایر ان 

مي شود.
استاد صفي نژاد، راجع به عالقه خود به تحقيق درباره ایران، 
مي گوید: »همه آثار من، تحقيقي است و در حوزه وطن عزیز 
ما ایران است. من جز راجع به مناطق روستایي و عشایري، 

وارد حوزه هاي دیگر نشدم.«
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سخت كوشان:

استاد جواد  صفے نژاد ، بنيان گذار علم کاریز
آثار استاد جواد صفی نژاد 

از فعاليت هاي پژوهشي استاد صفي نژاد در طي اين سال ها، مي توان به مطالعات ميداني در 
ميان تركمن ها و شاهسون ها و مناطقي از كهگيلويه و بويراحمد، سبزي كاري و سبزي كاران 
شهرري، پيشينه جغرافيايي و تاريخي شمال خراسان، انجام مونوگرافي)تك نگاري( هاي 
متعدد، كار روي موضوعاتي چون قنات، بنه، نظام هاي زراعي، نظام هاي آبياري و اسناد 
عشايري در ايران اشاره كرد، و بايد گفت كه در زمينه هاي ياد شده، استاد جزو متخصصان 
منحصر به فرد به شمار مي روند كه در زمينه مسائل كشاورزی و آب، مطالعات روستايی 
ايلی و عشايری كشور ايران به نتايج بديع و ارزشمندی دست يافته و بيش از سی عنوان 

كتاب و بالغ بر شصت مقاله علمیـ  پژوهشی و رساله های متعدد  تأليف كرده اند. 
برای مثال می توان به كتاب »نان سنگك« اشاره كرد كه در بردارندة خاطرات نانوايي به 
نام شاطر داود )۱3٠۱ ـ ۱3۵۷( است كه چهل سال نانوايي سنگكی داشته است. اين 
كتاب كه سال ۸۵ منتشر شد، حاوي بيش از سيصد صفحه مطلب درباره نان سنگك و 
مسائل حاشيه ای آن و آگاهی های ارزشمندی از فرهنگ و تمدن اين مرز و بوم است كه 

كمتر كسی به آن توجه دارد.
اثر ارزشمند ديگری كه به تازگی منتشر شده است و در اين وانفسای بی آبی می تواند از 
لحاظ علمی در به كارگيري روش های سنتی آب رسانی به ما كمك كند، كتاب »كاريز 
در ايران و شيوه های سنتی بهره گيری از آن« است. استاد در اين اثر، دانش بومی را مورد 
توجه قرار داده اند و دستاورد حاصل شده از سوي ايشان صرفاً وجهه علمي ندارد؛ بلكه 

وجهه عملی نيز دارد.
فعالیت هاي آموزشي 

استاد صفي نژاد تاكنون به تدريس دروسي چون مباني جغرافياي انساني، جامعه شناسي ايالت 
و عشاير، مردم شناسي ايران با تكيه بر ايالت و عشاير، زمينه ها و شيوه هاي همياري، مسائل 
كوچ نشيني، انسان و محيط، منابع و مآخذ جغرافيا و نظام هاي آبياري در ايران، به طور عمده 
در مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي، دانشكده ادبيات، دانشكده علوم اجتماعي و گروه 

آموزشي جغرافياي دانشگاه تهران و نيز دانشگاه عالمه طباطبايي پرداخته است.
عشق به تحقیق و پژوهش 

آقای مجيد غالمی، مدير عامل مؤسسه خانه كتاب، درباره آثار و تحقيقات استاد می گويد: 
»وقتی كارنامه استاد صفی نژاد را مرور می كنيم، متوجه می شويم كه وی چه كارهای 
بزرگی انجام داده و چه خوب است كه در سرزمين ما چنين استادی وجود دارد؛ زيرا اكنون 
بخش قابل توجهی از اطالعات ما از حوزه هايی كه شايد كمتر كسی به آنها اهتمام دارد، از 
سوي استاد صفی نژاد مكتوب شده و در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است؛ كارهايی كه 
انجام هر يك از آنها يك مؤسسه عريض و طويل، آن هم با هزينه های فراوان را، می طلبد. 
در واقع يكی از خصيصه های استاد صفی نژاد اين است كه كارهايی را كه ديگران نكردند 
يا جرأت انجام آن را نداشتند، انجام دادند كه اگر انجام نمی دادند، كسی يا جايی به انجام 

آنها مبادرت نمی كرد و اكنون ما آنها را در اختيار نداشتيم.«
دكتر جالل الدين رفيع فر، استاد گروه آموزشی انسان شناسی دانشكده علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران، نيز درباره عالقه بنيان گذار علم كاريز به تحقيق و پژوهش، می گويد: »استاد 
به اندازه ای به پژوهش عشق می ورزد كه گاه جسمش را فدای اين كار می كند؛ مثاًل در 
يك طرحی برای شناسايی يك قنات، ايشان بايد به اعماق زمين می رفت، و با وجود اينكه 
جراحی كرده بود و اين كار برای سالمتی اش خطر داشت، اما با صراحت گفت كه برای 
تكميل يك طرح پژوهشی، بايد اين قنات را از نزديك ببينم. كارهای مطالعاتی استاد 
بيشتر تحقيقات خودشان است كه با صداقت آميخته شده است؛ يعنی پژوهش هايش 
حاصل دسترنج مطالعاتی خودش است و كمتر به دسترنج ديگران اكتفا می كند و كمتر 

در نوشتارش از منابع ديگر استفاده شده است. فهرست كتاب هايی كه به نامش ثبت شده، 
حاكی از ميزان تالش و عالقه شخصی وی به پژوهش است؛ بويژه اينكه استاد صفی نژاد 
پس از بازنشستگی نيز كتاب های زيادی را تأليف كرده، و اين مسأله بيانگر اين است كه 
درباره وی، استراحت و بازنشسته شدن مفهومي ندارد؛ در واقع هر وقت استاد را ديدم، 

مشاهده كردم كه پشت ميزش در حال مطالعه و تأليف است.«
دكتر مصطفی ازكيا، عضو هيأت علمی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نيز معتقد 
است كه پشت گرمی، عزم، اخالق متعهدانه و سخت گيری علمی را می توان از سجايای 

اخالقی دكتر صفی نژاد برشمرد.
دوست دار ایران 

دكتر رفيع فر، درباره ميزان عالقه دكتر صفی نژاد به ايران، می گويد: »استاد، زمانی با استفاده 
از بورس تحصيلی به آلمان رفت، اما بالفاصله برگشت و گفت: نيازی به دانشگاه های خارج 
از كشور ندارم و هر آنچه كه آنها می خواهند به من بياموزند، می دانم. بنده دكتري ام را از 
ميدان شوش گرفتم و خط سياق را از كاسبان و بازاريان اين ميدان آموختم !« پس از آن 
برای آموزش و تدريس خط سياق، از آمريكا و آلمان برای وی دعوتنامه فرستاده شد. دكتر 
صفی نژاد، گرچه سفرهای متعددی به خارج از كشور داشته است، اما همواره ماندن در ايران 
را به رفتن به سرزمين هاي ديگر ترجيح داد؛ با اين همه، آوازه و شهرت تأليفات استاد، از 
جمله كتاب »بنه«، »طالب آباد«، »عشاير مركزی« و »لرهای ايران«، در خارج از كشور 

بيش از ايران انعكاس يافته است.
کتابخانه ای بسیار غنی 

استاد، كتابخانه ای بسيار غنی دارد؛ كتابخانه ای كه در بردارندة كتاب هاي تخصصی در 
زمينه دانش هايي چون جغرافيا، تحقيقات عشايری و روستايی است. خودش می گويد: 
»در كتابخانه شخصي من، ۹٠ درصد از آثار متعلق به پژوهش هاي ملي است، و اگر بشنوم 
كه در دره گز كتابي راجع به آنجا چاپ شده است، مي روم آن را تهيه مي كنم؛ اين قدر 

عالقه مندم كه كتاب هاي مربوط به مناطق مختلف كشور را داشته باشم.«
از  »يكی  می گويد:  زمينه  همين  در  نيز  ملی،  كتابخانه  معاون  اميرخانی،  غالمرضا  دكتر 
وسيع  دامنه  اين  است.  كتاب شناسی  در  دانسته هايش  و  اطالعات  استاد،  ويژگی های 
كتاب شناسی، در كتابخانه پربار وی متبلور است؛ به طوری كه در اين كتابخانة ارزشمند، 
كتاب هايی در حوزه مردم شناسی وجود دارد كه حتی در كتابخانه ملی نيز ديده نمی شوند.«

دكتر جالل الدين رفيع فر نيز، با اشاره به كتابخانه استاد، می گويد: »وی كتابخانه بزرگی 
دارد كه برگ برگ كتاب های آن را می شناسد؛ زيرا زندگی ايشان، در مطالعه، پژوهش و 

نوشتن خالصه می شود.« 
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بعد از امتحانات دی ماه، معموالً دانش آموزان به دليل امتحانات پی در پی و دغدغه و 
نگرانی هايی كه بابت كنكور دارند، دچار نوعی خستگی و دلزدگی می شوند. همچنان كه 
داوطلبان عزيز پشت كنكوری هم به دليل مطالعه مستمر و طوالنی، تقريباً قبل از عيد، 
دچار خستگی می گردند. اين كسالت و خستگی ناشي از مطالعه، هر ساله در بين تعداد 
زيادی از داوطلبان شايع است؛ به گونه اي كه مشاوران و معلمان را برآن داشته است تا چاره 
ای برای اين مشكل بينديشند. الزم است كه شما عزيزان كنكوری بدانيد كه خستگی، يكی 
از عوامل بروز كم كاری و استرس است و بايد اين مشكل را به شيوه مناسبی حل كرد و از 
آن رهايي يافت. برای رفع اين مشكل می توانيد پيشنهادهای زير را مطالعه كرده و بسته به 

شرايط خودتان، يك يا چندين راهكار را مورد استفاده قرار دهيد. 

 خستگی خود را بشناسید
ما دو نوع خستگی داريم: خستگی جسمی و خستگی روحی. خستگی جسمی می تواند 
مربوط به كار و فعاليت و ناشی از تجمع اسيد الكتيك )عامل اصلی خستگی( در عضالت 
باشد. اين خستگی امری طبيعی است  و آن را می توان با استراحت، كشش عضالت و ... 
رفع كرد؛ به اين ترتيب، سيستم لنفاوی بدن ما فعال شده و اسيد الكتيك دفع می شود. 
اين خستگی در نهايت با استراحت كافی از بين می رود. اگر خستگی شما از مطالعه، از نوع 
خستگی جسمی باشد، می توانيد براحتی آن را از خود دور كنيد و، بسته به ميزان خستگی 
و نيرويی كه برای مطالعه مجدد الزم داريد، به خودتان استراحت دهيد. اين زمان می تواند 
از چند دقيقه تا چند روز را شامل شود؛ حتی می توانيد به جای استراحت به انجام كارهايی 
بپردازيد كه به نيروی فكری كمتری نياز دارد؛ مثاًل اگر خستگی شما شديد نيست يا از 
درسی كه در حال مطالعه آن هستيد، خسته شده ايد، می توانيد به جای استراحت كامل، 
كتاب يا حتی مبحث مطالعه را عوض كرده و كتاب يا مبحث ساده تری را انتخاب كنيد. 
حتماً به خاطر داشته باشيد كه اين موضوع به شما بستگی دارد كه پس از خستگی از 
مطالعه، چه كاری را انجام دهيد؛ ولی اگر واقعاً خسته هستيد و مطمئنيد كه ادامه مطالعه 
به يادگيری شما كمكی نمی كند، پافشاری به ادامه مطالعه و كارهايی كه به تمركز و فكر 

احتياج دارد، نه تنها نتيجه مثبت نمی دهد، بلكه نتيجه منفی نيز دربر دارد.
خستگی روحی و عصبی، به عنوان دومين نوع خستگی، ريشه روحی و فكری دارد و ناشی 
از اضطراب و استرس است. معموالً در بين كنكوری های عزيز، اين نوع از خستگی هم رايج 
است و باعث می شود تا با وجود تجديد انرژی و قوای روزانه، باز هم داوطلب نتواند مطالعه 
خوبی داشته باشد. برای از بين بردن خستگی روحی، راهكارهای مختلفی وجود دارد؛ اما 

پيش از انجام هر كار، مهم ترين نكته، اين است كه شما نوع خستگی خود را بشناسيد.

 مثبت اندیش باشید
يكی از بهترين كارها، چه برای جلوگيری از خستگی روحی و چه جسمی، داشتن روحيه 
عالی و مثبت انديشی در روند كاری است كه پيِش رو داريد. مثبت انديشی، به شما كمك 
می كند تا نيروهای خوب و انرژی های مثبت همراهتان باشد و شما را برای مطالعه و 
رسيدن به هدف، تشويق و ياری  نمايد. هر روز كه از خواب بيدار می شويد، روزتان را با يك 
جمله اميدبخش و تصوير زيبايی كه از رسيدنتان به اهداف مورد نظرتان خلق كرده ايد، 
شروع كنيد و با اميد و مثبت انديشی ادامه دهيد. به خود بگوييد كه باهوش، كوشا، قوی 
و خوش شانس هستيد و می توانيد به اهداف مورد نظرتان دست پيدا كنيد. شايد در ابتدا 
متوجه نيرو و تأثير اين جمالت نشويد، اما وقتی بمرور اين جمالت را مهمان مغزتان كنيد، 
همين باور هم به شما راه پيدا مي كند، و مطمئن باشيد كه بسيار كمتر از قبل خسته 

خواهيد شد.

 به تغذیه خود توجه کنید
 تغذيه، يكی از مهم ترين مقوله ها، برای همه انسان ها و بخصوص شما كنكوری های عزيز 
است؛ با اين همه، اين مسأله از آن مواردی است كه در ميان بيشتر داوطلبان، كمترين 
توجه را به خود جلب می كند؛ مثاًل بسياری از شما داوطلبان عزيز، وقتی تصميم به مطالعه 
می گيريد، به صورت يك بعدی و افراطی دست به انجام اين كار می زنيد و تصور می كنيد 
كه بايد از زمانی كه در دست داريد نهايت استفاده را ببريد، و به همين دليل به تغذيه خود 
اصاًل توجهی نمی كنيد و از تجديد انرژی و غذا خوردن غافل می شويد؛ درحالی كه همين 
موضوع، يكی از عوامل خستگی شماست؛ البته، به اين موضوع نيز بايد اشاره كنيم كه 
برخی از عزيزان داوطلب هم به اشتباه گمان می كنند كه يادگيری مباحث كنكور، نيازمند 
خوردن حجم زيادی از مواد غذايی پركالری است؛ بدون اينكه بدانند استفاده از غذای زياد 

يا مواد غذايی پركالری، يكی از عوامل خستگی است.
گروهی از داوطلبان، بخصوص عزيزانی كه به مطالعه شبانه عادت دارند، معموالً برای 
اينكه بتوانند تا پاسی از شب بيدار بمانند، به خوردن مواد كافئين دار، مانند قهوه، مبادرت 
می كنند، و البته در اين بين، عده ای در انجام اين كار افراط می كنند. بايد توجه داشته 
باشيد كه مصرف زياد مواد كافئين دار، از عوامل بروز خستگی است؛ پس سعی كنيد كه 
اوالً ساعات خواب و بيداري خود را به سمت بيداری در ساعات اوليه صبح )مثالً ساعت ۵ 
تا ۶( و خواب در ساعات اوليه شب )مثاًل ساعت ۹ تا ۱٠( سوق دهيد، و دوم اينكه مصرف 

اين مواد را به حداقل برسانيد.

 با خیالی آسوده استراحت کنید
خواب و استراحت خوب و كافی، از مهم ترين عواملی است كه از خستگی شما جلوگيری 
می كند. همه داوطلبان در برنامه درسی خود بايد، بسته به توان يادگيری خود، بعد از مدتی 
مطالعه، دقايقی استراحت كنند؛ مثاًل در ازاي هر يك ساعت مطالعه، ده دقيقه استراحت را 
در برنامه خود بگنجانند. اين زمان استراحت به شما اجازه می دهد تا اوالً خستگی تان كمتر 
شده يا به طور كلی از بين برود، و دوم اينكه مغزتان، فرصتی برای طبقه بندی يادگيری ها 

داشته باشد.
    عالوه بر اين استراحت های كوتاه، همه شما داوطلبان عزيز كه به طور پيوسته و مداوم 
درس می خوانيد، نياز به استراحت های طوالنی تری نيز داريد. اگر زمان شما اجازه می دهد، 
به منظور تجديد قوا، يك روز كامل را به استراحت بگذرانيد )مثاًل هر يك ماه يك بار، 
مخصوصاً بعد از دادن يك آزمون آزمايشی، يك استراحت يك روزه يا نيم روزه به خود 
بدهيد(. با انجام اين كار، ممكن است كه احساس عذاب وجدان كنيد و مرتباً با خود بگوييد 
: »بايد امروز را هم درس می خواندم« و زمان گران بهايی را كه به استراحت تخصيص 
داده ايد، با استرس سپری كنيد؛ اما همان طور كه در باال اشاره شد، فراموش نكنيد كه در 
هنگام بروز استرس، مغز اطالعات جديد را جذب نمی كند. يك روز را به فراغت بگذرانيد 
اين  باشيد، و فقط سعی كنيد كه در  نداشته  از درس نخواندن خود  و احساس بدی 
مدت، بيشتر به انجام فعاليت های مورد عالقه خود بپردازيد؛ البته، انجام فعاليت های ذهنی 

سنگين مورد عالقه خود را هم به زمانی بعد از برگزاري كنكور موكول كنيد.

 خوب بخوابید
بسياری از مشاوران و معلمان عقيده دارند كه داوطلبان بايد در دوره آمادگی برای كنكور، 
خواب خود را كمتر كنند. اين نكته تا آنجايي درست است كه به سالمت شما آسيبی نزند؛ 
يعنی بايد توجه داشته باشيد كه همه شما عزيزان در اين دوره، بين ۶ تا ۸ ساعت در شبانه 
روز بخوابيد. گرچه، خواب نيمروزی، چندان مورد تأييد نيست، اما اگر عادت به خواب بعد 

چگونه  از خستگے رهايے يابيم؟
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از ظهر داريد و اين موضوع به مطالعه بهتر شما كمك می كند می توانيد چرت كوتاهی 
بزنيد. به خاطر داشته باشيد كه كم خوابيدن برای درس خواندن، نه تنها باعث يادگيری 
نمی شود، بلكه سبب می شود تا مغز شما تا ساعت های طوالنی، احساس خستگی كرده و 

اين خستگی را به بدن شما منقل كند.

 ورزش کنید
هر گاه از مطالعه خسته و كسل شديد، می توانيد به مدت يك تا پانزده دقيقه از زمان خود را 
به انجام ورزش های سبك هوازی اختصاص دهيد؛ مثالً می توانيد تند تند قدم بزنيد يا باال و 
پايين بپريد و نرمش هايی را انجام دهيد كه ضربان قلب شما را افزايش می دهد. انجام اين كار 
باعث می شود تا خون بيشتری به مغز شما رسيده و خستگی و كسالتتان تا مدتی از بين برود.

حال كه بحث ورزش به ميان آمد، حتماً شما داوطلبان عزيز به خاطر داشته باشيد با اينكه روزی 
پانزده تا سی دقيقه ورزش كردن می تواند به طور مؤثری به يادگيری و نشاط شما كمك كند، 
دنبال كردن يك رشته ورزشی به صورت حرفه ای در اين برهة زماني اصاًل توصيه نمی شود و 

باعث خستگی شما بعد از انجام تمرينات و نيز از بين رفتن وقتتان در اين ايام می گردد.

 عوامل محیطی خستگی را از بین ببرید
يكی از عواملی كه بر خستگی شما عزيزان، بخصوص خستگی جسمی، تأثير زيادی 
می گذارد، مناسب و استاندارد نبودن محيط مطالعه است. نور شديد يا كم، شلوغ بودن 
اتاق و ميز مطالعه يا درس خواندن در رختخواب، فرو رفتن در مبل يا لم دادن، باعث 

خستگی و خواب آلودگی زود هنگام می شود.
  بهترين مكان برای مطالعه، نشستن روي صندلي يا تكيه دادن بر ميز شخصی و قرار 
گرفتن در اتاقی جدا از جريان های غيردرسی است. بهتر است كه ميز مطالعه تان در كنج 
اتاق قرار داشته باشد؛ به طوری كه شما رو به ديوار قرار بگيريد. قرار گرفتن در محيطی 
بسته می تواند تا حد زيادی در حفظ تمركز شما مؤثر باشد. از اطراف ميز كار خود، پوستر، 
مجله، كتاب غير درسی، تلفن و هر چيزی كه حواستان را پرت می كند برداريد. همچنين 
تمام وسايل مورد نياز برای مطالعه را روی ميز قرار دهيد تا هنگام مطالعه دائماً مجبور 
نباشيد كه از جای خود بلند شويد، نور اتاق مطالعه بايد كافی و تلفيقی از نور سفيد و زرد 
باشد؛ مثاًل يك المپ معمولی برای چراغ مطالعه و يك المپ مهتابی برای اتاق يا يك المپ 
كم مصرف برای چراغ مطالعه و يك المپ معمولی برای اتاق، مناسب است. چراغ مطالعه 
بايد حداقل سی سانتی متر با كاغذ فاصله داشته باشد، و اگر راست دست هستيد، در سمت 
چپ ميز، و اگر چپ دست هستيد، در سمت راست ميز قرار گيرد؛ حتی اگر ميز مطالعه 
هم نداريد، روی صندلی نشسته و درس بخوانيد؛ چون روی زمين زودتر خسته می شويد.

   البته، تمام موارد باال، شرايط ايده آل برای مطالعه اند و الزم نيست كه همه اين شرايط 
مهّيا باشند تا شما درس بخوانيد. نكته مهم و اصلی اين است كه حداقل استانداردها را برای 

مطالعه در نظر بگيريد تا از خستگی خود جلوگيری نماييد.

 فنون مطالعه را بشناسید
يكی از مهم ترين عواملی كه باعث خستگی 
صحيح  فنون  ندانستن  می گردد،  داوطلبان 
برنامه ريزی درست و  مطالعه است. نداشتن 
اصولی، ندانستن شيوه های درست مطالعه، 
و  نكردن  پرسش  خواندن،  درس  فعال  غير 
يادداشت برنداشتن، چيدمان درست نداشتن 
بين مباحث مرتبط يا مباحث سخت و آسان 
و ...، همه از جمله عواملی هستند كه اگر يك 
داوطلب از آنها اطالع درستی نداشته باشد، 
زود از مطالعه خسته خواهد شد. اگر تاكنون 
اطالع  و  خوانده ايد  درس  سبكی  چنين  با 

چندانی از فنون صحيح مطالعه نداريد، حتماً سعی كنيد كه با مشاوره گرفتن و كمك 
خواستن از معلمان يا دوستان و همكالسی های مطلع خود، مطالعه صحيح را در پيش 
بگيريد. انجام اين كار به شما كمك خواهد كرد تا عالوه بر اينكه زودتر و بهتر درس بخوانيد، 

از بروز خستگی و دلزدگی از كنكور در خودتان هم جلوگيری كنيد.

 ناامیدی را از خود دور کنید
يكی از دشمنان اصلی يادگيری و دوستان پر و پا قرص خسته كردن شما عزيزان، نااميدی 
است. نااميدی، انگيزه و انرژی شما را برای مطالعه مي گيرد و باعث می شود تا  خيلي سريع 
احساس خستگی كنيد. افرادی كه دائماً خود را به دليل كندی در يادگيری سرزنش 
می كنند، حتی اگر پيشرفتی مناسب و قوه يادگيری بااليی داشته باشند، همواره در 
استرس به سر می برند؛ اما در مقابل، افرادی كه به خود و سرعت يادگيری شان اطمينان 
دارند، حتی اگر از هوش و استعداد كمتری نسبت به گروه قبل برخوردار باشند، نتيجه 
كارشان بهتر است؛ زيرا اين افراد انرژی خود را صرف نگرانی و حساسيت های بی مورد 
نمي كنند و آهسته و پيوسته پيش می روند؛ پس به جای نااميدی، مثبت فكر كنيد و به 
خود روحيه بدهيد؛ آن وقت خواهيد ديد كه سخت ترين مباحث درسی هم در مقابل توان 

شما سر تعظيم فرود مي آورند و تسليم شما می شوند.

 دیدتان را نسبت به کنكور عوض کنید
بسياری از عزيزان داوطلب، وقتی برای كنكور آماده می شوند، به گونه ای رفتار می كنند كه 
گويی كنكور غولی بی شاخ و دم است و آنها مجبورند كه برای ادامه حيات و هستی خود، 
به هر قيمتی هم كه شده است، آن را از سر راه بردارند؛ يا اينكه كنكور، همه راه براي كسب 
نتيجه از تالش چندين ساله يك دانش آموز است و بايد بخوبی به اتمام برسد و البته، يكی 

از مواردی كه در اين ميان مهم نيست، خود داوطلب است ! 
در ايجاد اين تفكر، بسياری از خانواده ها، دوستان و ... نقش دارند. وقتی چنين تفكری در 
يك داوطلب ايجاد شود، او بيش از اندازه به كنكور بها داده و كنكور، تمام فكر و ذكرش 
می شود، و در ادامه ممكن است كه تفكرات متفاوتی در اين مدت، ذهن داوطلب را به خود 
مشغول كند. اين تفكرات ممكن است كه مثبت و راهگشا يا منفی و آزار دهنده يا استرس زا 
باشند. اگر ديد ما به عنوان يك كنكوری يا خانواده های ما نسبت به كنكور از چنين افكاری 
سرچشمه بگيرد، حتماً استرس، اضطراب، نااميدی و در نتيجه خستگی به سراغمان خواهد 
آمد؛ پس از همين االن، ديد خود را نسبت به كنكور تغيير دهيد. باور كنيد كه كنكور، يك 
شير بی يال و كوپال است؛ يك آزمون، مانند همه آزمون ها كه فقط بايد برای موفقيت در 
آن، در يك زمان نسبتاً طوالنی، برنامه ريزی و مطالعه بكنيد؛ بنابراين، هر وقت افكار منفی 
درباره نتوانستن و نشدن، به ذهنتان خطور كرد، به بهترين امتحاناتتان كه برای ديگران 

سخت بوده است فكر كنيد و بسيار محكم قدم در اين راه بگذاريد.
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 سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله موارد ذيل را به اطالع كليه داوطلبان ثبت نام 
كننده در آزمون ورودي دوره دكتري »Ph.D« )نيمه متمركز( سال ۱3۹۷ مي رساند:

 الف  - نحوه  و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون 
 كارت  شركت در  آزمون  كليه  داوطلبان  از روز سه شنبه ۹۶/۱2/۱ براي مشاهده و پرينت روي 
پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار 
خواهد گرفت؛ لذا كليه  داوطلبان  متقاضي شركت  در آزمون ، براي پرينت كارت شركت در 
آزمون، بايد در تاريخ تعيين شده به پايگاه اطالع رساني مذكور مراجعه نموده و با وارد نمودن 
اطالعات شناسنامه اي )شامل: نام خانوادگي و نام، كد ملي و تاريخ تولد( يا اطالعات ثبت نامي 
)شماره پرونده و كد پيگيري( از كارت شركت در آزمون پرينت تهيه نمايند و بر اساس تاريخ 
و آدرس 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 ملي يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن، الزامي است. ضمناً ساير 
اطالعات ديگر در برگ راهنماي شركت در آزمون كه همزمان با كارت شركت در آزمون روي 

سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار گرفته قابل پرينت و دريافت است. 
ب - آدرس و محل  رفع نقص کارت شرکت در آزمون 

آدرس و محل تشكيل باجه رفع نقص كارت شركت در  آزمون كليه داوطلبان بر مبناي 
شهرستان محل آزمون آنان به شرح جدول شماره 2 كه در سايت سازمان سنجش آمده 
است، خواهد بود و داوطلبان درصورت وجود نقص احتمالي در كارت شركت در آزمون، بايد 
بر اساس توضيحات بند د )تذكرات مهم( اقدام و در صورت نياز صبح از ساعت ۸:3٠ الي 
۱2:٠٠ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:٠٠ الي ۱۷:٠٠ يكي از روزهاي چهارشنبه مورخ ۹۶/۱2/2 

يا پنج شنبه مورخ ۹۶/۱2/3 به حوزه هاي  رفع نقص كارت مراجعه نمايند.
ج- زمان برگزاري آزمون

 »Ph.D« بيني شده، فرآيند آزمون ورودي دوره دكتري برنامه زماني پيش  بر اساس 
در   ۹۶/۱2/۴ مورخ  جمعه  روز  صبح   ۸:٠٠ ساعت  از   ۱3۹۷ سال   )نيمه متمركز( 
55 شهرستان مختلف كشور آغاز خواهد شد. ضمناً نام و آدرس حوزه امتحاني روي كارت 

شركت در آزمون داوطلبان مشخص گرديده است. 
د- تذکرهاي  مهم  

۱- با توجه به اطالعات مندرج روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي 
بندهاي ۱، 2، ۴، ۵، ۶، ۹، ۱٠، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸  اطالعات مندرج در  در 
)شامل: نام خانوادگي و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، كدملي، معدل مقطع كارشناسي، 
تاريخ فارغ التحصيلي مقطع كارشناسي، مؤسسه فارغ التحصيلي مقطع كارشناسي، معدل 
فارغ التحصيلي  مؤسسه  كارشناسي ارشد،  فارغ التحصيلي  تاريخ  كارشناسي ارشد،  مقطع 
مربيان  خدمت  محل  دانشگاه  رسمي(،  آموزشي  )مربي  علمي  هيأت  كارشناسي ارشد، 
براي اصالح  نمودند، الزم است كه  آموزشي رسمي( كارت شركت در آزمون مشاهده 
مورد يا موارد مذكور، از طريق لينك مربوط حداكثر تا تاريخ ۹۶/۱2/۴ منحصراً به پايگاه 
اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطالعات، 
نسبت به اصالح موارد اقدام نمايند و داوطلبان در صورتي كه نسبت به بندهاي 3، ۷ و 
۱3 )جنس، معلوليت و زبان خارجي( كارت شركت در آزمون مغايرتي مشاهده نمودند، 
الزم است كه در يكي از روزهاي چهارشنبه مورخ ۹۶/۱2/2 يا پنج شنبه مورخ ۹۶/۱2/3 به 
نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط )بر اساس جدول شماره 
2 كه در سايت سازمان سنجش آمده است( مراجعه نمايند و موضوع را پيگيري نموده 
تا مشكل برطرف گردد. ضمناً در خصوص بندهاي ۱2 و 2۱ )نام رشته امتحاني و محل 

برگزاري آزمون( هيچ گونه تقاضايي پذيرفته نخواهد شد.
تبصره: آن دسته از دانشجویان سال آخر كه حداكثر تا تاریخ ۹6/11/30 در مقاطع 
كارشناسي ارشد یا دكتري حرفه اي فارغ التحصيل شده یا تا تاریخ ۹۷/6/31 در 
مقاطع مذكور فارغ التحصيل مي شوند، در این مرحله باید نسبت به ویرایش یا 
درج معدل فارغ التحصيلي )براي فارغ التحصيالن ۹6/11/30( و یا ميانگين نمرات 
واحدهاي درسي گذرانده شده )براي فارغ التحصيالن تا تاریخ ۹۷/6/31( خود تا 

تاریخ 13۹6/11/30 اقدام نمایند. این داوطلبان باید اصل گواهي تكميل و تأیيد 
شده از سوي دانشگاه محل تحصيل، مربوط به معدل واحدهاي گذرانده تا تاریخ 
۹6/11/30 )نمونه فرم در ذیل این اطالعيه كه در سایت سازمان سنجش آمده 

است، درج گردیده( را در زمان مصاحبه همراه داشته و ارائه نمایند. 
2- چنانچه مغايرتي در اطالعات مندرج در بند ۸ )سهميه ثبت نامي( كارت شركت در 

آزمون شما وجود دارد، با توجه به نوع ارگان به شرح ذيل اقدام نماييد:
2-۱- براي داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان )سپاه پاسداران و ستاد كل 
نيروهاي مسلح( الزم است كه براي روشن شدن وضعيت سهميه خود تا تاريخ ۹۶/۱2/۵ 

به ارگان مربوط مراجعه نماييد.
2-2- داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران )بنياد شهيد و امور ايثارگران( و 
سهميه رزمندگان )وزارت جهاد كشاورزي( الزم است كه حداكثر تا تاريخ ۹۶/۱2/۴ به 
قسمت ويرايش كارت آزمون ورودي دوره دكتري »Ph.D« )نيمه متمركز( سال ۱3۹۷ 
در پايگاه اطالع رساني اين سازمان وارد شده و سهميه مذكور را اصالح نمايند تا در صورت 
تأييد نهايي از سوي ارگان ذي ربط، سهميه براي آنها اعمال گردد؛ در غير اين صورت، با 

سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچ گونه اعتراضي در اين زمينه، قابل قبول نيست.
3- به داوطلبان توصيه مي شود كه مندرجات برگ راهنماي شركت در آزمون را كه همراه 
با كارت شركت در جلسه آزمون روي سايت سازمان قرار گرفته و قابل پرينت است، دقيقاً 
مطالعه نمايند. و با توجه به شماره داوطلبي مندرج در كارت ورودي و براساس آدرس 
حوزه هاي امتحاني كه روي كارت شركت در آزمون درج گرديده است، حوزة امتحاني خود 

را شناسايي نمايند.
۴- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس بوده يا عكس روي كارت داراي 
اشكاالتي از جمله فاقد مهر بودن عكس، واضح نبودن عكس و ... باشد، ضروري است كه 
در ساعات مشخص شده در بند »ب« شخصاً ضمن همراه داشتن دو قطعه عكس ۴×3 
)كه در سال جاري تهيه شده باشد( و كارت شناسايي ملي يا شناسنامه عكسدار به نماينده 
سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط )بر اساس جدول شماره 2 ( مراجعه 
نمايند و موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد؛ در غير اين صورت، فرد به عنوان 

متخلف تلقي مي گردد. 
۵- داوطلبان براي حضور در جلسه آزمون، بايد، عالوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، 
اصل كارت ملي يا شناسنامه عكسدار و چند مداد سياه نرم پر رنگ، مداد پاک كن، مداد 
تراش و سنجاق به همراه داشته باشند. ضمناً از ورود داوطلباني كه كارت شركت در آزمون 
و كارت شناسايي )كارت ملي يا شناسنامه( به همراه نداشته باشند به جلسه آزمون ممانعت 

به عمل خواهد آمد.
۶- از آوردن وسائل اضافي به جلسه آزمون )بجز مدارک مندرج در بند ۵ فوق( و هرگونه 
وسيله ارتباطي، الكترونيكي، و محاسباتي ) از قبيل تلفن همراه، ساعت هوشمند، انگشتر 
هوشمند، دستبند هوشمند، پيجر و ماشين حساب(، كيف دستي، ساک دستي،كتاب، 
جزوه، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه 
داشتن هركدام از وسايل مندرج در اين بند، به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان 

ذي ربط برابر آيين نامه تقلب و تخلف رفتار خواهد شد.
۷- با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزه هاي 
برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطالعات براي 
ارزيابي حوزه ها دارد، خواهشمند است كه نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه 
امتحاني خود در آزمون ورودي دوره دكتري »Ph.D« )نيمه متمركز( سال ۱3۹۷ از تاريخ 
۹۶/۱2/۴ لغايت ۹۶/۱2/۱۱ به صورت اينترنتي از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان 

اقدام نمائيد.
قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري

ماده ۵- تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن 

هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه دار.

 اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره:

تاریخ، نحوه پرینت کارت و محل  رفع نقص کارت  شرکت در 
آزمون  دکتري )Ph.D( سال 1397



13 23 بهمن ماه 1396  سال بیست و دوم ، شماره 45

پيرو انتشار اطالعيه مورخ ۹۶/۱۱/۱۵ بدين وسيله  به  اطالع  داوطلبان  شركت كننده در آزمون  
كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱3۹۶ مي رساند كه بعضي  از دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  
عالي غيرانتفاعي، تقاضای تكميل ظرفيت از طريق دفتر گسترش آموزش عالي در تعدادي از 
كدرشته محل های خود را دارند؛ لذا داوطلبانی كه در آزمون مذكور ثبت نام كرده و در جلسه 
امتحانی حاضر بوده اند، بر اساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه هاي راهنماي آزمون 
مذكور، اطالعيه فوق و همچنين مندرجات اين اطالعيه، مي توانند تا پايان وقت اداري روز 

به نشاني: اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور  پايگاه  به   سه شنبه مورخ ۹۶/۱۱/2۴ 
www.sanjesh.org  مراجعه و با توجه به رشته امتحاني خود، نسبت به انتخاب كدرشته 
محل هاي مورد عالقه از كدرشته هاي امتحاني مندرج در اين اطالعيه اقدام نمايند. همچنين 
داوطلباني كه قباًل نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در اين مرحله اقدام نموده اند، در صورت 
تمايل مي توانند نسبت به ويرايش رشته هاي انتخابي خود در مهلت مقرر) ۱3۹۶/۱۱/2۴( 

اقدام نمايند.

اطالعیه   سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره:

  اصالحیات اطالعیه مرحله دوم اعالم  ظرفیت  پذیرش  رشته هاي جدید و همچنین تمدید مهلت 
ثبت نام در مرحله دوم تكمیل ظرفیت برخي از کدرشته محل هاي دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالي غیرانتفاعي در آزمون  کارشناسي  ارشد ناپیوسته سال  1396 

رشته محل هاي اضافه شده عالوه بر رشته هاي درج شده در اطالعيه مورخ 13۹6/11/15 
1264 - مجموعه مهندسي عمران )کد ضریب 1(

ظرفیتنام رشته/گرایشنام مؤسسهکدمحل تحصیلدوره تحصیلي

۱2مهندسي عمران گرايش سازهموسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا - ايوانكي21293غیرانتفاعي

۷مهندسي عمران گرايش مديريت ساختموسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا - ايوانكي21418غیرانتفاعي

روابط  عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

ب- ارتكاب هرگونه عمل خالف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد 
از قبيل:

۱- ارائه مدرک يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.
2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست اندركاران آزمون از قبيل عوامل 

اجرايي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.
3- ثبت نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.

ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي 
حافظه دار.

د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤاالت.
ه - دسترسي غيرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.

و- هرگونه تغيير غيرمجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه هاي داوطلبان يا ساير مدارک و دفاتر 
مربوط به آزمون.

ز- افشاي سؤاالت آزمون يا تالش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در 
اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.

ح- خريد يا فروش سؤاالت آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين 
برگزاري آزمون، اعم از اينكه سؤاالت يا پاسخ آنها واقعي يا غير واقعي باشد.

ماده ۶- هيأت هاي رسيدگي به تخلفات، صالحيت صدور حكم به مجازات هاي زير را درباره 
متخلفان دارند:

الف- در مورد مشموالن بند )الف( ماده )۵(: اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعالم 
به مراجع ذي ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشموالن بند )ب( يا بند )ج( ماده )۵(: 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 بعد.

تبصره- آراي هيأت هاي بدوي جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )۶( اين قانون قابل 
تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون هاست.

ماده ۷- در مورد مشموالن بندهاي )د(، )هـ(، )و( )ز( و )ح( ماده )۵( هيأت هاي رسيدگي 
متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون )۱٠/٠٠٠/٠٠٠( ريال تا يك 
ميليارد )۱/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠( ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم 

دادگستري معرفي مي نمايند.
ماده ۸ – ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده )۵( 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 جرايم 

فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد، حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب است.

ماده ۹- رسيدگي در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها مانع از رسيدگي برابر ساير 
قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت هاي انتظامي 
اعضاي هيأت علمي يا كميته هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب، عالوه بر مجازات 
مندرج در مواد )۶( و )۷( اين قانون، به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي گردد.

ماده ۱٠- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازات هاي مندرج در اين قانون، به 
استثناي مجازات مندرج در بند )الف( ماده )۶(، هيأت رسيدگي به تخلفات در آزمون ها، قبولي 
وي در آزمون را ابطال مي نمايد؛ در اين صورت، مؤسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي 
هرگونه گواهي يا مدرک به وي خودداري خواهد نمود، و چنانچه گواهي فارغ التحصيلي به 
وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسالمي، ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده ۱۱- چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و 
سوابق تحصيلي وي مغايرت هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل 
ديپلم و دوره پيش دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد 
هيأت هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي 
و اختصاصي، امتحان مجدد به عمل مي آيد و تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر 

اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي است.
ماده ۱2- هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان 
شركت در آزمون هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي كند، چنانچه در تخلفات ماده 
)۵( مشاركت داشته باشد، مجوز تأسيس آن لغو مي شود و مديران مسؤول آنها، عالوه 
بر محروميت دائمي از تأسيس و اداره اين گونه مراكز، به مجازات هاي پيش بيني شده در 
اين قانون و ساير قوانين محكوم مي شوند، و چنانچه مؤسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، 

مجازات مديران مسؤول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده )۶( است.
تبصره- در مورد آموزشگاه هايي كه فاقد مجوز باشند عالوه بر اقدام مراجع قانوني ذي ربط، 

مدعي العلوم نيز مي تواند رأساً نسبت به اعالم جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.
 در خاتمه اضافه مي نمايد:

۱- نتايج اوليه آزمون به صورت كارنامه در هفته آخر فروردين ماه سال ۱3۹۷ از طريق 
سايت سازمان سنجش آموزش كشور منتشر خواهد شد.

2- داوطلبان درصورت لزوم مي توانند سؤال يا سؤاالت خود را از اين تاريخ لغايت روز 
پنجشنبه ۹۶/۱2/3 همه روزه صبح از ساعت ۸:٠٠ الي  ۱2:٠٠ و بعد از ظهر از ساعت  
۱۴:٠٠  الي  ۱۷:٠٠ با شماره  تلفن:  4۲163-0۲1 يا بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان 

سنجش آموزش كشور در ميان بگذارند. 
روابط  عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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پيرو اطالعيه هاي مورخ ٠۱ و ۹۶/۱۱/٠۸ بدين وسيله  به  اطالع  كليه داوطلبان متقاضي  
ثبت نام  و شركت  در آزمون  سراسري  سال ۱3۹۷ براي  پذيرش در دوره هاي  روزانه، 
نوبت دوم )شبانه (، نيمه حضوري، مجازي، پرديس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات  
آموزش  عالي، دانشگاه  پيام نور )آموزش  از راه  دور( و دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  
عالي  غيردولتي ـ غيرانتفاعي و همچنين متقاضيان تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي 
)آن دسته از كد رشته هاي تحصيلي كه پذيرش در رشته هاي مذكور بر اساس آزمون 
صورت مي پذيرد(، كه در مهلت تعيين شده )از تاريخ ۹۶/۱۱/٠۱ لغايت ۹۶/۱۱/۱۱( 
موفق به دريافت كد سوابق تحصيلي نگرديده يا به هر دليل ديگر نتوانسته اند نسبت 
به ثبت نام در آزمون مذكور اقدام نمايند مي رساند كه مهلت مجددي براي ثبت نام  
از روز يكشنبه مورخ ۹۶/۱2/۱3 تا روز چهارشنبه ۹۶/۱2/۱۶ در  در آزمون  مذكور 
نظر گرفته شده است و داوطلبان مي توانند منحصراً از طريق پايگاه اطالع رساني اين 

سازمان در اين خصوص اقدام نمايند.
۱- اصالحات مربوط به بندهاي »و« و »ز« شرايط اختصاصي مندرج در صفحه ۵ 
دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره ۱( بر اساس اعالم رسمي وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشكي:
و( با توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1396/6/7 مبني بر 
عدم ابطال مصوبه پنجاه و يكمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 
1392/3/25، دانش آموختگان مقاطع كارشناسي ارشد ناپيوسته كليه رشته هاي 
تحصيلي و دكتري عمومي )پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي( مي توانند 
با رعايت شرايط ذيل از طريق قبولي در آزمون سراسري در مقطع دكتري عمومي 
رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي صرفاً در پرديس هاي خودگردان و 

ظرفيت مازاد دانشگاه هاي علوم پزشكي تحصيل نمايند:
- دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه هاي اجرايي و عدم دارا 

بودن تعهدات سهميه بومي يا سهميه مناطق محروم.
- نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان نظام وظيفه.

-كليه پذيرفته شدگان در دوره هاي پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد )اعم 
بوده  برخوردار  رايگان  از آموزش  قبلي تحصيل،  اينكه در مقاطع تحصيلي  از 
نبوده اند( ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبه هيأت امناي دانشگاه ها و  يا 

مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند.
در  تحصيل  به  قادر  ناپيوسته صرفًا  كارشناسي ارشد  مقطع  دانش آموختگان   -

پرديس هاي خودگردان و ظرفيت مازاد هستند.
دكتري  مقطع  دانش آموختگان  مجدد  تحصيل  امكان شرط  مورد  در  تبصره- 
پيوسته از محل اين مصوبه، از آنجايي كه در مصوبه ياد شده از مقاطع مذكور 

ذكري به ميان نيامده است، براي ورودي هاي سال 1397 امكان پذير نيست.
قانون  اجرايي  آيين نامه   3 و   2 مواد  موضوع  كميسيون  مصوبه  براساس  ز( 
خدمات پزشكان و پيراپزشكان مورخ 95/10/28، فارغ التحصيالن رشته هاي 
مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشمول خدمات اجباري 
قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان در مقاطع كارداني و كارشناسي، چنانچه 
متقاضي ادامه تحصيل از طريق شركت در آزمون سراسري باشند، درصورت 
پذيرفته شدن در آزمون مذكور در مقطع دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي 
قانون  موضوع  خدمات  مابقي  مي توانند  ذيل  موارد  به  توجه  با  داروسازي،  و 

مذكور را پس از اتمام تحصيل در رشته پذيرفته شده به انجام برسانند.
- دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه هاي اجرايي و عدم دارا 

بودن تعهدات سهميه بومي يا سهميه مناطق محروم.
- نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان نظام وظيفه.

- كليه پذيرفته شدگان در دوره هاي پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد )اعم 
بوده  برخوردار  رايگان  از آموزش  قبلي تحصيل،  اينكه در مقاطع تحصيلي  از 

نبوده اند( ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبه هيأت امناي دانشگاه ها و  يا 
مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند.

ح( دانش آموختگان مقطع كارداني رشته اپتيك كه قبل از سال 1389 پذيرفته 
نمره  احراز  و  باشند، درصورت شركت در گروه آزمايشي علوم تجربي  شده  
علمي و شرايط الزم، مي توانند در مقطع كارشناسي پيوسته رشته بينايي سنجي 
راهنماي  دفترچه  در  اين خصوص،  در  بيشتر  توضيحات  دهند.  تحصيل  ادامه 

انتخاب رشته )دفترچه شماره 2( اعالم مي شود.
براي  پيراپزشكان  و  پزشكان  خدمت  قانون  به  مربوط  خدمات  انجام  ط( 
دنداني  پروتز  ساخت  و  دندان  پروتز  رشته  كارداني  مقطع  دانش آموختگان 
در مقاطع كارداني و كارشناسي براي ورودي هاي مهرماه سال 1395 به بعد 

اجباري شده است.
براي  پيراپزشكان  و  پزشكان  خدمت  قانون  به  مربوط  خدمات  انجام  ي( 
سال  ماه  بهمن  از  دهان،  سالمت  تكنيسين  رشته  كارداني  دانش آموختگان 

1394 به بعد اجباري شده است.
ضمنًا الزم است كه داوطلبان نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام نمایند:

2- مراجعه به سامانه جمع آوري اطالعات و سوابق تحصيلي داوطلبان آزمون سراسري 
ورود به دانشگاه ها به نشاني:  http://dipcode.medu.ir  براي دريافت كدهاي 

سوابق تحصيلي ذيل:
عنوان  با   ۱3۹۶ سال  تا   ۱3۸۴ سال  ديپلمه هاي  براي  تحصيلي  سوابق  كد   -2-۱
و  علوم  و  انساني  علوم  و  ادبيات  تجربي،  علوم  فيزيك،  رياضي  تحصيلي  رشته هاي 

معارف اسالمي. 
رياضي  پيش دانشگاهي  مدرک  داراي  داوطلبان  براي  تحصيلي  سوابق  كد   -2-2
فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر كه مدرک 

دوره پيش دانشگاهي خود را از سال تحصيلي ۱3۹۱ تا ۱3۹۶ اخذ نموده اند.
تبصره: دارندگان مدرک پيش دانشگاهي سال هاي ۱3۹۱ تا ۱3۹۶ بايد طبق بند ۱ 
فوق اقدام نموده و دانش آموزان پيش دانشگاهي سال جاري كه تا تاريخ 3۱ شهريور 
به  اقدام  نحوه  از  اطالع  براي  است  الزم  مي شوند،  فارغ التحصيل   ۱3۹۷ سال  ماه 
خواهد  منتشر   ۱3۹۷/٠3/2۸ درتاريخ  كه  آزمون  در  شركت  كارت  پرينت  اطالعيه 

شد، مراجعه نمايند. 
تذكر مهم: داوطلباني كه مشمول سوابق تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي )هر دو 
مورد( هستند )به استثناي دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي سال جاري كه در سال 
۱3۹۷ فارغ التحصيل خواهند شد(، توجه داشته باشند كه بايد از سامانه فوق دو كد 

سوابق تحصيلي دريافت نمايند.
3- داوطلباني كه قادر به مشاهده و دريافت كد سوابق تحصيلي نيستند يا تناقضي 
پرورش خود  و  آموزش  اطالعات  در  مندرج  فردي  و مشخصات  نمرات  در خصوص 
 http://dipcode.medu.ir  :مشاهده نموده اند، ضروري است كه از طريق سامانه
مورد خود را به صورت الكترونيكي در سايت مذكور حداكثر تا شروع ثبت نام مجدد 

اعالم نمايند تا در زمان ثبت نام مجدد، مشكلي نداشته باشند.
۴- با توجه به اينكه اطالعات ثبت نامي داوطلباني كه در مهلت مقرر در اين آزمون 
اطالع رساني  پايگاه  روي   ۹۶/۱2/۱۶ لغايت   ۹۶/۱2/۱3 تاريخ  از  نموده اند،  نام  ثبت 
اين سازمان قرار خواهد گرفت، لذا اين داوطلبان نيز مي توانند با مشاهده و كنترل 
اطالعات ثبت نامي خود، و در صورت تمايل نسبت به ويرايش اطالعات اقدام نمايند.

ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي پايگاه 
 4۲163 تلفن :  شماره   با  يا   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني 

)كد 0۲1( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور در خصوص :

 برخي از اصالحات دفترچه راهنماي ثبت نام و اعالم زمان مجدد براي ثبت نام داوطلبان متقاضي شرکت در 
آزمون  سراسري  سال  1397 دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي و همچنین دانشگاه آزاد اسالمي 
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تجدید میثاق کارکنان 

سازمان سنجش 

آموزش کشور 

با آرمان های امام)ره(
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