
  شاپا ISSN   1735-2916:1735-2916  هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور  سال بیست و سوم شماره 3  دوشنبه 3 اردیبهشت ماه 1397  16صفحه 2000 ریال  

کاال ی ایر انی « 1071» حمایت از

یادداشت  هفته

صفحه   14

صفحه   4

صفحه   15

صفحه   10

صفحه   13

صفحه   9

5 اردیبهشت ، سالروزشکست حمله 

نظامی آمریکا به ایران در طبس، 

گرامی باد 

از امروز برای مشاهده و پرینت 

روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد:

کارت آزمون کارشناسی ارشد 97

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

راه اندازي کانال اطالع رساني در 
شبکه های اجتماعي با استفاده از 

پیام رسان های داخلی

برنامه زماني ثبت نام 

آزمون تولیمو سال97 و 

اضافه شدن حوزه کیش 

برای دوره های 127 و 129

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش ارائه کرد :

گزارش مختصري دربارة آزمون کارشناسي ارشد 97

تبلیغاتی پوچ و رنگین به نام 
سؤال های احتمالی آزمون سراسری 97 !

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 نتایج اولیه و زمان انتخاب رشته آزمون دکتري 97
۱۵ اردیبهشت معرفي مي شوند:

برگزیدگان جشنواره

 کتاب سال فرهنگی دانشجویان
ملی  جشنواره  دومین  برگزیدگان  آیین معرفی 
اردیبهشت   ۱۵ دانشجویان  فرهنگی  سال  کتاب 
ماه در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار 

می شود. 
معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، خرداد ماه سال ۹۶ طی 
فراخوانی، دانشجویان را به ارسال آثار تألیفی و ترجمه 
خود برای شرکت در دومین جشنواره ملی کتاب سال 
فرهنگی دانشجویان فراخواند و پس از ارزیابی های صورت 
گرفته ۱۵ اردیبهشت ماه برگزیدگان این جشنواره معرفی 

می شوند.
هدف از برگزاری این جشنواره، توجه به آثار و تولیدات 
فرهنگی دانشجویان و ترغیب آنها به مطالعه کتاب در 
و  اجتماعی  هنری،  فرهنگی،  ادبی،  آثار  وسیع  گستره 

سیاسی بوده است.
فرهنگی  سال  کتاب  ملی  جشنواره  دوره  دومین 
دانشجویان، در حوزه های دینی، اخالقی و تربیتی، هنری 

و ادبی، و اجتماعی و سیاسی برگزار می شود.

آزمون  کارشناسي ارشد 97 
و این ده نكته
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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 دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

جمعه  و  پنج شنبه  روزهاي  در  خداوند،  یاري  به 
ورودي  آزمون  اردیبهشت  ماه(   7 و   ۶( هفته جاري 
و   ۱3۹7 سال  ناپیوسته  کارشناسي ارشد  دوره هاي 
دوره  سومین  و  بیست  آزمون  مرحله  اولین  همچنین 
المپیاد علمي ـ دانشجویي کشور در حوزه هاي امتحاني 
مناسب  خاطر،  همین  به  مي شود.  برگزار  کشور  سراسر 
اطالع  که  نكاتي  کرد  یاد  به  ستون،  این  در  که  دیدیم 
داشتن از آنها براي داوطلبان این آزمون مهم الزم به نظر 

مي رسد، بپردازیم. این نكات به قرار زیر است:
۱ـ کارت شرکت در آزمون داوطلبان این آزمون، از امروز 
پرینت  و  مشاهده  براي  ماه(،  اردیبهشت   3 )دوشنبه 
 www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  سایت  روي 
براساس  که  است  الزم  داوطلبان  و  گرفت  خواهد  قرار 
شماره  نام خانوادگي،  )نام ،  شناسنامه اي  مشخصات 
)شماره  ثبت نامي  مشخصات  و  تولد(  سال  شناسنامه، 
کارت  پرینت  به  نسبت  خود  رهگیري(  کد  و  پرونده 

شرکت در این آزمون اقدام کنند. 
2ـ براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت 
کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملي یا 
اصل شناسنامه عكسدار داوطلبان و ارائه آن الزامي است؛ 
پرینت  به  نسبت  شخصاً  باید  داوطلبان  تمام  بنابراین، 

کارت شرکت در آزمون خود اقدام کنند.
3ـ آن گروه از داوطلبان که عالوه بر کدرشته امتحاني 
کدرشته هاي  از  یكي  در  شرکت  متقاضي  اصلي شان، 
امتحاني دیگر به عنوان رشته امتحاني دوم )رشته شناور( 
نیز بوده اند، باید کارت شرکت در آزمون رشته امتحاني 
دوم خود را نیز از سایت سازمان سنجش پرینت گرفته و 
به نشاني حوزه امتحاني مندرج روي کارت خود مراجعه 

کنند.
شرکت  متقاضي  منحصراً  که  داوطلبان  از  گروه  آن  4ـ 
در اولین مرحله آزمون بیست و سومین المپیاد علمي ـ 
دانشجویي کشور شده اند، الزم است که براساس برنامه 
مذکور،  رشته هاي  از  یك  هر  براي  شده  اعالم  زماني 
مربوط  کارشناسي ارشد  دوره  امتحاني  رشته  آزمون  در 
باید  نیز  داوطلبان  این  که  است  گفتني  کنند.  شرکت 
همزمان با سایر داوطلبان کدرشته هاي مربوط، از امروز 
اینترنتي سازمان سنجش  اردیبهشت ماه( به سایت   3(
مراجعه و نسبت به پرینت کارت شرکت در این آزمون، 
اقدام و بر اساس تاریخ و نشاني تعیین شده روي کارت 
شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه کنند. 
در  چنانچه   ،۹7 کارشناسي ارشد  آزمون  داوطلبان  ۵ـ 
مندرجات کارت شرکت در آزمون خود مغایرتي مشاهده 
کردند، الزم است که بر اساس بند »ج« اطالعیه مربوط 
آزمون  این  برگزاري  و  تاریخ، محل رفع نقص کارت  به 
که عالوه بر سایت سازمان سنجش، در همین شماره از 

پیك سنجش نیز درج شده است، اقدام کنند.

۶ـ معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون داوطلبان، 
بر اساس آنچه که در فرم ثبت نام اینترنتي از سوي خود 
شایسته  بنابراین،  است؛  گردیده  درج  شده،  اعالم  آنان 
در  کارت شرکت  در  مندرج  معدل  داوطلبان،  که  است 
به  مربوط  اطالعیه  »ه «  بند  به  توجه  با  را  خود  آزمون 
آزمون،  این  برگزاري  و  کارت  نقص  رفع  محل  تاریخ، 
بررسي و در صورت مشاهده مغایرت، به سایت سازمان 
سنجش مراجعه و نسبت به ویرایش اطالعات خود اقدام 
کنند؛ چون در غیر این صورت، مسؤولیت هر گونه تبعات 
بعدي بر عهده شخص داوطلب بوده و هیچ گونه عذري 

در این زمینه پذیرفته نیست.
7- آغاز فرآیند برگزاري آزمون کارشناسي ارشد، صبح ها 
و  )دو   ۱4:30 ساعت  از  بعدازظهرها  و   7:30 ساعت  از 
نیم بعدازظهر(  است. ضمناً دِر حوزه هاي امتحاني صبح ها 
رأس ساعت 7:00 و بعد از ظهرها رأس ساعت ۱4:00 
بسته شدن  از  پس  و  شد  خواهد  بسته  بعدازظهر(  )دو 
حوزه هاي  به  داوطلبان  ورود  از  امتحاني،  سالن هاي  دِر 

امتحاني، جلوگیري خواهد شد.
در  آن   درج   و  تستي   سؤاالت   به   پاسخگویي   براي    -8
پاسخنامه، باید  منحصراً از مداد سیاه  نرم پررنگ  استفاده  
رشته  به  توجه  با  که  است  شایسته  داوطلبان  و  شود 
امتحاني و موادي که امتحان خواهند داد، عالوه بر مداد 
سیاه نرم پررنگ، لوازم مورد نیاز از قبیل مداد پاك کن، 
مداد تراش و سنجاق به همراه داشته باشند و از آوردن  
پیجر،  دستي ،  کیف   دستي ،  ساك   مانند  اضافي   وسایل  
تلفن  همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند،  جزوه،  
وسایل   همچنین  و  آن  نظایر  و  حساب  ماشین  کتاب، 
شخصي  به  جلسه  آزمون  خودداري  کنند؛ زیرا به  همراه 
و  تقلب   عنوان   به   یاد شده،  وسایل   از  کدام   هر   داشتن  
با داوطلبان  متخلف، برابر آیین نامه   تخلف  تلقي شده  و 

تقلب  و تخلف  رفتار خواهد شد.
تصحیح   و  کارشناسي ارشد   آزمون  برگزاري   از  پس    -۹
آزمون   در  کننده   داوطلبان  شرکت   تمام   کارنامه  اوراق ، 
هر یك  از کدرشته هاي  امتحاني ، در دهة دوم خرداد ماه 
از طریق سایت سازمان سنجش در اختیار داوطلبان قرار 
داده  خواهد شد و داوطلباني که مجاز به انتخاب رشته 
زمان  در  که  اساس دستورالعمل هایي  بر  باید  مي شوند، 
مقرر اعالم مي شود، نسبت به انتخاب کد رشته محل هاي 

تحصیلي مورد عالقه خود اقدام کنند. 
کارت  پرینت  و  مشاهده  به  موفق  که  داوطلباني   -۱0
شرکت در آزمون خود نشوند، باید براي پیگیري موضوع، 
در زمان هاي مقرر به نماینده سازمان سنجش مستقر در 
باجه رفع نقص )مطابق جدول شماره 2 اطالعیه مربوط 
آزمون(  برگزاري  و  کارت  نقص  رفع  محل  تاریخ،  به 

مراجعه کنند.

آزمون  کارشناسي ارشد 97 و این ده نكته

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند:
منكر  از  نهي  و  معروف  به  امر  مي تواند  کسي 
امر  آنچه  به  باشد:  صفت  سه  داراي  که  کند 
مي کند،  نهي  آنچه  از  و  کند  عمل  مي کند، 
اجتناب نماید، در امر و نهي کردن، میانه َروي 
را پیشة خود کند، و از روي دلسوزي و مهرباني 

و با مدارا، امر و نهي کند. 

جدال، تدبیر را ویران کند. 

پیامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
نماز  ترك  جز  فاصله اي  ایمان،  و  کفر  میان 

نیست.
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از اول اردیبهشت آغاز شده است:

ثبت نام مهماني و نقل و انتقال 

دانشجویان دانشگاه های

 تحت پوشش وزارت علوم

ثبت نـام مهمانـی و انتقال دانشـجویان در سـال 
۱۳۹۷ از شـنبه اول اردیبهشـت مـاه در سـامانه 
خدمات آموزشـی وزارت علوم آغاز شـده اسـت 
و تـا ۳۱ اردیبهشـت مـاه ادامه خواهد داشـت. 

سـایر  بـه  انتقـال  و  مهمانـی  متقاضـی  دانشـجویان 
درخواسـت  ثبـت  منظـور  بـه  بایـد  دانشـگاه ها، 
سـامانه  بـه  تحصیلـی۹8-۹7  سـال  بـراي  خـود 
 https://portal.saorg.ir آدرس:  بـه   »سـجاد« 
)از اول اردیبهشـت تا سـی و یكم اردیبهشـت( مراجعه 

و نسـبت به ثبـت تقاضا اقـدام کنند.
را  دانشـجو  درخواسـت  موظفنـد  مبـدأ  دانشـگاه های 
بررسـی کـرده و در صـورت داشـتن شـرایط، از ابتدای 
خـرداد تـا ۱۵ تیر مـاه نظر خـود را در سـامانه اعالم، و 
در صـورت موافقـت، ریز نمرات دانشـجو را به دانشـگاه 

مقصـد ارسـال کنند.
دانشـگاه های مقصـد موظفنـد حداکثـر تا پایـان مرداد 
ماه نسـبت به بررسـی تقاضاها اقدام و از طریق سـامانه 

یاد شـده اعـالم کنند.
دانشـجویان متقاضـی، بایـد بـا اطـالع کامل از شـرایط 
آییـن نامـه مهمانی و انتقال، درخواسـت خـود را مبنی 
بـر نـوع آن )دو نیمسـال مهمانـی،   تمدیـد مهمانـی، 
مهمـان دائـم و انتقال( در سـامانه سـجاد سـازمان امور 
دانشـجویان در موعد اعالم شـده )از اول اردیبهشـت تا 

سـی و یكـم اردیبهشـت( ثبـت کنند.
همچنیـن بـا اطـالع کامل از شـرایط و ضوابط دانشـگاه 

مقصـد، رشـته و مقطـع تحصیلـی، وضعیـت دوره مورد 
تقاضـا در دانشـگاه مقصد، نسـبت بـه انتخاب دانشـگاه 
یـا مؤسسـه مقصـد اقـدام و مسـتندات خـود را بـرای 

تقاضـای ارائـه شـده اسـكن و ضمیمـه تقاضـا کنند.
متقاضیـان بـراي ثبت درخواسـت، ابتدا باید در سـامانه 
»سـجاد« ثبت نـام کننـد و پـس از دریافت نـام کاربری 
و رمـز عبـور از قسـمت خدمـات سـازمان، درخواسـت 

مهمانـی و انتقـال خـود را ارائـه کنند.
متقاضـی مهمانـی و انتقـال، مسـؤول صحـت اطالعات 
ارائـه شـده در خصـوص شـرایط خـاص خـود خواهـد 
بـود و در صـورت عـدم احراز هـر یك از اطالعـات ارائه 

شـده، تقاضـا از وضعیـت بررسـی خـارج خواهد شـد.
دانشـجویان متقاضـی انتقـال تـوأم با تغییر رشـته، باید 
خـارج از سـامانه و از طریـق شـورای بررسـی مـوارد 

خـاص مبـدأ و مقصـد اقـدام کنند.

از ۱۵ تير آغاز مي شود:

ثبت درخواست  نقل و انتقال دانشجویی 

دانشگاه آزاد
آزاد  دانشـگاه  دانشـجویی  و  فرهنگـی  معـاون 
اسـالمي گفـت: ثبـت درخواسـت  دانشـجویان 
بـرای  دانشـگاه  ایـن  انتقـال  و  نقـل  متقاضـی 
نیمسـال اول سـال تحصیلـی ۹۷ - ۹8 از ۱۵ تیر 

می شـود.  آغـاز 
و  نقـل  گفـت:  کالنتـری  ابراهیـم  االسـالم  حجـت 
انتقال هـای دانشـجویی دانشـگاه آزاد اسـالمی، طبـق 
دانشـگاه  ایـن  آیین نامـه  اسـاس  بـر  و  گذشـته  روال 
انجـام می شـود و دانشـجویان متقاضـی انتقـال دائـم یا 
 مهمـان می تواننـد از ۱۵ تیـر بـا مراجعـه بـه سـامانه:
ثبـت  را  خـود  درخواسـت   www.monada.iau.ir

. کنند
وی، بـا بیـان اینكـه تنهـا بـه درخواسـت هایی کـه در 
خواهـد  رسـیدگی  باشـد،  شـده  ثبـت  منـادا  سـامانه 
شـد، افـزود: متقاضیـان نقـل و انتقال دانشـجویی، پس 
از ثبـت درخواسـت خـود در سـامانه منـادا می تواننـد 
پیگیری هـای خـود را از طریـق این سـامانه انجام دهند 
و از مراجعـه حضـوری به سـازمان مرکزی این دانشـگاه 

کنند. خـودداری 
معاون فرهنگی و دانشـجویی دانشـگاه آزاد خاطرنشـان 
و  نقـل  درخواسـت های  بررسـی  نهایـی  نتایـج  کـرد: 
انتقـال، پیـش از شـروع ثبت نام نیمسـال اول ۹7 - ۹8 

بـه اطـالع دانشـجویان می رسـد.

رئيس صندوق رفاه دانشجویان 
وزارت علوم خبرداد:

آغاز پرداخت وام شهریه نیمسال دوم 

سال تحصیلی 96 ـ 97

مهنـدس ذوالفقـار یـزدان مهر، رئیـس صندوق 
رفـاه دانشـجویان وزارت علـوم، از آغاز پرداخت 
تحصیلـی  سـال  دوم  نیمسـال  در  شـهریه   وام 
۹6-۹۷ بـرای دانشـجویان شـهریه پرداز )نوبـت 
دوم( در تمامـی دانشـگاه هـا و مراکـز آمـوزش 

خبـرداد.  عالی 
مهنـدس یـزدان مهـر گفـت: بـا تخصیـص مبلـغ 4۶0 
میلیـارد ریـال از محـل اعتبـارات اختصاصـی صنـدوق 
بـرای  وام شـهریه  پرداخـت  دانشـجویان، طـرح  رفـاه 
دانشـجویان شـهریه پـرداز دانشـگاه های دولتـی، آزاد 
اسـالمی، پیـام نـور، جامـع علمـی ـ کاربـردی، فنـی 
بـه  وابسـته  و مراکـز  و حرفـه ای، مراکـز غیرانتفاعـی 

آغـاز شـد. اجرایـی  دسـتگاه های 
وی افـزود: علـی رغـم اینكـه در سـال ۱3۹۶ هیچ گونه 
اعتبـاری از سـوی سـازمان برنامـه و بودجـه بـرای وام 
شـهریه بـه ایـن صنـدوق تخصیـص داده نشـده اسـت، 
دانشـجویان  مشـكل  رفـع  منظـور  بـه  صنـدوق  ایـن 
مسـتعد کم بضاعت، با اسـتفاده از اعتبـارات اختصاصی 
خـود، نسـبت بـه تأمیـن اعتبـار وام مذکور اقـدام کرده 

ست. ا
رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان افــزود: دانشــجویان 
متقاضــی اســتفاده از تســهیالت وام شــهریه، می تواننــد 
بــراي درخواســت وام و تكمیــل مــدارك بــه اداره رفــاه 
ــه  ــود مراجع ــل خ ــل تحصی ــگاه مح ــجویی دانش دانش

کننــد.
ــت  ــن مهل ــرد: آخری ــالم ک ــر اع ــزدان مه ــدس ی مهن
روز  شــهریه،  وام  لیســت های  و  اســامی   ارســال 
ــت و  ــال ۹7 اس ــاه س ــت م ــنبه ۱۱ اردیبهش ــه ش س
ــت های وام  ــه لیس ــگاه ها در ارائ ــه دانش ــت ک الزم اس

ــد. تســریع کنن
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ضمن  آرزوي  موفقیت  براي  داوطلباني که در آزمون  ورودي  دوره هاي  کارشناسي ارشد 
المپیاد علمي - دانشجویي   ناپیوسته  سال ۱3۹7 و همچنین  بیست و سومین دوره  

کشور ثبت نام  نموده اند، بدین وسیله  توجه  آنها را به  موارد ذیل  معطوف  مي دارد:

الف - برگزاري آزمون و پرینت کارت شرکت در آزمون
این آزمون در نوبت صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ ۶ اردیبهشت و نوبت صبح 
جمعه مورخ 7 اردیبهشت  ماه سال ۱3۹7 و بر اساس اطالعات مندرج روي کارت 
شرکت در آزمون رشته امتحاني مربوط برگزار خواهد شد. داوطلبان  متقاضي  هر یك  
از کدرشته هاي امتحاني  الزم  است  که به نشاني مندرج روي کارت شرکت در آزمون 
استان محل  به  توجه  با  داوطلبان  آزمون  برگزاري  نمایند. شهرستان محل  مراجعه 

اقامت آنان به شرح جدول شماره ۱ مي باشد.
الزم به توضیح است که کارت شرکت در آزمون، حاوي اطالعات ثبت نامي، تاریخ و 
محل برگزاري آزمون داوطلبان از روز دوشنبه ۹7/2/3 براي مشاهده و پرینت روي 
سایت سازمان به آدرس:  www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. داوطلبان الزم 
است که بر اساس مشخصات شناسنامه اي )نام ، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، سال 
تولد( و مشخصات ثبت نامي )شماره پرونده و کد رهگیري( نسبت به پرینت کارت 
شرکت در آزمون اقدام نمایند. بدیهي است که براي شرکت در جلسه آزمون، همراه 
داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه 
عكسدار و ارائه آن الزامي است؛ لذا کلیه داوطلبان بایستي شخصاً براي پرینت کارت 

شرکت در آزمون اقدام نمایند.
تبصره- آن دسته از داوطلباني که، عالوه بر کدرشته امتحاني اصلي، متقاضي شرکت 
نیز  شناور(  )رشته   دوم  امتحاني  رشته  عنوان  به  امتحاني  کدرشته   ۶4 از  یكي  در 
این  از سایت  نیز  را  امتحاني دوم خود  آزمون رشته  در  باید کارت شرکت  بوده اند، 

سازمان پرینت و به آدرس حوزه امتحاني مندرج روي کارت مراجعه نمایند.
۱- آزمون  کدرشته  هاي امتحاني ۱۱28 )آموزش زبان ژاپني(، ۱۱2۹ )زبان و ادبیات 
اردو(، ۱287 )مهندسي طراحي محیط زیست(، ۱3۵۶ )نمایش عروسكي( و   ۱3۶0 
داوطلبان   لذا  شد؛  خواهد  برگزار  تهران   شهرستان  در  منحصراً  موسیقي (  )مجموعه 
تاریخ  و  آدرس  اساس   بر  که  دارد  ضرورت   مذکور  امتحاني  کد رشته هاي  از  هریك 
مندرج روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط در شهرستان تهران 

مراجعه نمایند.

امتحاني  کدرشته هاي  شامل  امتحاني  کدرشته   8 براي  آزمون  برگزاري  محل   -2
از  آنها  ۱۱47، ۱۱4۹ ، ۱۱۵0 ، ۱۱۵4،  ۱۱۵۵، ۱۱۵7 ،۱۱۵8 و  ۱۱۵۹ که ثبت نام 
سوي دستگاه هاي اجرایي ذي ربط و با هماهنگي این سازمان صورت گرفته است، در 
شهرستان تهران خواهد بود و از طریق اطالعیه اي که هر یك از ارگان هاي ذي ربط 
صادر مي نمایند، آزمون این کدرشته ها در تاریخ هاي پیش بیني شده برگزار خواهد 
از طریق سایت سازمان  از داوطلبان، کارت شرکت  در  آزمون  این دسته  براي  شد. 

صادر نشده است.

ب - المپیاد علمي ـ دانشجویي 
نظر به اینكه همزمان با برگزاري آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته 
سال ۱3۹7، اولین مرحله آزمون بیست و سومین دوره المپیاد علمي ـ دانشجویي 
جغرافیایي  علوم  مجموعه   ،)۱۱0۱ )کد  فارسي  ادبیات  و  زبان  رشته هاي  در  کشور 
)کد ۱۱02(، علوم اقتصادي )کد ۱۱0۵(، مجموعه الهیات و معارف اسالمي ـ علوم 
قرآني )کد۱۱۱۱(، مجموعه علوم تربیتي )کد ۱۱۱7(، مجموعه حقوق )کد ۱۱2۶(، 
)کد۱203(،  شیمي   ،)۱20۱ )کد  زمین  علوم   ،  )۱۱33 )کد  روان شناسي  مجموعه 
مجموعه فیزیك )کد ۱204(، مجموعه زیست شناسي سلولي ملكولي )کد ۱20۶(، 
آمار )کد ۱207(، مجموعه ریاضي )کد۱208(، زیست شناسي گیاهي )کد ۱2۱3(، 
زیست شناسي جانوري )کد ۱2۱4(، مجموعه مهندسي برق )کد ۱2۵۱(، مجموعه 
مهندسي شیمي )کد ۱2۵7(، مهندسي صنایع )کد۱2۵۹(، مجموعه مهندسي عمران 
و  مواد  مهندسي  مجموعه   ،)۱2۶7 )کد  مكانیك  مهندسي  مجموعه   ،)۱2۶4 )کد 
اصالح  و  زراعت  مجموعه   ،)۱277 )کد  کامپیوتر  مهندسي   ،)۱272 )کد  متالورژي 
نباتات )کد ۱303( و طراحي صنعتي )کد۱3۶2( برگزار مي گردد؛ لذا آن دسته از 
داوطلباني که منحصراً متقاضي شرکت در آزمون المپیاد علمي ـ دانشجویي کشور 
شده اند، الزم است که بر اساس برنامه زماني اعالم شده براي هر یك از رشته هاي 
مذکور، در آزمون رشته امتحاني دوره کارشناسي ارشد مربوط شرکت نمایند. داوطلبان 
به   ۹7/2/3 تاریخ  از  مربوط  کدرشته هاي  داوطلبان  سایر  با  همزمان  باید  فوق الذکر 
سایت اینترنتي سازمان مراجعه و نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و 
براساس تاریخ و آدرس تعیین شده روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني 

مربوط مراجعه نمایند.

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره:

  تاریخ ، محل  رفع نقص کارت و برگزاري  آزمون  

ورودي دوره هاي  کارشناسي ارشد ناپیوسته  سال  

1397 و همچنین  بیست و سومین دوره المپیاد 

علمي ـ  دانشجویي  کشور
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ج- کنترل مندرجات کارت شرکت در آزمون 
مشاهده  مغایرتي  چنانچه  آزمون  در  شرکت  کارت  مندرجات  درخصوص  داوطلبان 

نمودند، الزم است که به شرح زیر اقدام نمایند.
۱- چنانچه  زبان  خارجي  مندرج  در کارت  شرکت در آزمون، با زبان  خارجي  وي  که 
در ثبت نام  اینترنتي انجام شده )البته با توجه به مفاد مواد امتحاني(، مغایرت  دارد، 
یا در رابطه با معلولیت )نابینا، کم بینا، ناشنوا، کم شنوا و معلول جسمي حرکتي( 
اختالفي مشاهده مي شود، ضروري است که از روز سه شنبه ۹7/2/4 از ساعت 8:30 
باجه رفع  نماینده سازمان سنجش مستقر در  به  الي ۱8:00  الي ۱2:00 و ۱4:00 
نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایید)آدرس حوزه هاي رفع نقص در جدول شماره 2 

این اطالعیه آمده است(.
2- در صورتي که  در رابطه  با سایر مندرجات  کارت شرکت در آزمون، از جمله نام 
مفاد  براساس  )معدل  کارشناسي  دوره  معدل  و  تحصیل  محل  نام  تحصیلي،  رشته 
بند »ه « مندرج در این اطالعیه( و با توجه  به  ثبت نام اینترنتي انجام شده، اشكالي  
لینك  طریق  از  مذکور  موارد  یا  مورد  اصالح  براي  که  است  الزم  مي شود،  مشاهده  
مربوط حداکثر تا تاریخ ۹7/2/7 منحصراً به سایت اینترنتي سازمان قسمت ویرایش 

اطالعات کارت مراجعه و از آن طریق اقدام شود.
3- داوطلبان شرکت کننده، چنانچه متقاضي اعمال بند مربوط به گزینش در رشته هاي 
دانشگاه پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعي است الزم است در زمان تكمیل فرم انتخاب 

رشته اینترنتي، در این خصوص طبق اعالم این سازمان اقدام نمایند.

د- سهمیه رزمندگان و ایثارگران
۱- در کارت شرکت در آزمون هر داوطلب، در مقابل سهمیه  ثبت نامي  آن دسته از 
متقاضي سهمیه  به ضوابط  توجه  با  و  اینترنتي  ثبت نام  تقاضانامه  در  داوطلباني که 
قرارگرفته  ارگان ذي ربط  تأیید  مورد  آنان  و سهمیه  ایثارگران شده اند  و  رزمندگان 

است، عیناً همان عنوان سهمیه انتخابي قید شده است. 
2- آن دسته از داوطلباني که در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته 
با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شماره یك )۱( آزمون  سال ۱3۹7 
مذکور متقاضي سهمیه رزمندگان شده اند و سهمیه آنان از سوي ارگان ذي ربط مورد 
تأیید قرار نگرفته، در کارت شرکت در آزمون آنان در مقابل عنوان سهمیه، رزمنده 

درج نشده است.
3- داوطلبان متقاضي استفاده از سهمیه هاي ایثارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران 
بسیج  )سازمان  پاسداران  سپاه  کشاورزي،  جهاد  وزارت  ارگان  رزمندگان  سهمیه  و 
مستضعفان( و واحدهاي تابعه ستاد کل نیروهاي مسلح، براي اعالم مغایرت الزم است 
)قسمت  سازمان سنجش  اینترنتي  به سایت  منحصراً   ۹7/2/7 تاریخ  تا  که حداکثر 
ویرایش اطالعات( مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در سایت، نسبت به اصالح 
و ویرایش سهمیه خود اقدام نمایند تا در صورت تأیید سهمیه از سوي ارگان مربوط، 
سهمیه براي آنان اعمال گردد. ضمناً به داوطلبان تأکید مي گردد براي اطمینان بیشتر 
مراجعه  نیز  ارگان هاي ذي ربط  به  ویرایش(   از  )بعد  بررسي وضعیت سهمیه خود  و 
نمایند؛ در غیر این صورت، با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضي 

در این زمینه، قابل قبول نیست.

ه - معدل 
معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون داوطلبان، براساس ثبت نام اینترنتي که از 
سوي خود داوطلبان انجام شده، درج گردیده است؛ لذا داوطلبان الزم است که معدل 
مندرج در کارت شرکت در آزمون خود را با توجه به تبصره هاي ذیل بررسي و در 
صورت مشاهده مغایرت، به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت 
به ویرایش معدل خود اقدام نمایند. بدیهي است که در غیر این صورت، مسؤولیت 
هرگونه تبعات بعدي به عهده شخص داوطلب بوده و هیچ گونه عذري در این مورد 

پذیرفته نیست. ضمناً الزم به ذکر است که در سنوات گذشته، نسبت به لغو قبولي 
داوطلبان داراي مغایرت معدل نیز اقدام شده است. 

تبصره ۱- فارغ التحصیالن سنوات قبل و همچنین آن دسته از داوطلباني که تا تاریخ 
۹۶/۱0/۱ )زمان شروع ثبت نام براي شرکت در آزمون( به عنوان دانش آموخته تلقي 
گردیده  یا به عبارت دیگر موفق به اخذ مدرك لیسانس )کارشناسي( شده اند، باید 
معدل  مندرج  در مدرك  لیسانس  )کارشناسي( آنان با معدل مندرج در کارت شرکت 

در آزمون یكسان باشد.
شروع  زمان  در  که  کارشناسي  مقطع  در  تحصیل   به   شاغل   دانشجویان   تبصره 2- 
بوده اند،  دانشجو  )تاریخ ۹۶/۱0/۱( همچنان  آزمون  این  براي شرکت در  ثبت نام  به 
اعم از اینكه بعد از پایان مهلت زمان ثبت نام فارغ التحصیل شده  یا حداکثر تا تاریخ 
۹۶/۱۱/30 فارغ التحصیل گردیده اند، الزم است که در قسمت ویرایش اطالعات کارت 
شرکت در آزمون، نسبت به اصالح معدل خود براساس مدرك فارغ التحصیلي اقدام 

نمایند.
تبصره ۳- دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ ۹7/۶/3۱ فارغ التحصیل خواهند 
شد، الزم است که میانگین واحدهاي گذرانده شده تا تاریخ ۹۶/۱۱/30 را در قسمت 
ویرایش اطالعات کارت شرکت در آزمون درج نموده و با مراجعه به دانشگاه محل 
تحصیل مقطع کارشناسي، فرم مخصوص معدل )مندرج در این اطالعیه( را به تأیید 
مؤسسه محل تحصیل خود رسانده و آن را نزد خود نگه دارند تا در صورت قبولي، به 

مؤسسه محل قبولي ارائه نمایند. 
مقطع  معدل  باید  ناپیوسته  کارشناسي  مدرك  داراي  فارغ التحصیالن    -4 تبصره 
با معدل مندرج در کارت  آنان  )لیسانس(  کارداني )فوق دیپلم ( و مقطع کارشناسي 

شرکت در آزمون آنها یكسان باشد.
تبصره ۵- دانشجویان  شاغل به تحصیل  در مقطع کارشناسي ناپیوسته، که  پس  از 
اخذ مدرك  کارداني )فوق دیپلم ( در مقطع  کارشناسي  ناپیوسته پذیرفته  شده اند و هم 
اکنون نیز دانشجو بوده و حداکثر تا تاریخ ۹7/۶/3۱ فارغ التحصیل خواهند شد، باید 
معدل مقطع کارداني و میانگین  واحدهاي  گذرانیده  شده در مقطع کارشناسي آنان 
تا تاریخ  ۹۶/۱۱/30 با معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون، مطابق مفاد تبصره 

2 فوق یكسان باشد.

و- تذکرات مهم 
۱- شروع فرآیند برگزاري آزمون صبح ها از ساعت 7:30 )هفت و سي( و بعدازظهر از 
ساعت ۱4:30 )دو و نیم بعدازظهر( است. دِر حوزه هاي امتحاني صبح ها رأس ساعت 
7:00 )هفت صبح( و بعدازظهر رأس ساعت ۱4:00 )دو بعدازظهر( بسته خواهد شد؛ 
امتحاني،  به حوزه  از ورود داوطلبان  امتحاني،  از بسته شدن دِر سالن هاي  لذا پس 

ممانعت بعمل خواهد آمد.
2- براي  پاسخگویي  به  سؤاالت  تستي  و درج  آن  در پاسخنامه، منحصراً از مداد سیاه  

نرم پررنگ  استفاده  شود.
3- داوطلبان الزم است با توجه به رشته امتحاني و موادي که امتحان خواهند داد، 
لوازم مورد نیاز از قبیل مداد سیاه نرم پررنگ، مداد پاك کن، مداد تراش و سنجاق 
را به همراه داشته باشند و از آوردن  وسایل  اضافي  مانند ساك  دستي ، کیف  دستي ، 
پیجر، تلفن  همراه، انگشتر هوشمند، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند،  جزوه،  کتاب، 
ماشین حساب و نظایر آن و همچنین وسایل  شخصي  به  جلسه  آزمون  اکیداً خودداري  
شود. بدیهي  است  که  به  همراه داشتن  هر کدام  از وسایل  مندرج  در این  بند، به  عنوان  
تقلب  و تخلف  تلقي شده  و با داوطلبان  ذي ربط برابر آیین  نامه  تقلب  و تخلف  رفتار 

خواهد شد.
4- نظر به اینكه سؤاالت رشته هاي امتحاني دوره کارشناسي ارشد به گونه اي طراحي 
شده است که براي پاسخگویي به سؤاالت دروس ذي ربط نیاز به ماشین حساب نیست، 
لذا به کلیه داوطلبان تأکید مي گردد که با توجه به مطلب فوق، براي پاسخگویي به 
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سؤاالت هر یك از رشته هاي امتحاني، نیاز به ماشین حساب نبوده و از ورود داوطلباني 
که ماشین حساب براي شرکت در جلسه آزمون )از هر نوع آن( به همراه داشته باشند 
ممانعت به عمل خواهد آمد و با آنان برابر مقررات قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم 

در آزمون هاي سراسري که در این اطالعیه نیز آمده است، رفتار خواهد شد.
۵- پس  از برگزاري  آزمون  و تصحیح  اوراق ، کارنامه کلیه  داوطلبان  شرکت  کننده  در 
آزمون  هر یك  از کدرشته هاي  امتحاني ، به نحو مقتضي و در دهه دوم خرداد ماه سال 
۱3۹7 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور در اختیار داوطلبان قرار داده  

خواهد شد.
اساس  بر  که  دارد  ضرورت  مي شوند،  رشته  انتخاب  به  مجاز  که  داوطلباني   -۶
انتخاب کد رشته محل هاي  به  اعالم مي گردد، نسبت  دستورالعمل هایي که متعاقباً 
اقدام  امتحاني مجاز  امتحاني یا کدرشته هاي  از کدرشته  تحصیلي مورد عالقه خود 
و از طریق اینترنت نسبت به تكمیل فرم انتخاب رشته مربوط اقدام نمایند. اطالعیه 
این سازمان در مورد نتایج اولیه آزمون، مشاهده کارنامه و نحوه انتخاب رشته براي 
اطالع  و  نامه خبري  نشریه پیك سنجش )هفته  داوطلباني که مجاز مي گردند، در 
رساني سازمان سنجش آموزش کشور( منتشر و همچنین در سایت سازمان نیز قرار 

داده خواهد شد.
نشوند،  آزمون خود  پرینت کارت شرکت در  و  به مشاهده  7- داوطلباني که موفق 
این  نماینده  به  شده،  اعالم  زمان هاي  در  موضوع  پي گیري  براي  که  دارد  ضرورت 

سازمان مستقر در باجه رفع نقص )مطابق جدول شماره 2( مراجعه نمایند.

قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري
ماده ۵- تخلفات وجرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

ارتكاب هرگونه عملي که موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد یا همراه  الف- 
دستگاه هاي  و  الكترونیكي  ارتباط  وسایل  قبیل  از  غیرمجاز  وسیله  هرگونه  داشتن 

حافظه دار.
ب- ارتكاب هرگونه عمل خالف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار 

سازد از قبیل:
۱- ارائه مدرك یا گواهي مجعول یا تصویر گواهي مجعول براي شرکت در آزمون.

2- تباني با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحاني یا دست اندرکاران آزمون از قبیل 
عوامل اجرایي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.

3- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جاي داوطلب 
اصلي.

ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكي و دستگاه هاي 
حافظه دار.

د- کمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤاالت.
ه - دسترسي غیرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.

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

ز- افشاي سؤاالت آزمون یا تالش در جهت دستیابي و افشاي آن یا شرکت یا معاونت 
در این امر قبل یا حین برگزاري آزمون به هر نحو.

ح- خرید یا فروش سؤاالت آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر، قبل 
یا حین برگزاري آزمون، اعم از اینكه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعي یا غیرواقعي باشد.

ماده ۶- هیأت هاي رسیدگي به تخلفات، صالحیت صدور حكم به مجازات هاي زیر را 
درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشموالن بند )الف( ماده )۵(: اخطار کتبي با درج در پرونده داوطلب و 
اعالم به مراجع ذي ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشموالن بند )ب( یا بند )ج( ماده )۵(: محرومیت از گزینش علمي در 
آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در 

آزمون از یك تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هیأت هاي بدوي جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )۶( این قانون 
قابل تجدید نظر خواهي در هیأت تجدید نظر رسیدگي به تخلفات در آزمون ها است.

هیأت هاي   )۵( ماده  )ح(  و  )ز(  )و(  )ه (،  )د(،  بندهاي  مشموالن  مورد  در   -7 ماده 
رسیدگي متهم را براي رسیدگي و اعمال جزاي نقدي از ده میلیون )۱0/000/000( 
تا یك میلیارد )۱/000/000/000( ریال یا حبس از یك تا پنج سال یا هر دو مجازات 

به محاکم دادگستري معرفي مي نمایند.
ماده 8 – ارتكاب هر یك از اعمال موضوع ماده )۵( چنانچه در قالب عضویت در یك 
گروه یا شبكه باشد موجب تشدید مجازات مي شود و تشكیل دهنده و سرکرده گروه 
یا شبكه به حداکثر مجازات محكوم مي گردد. مجازات هر یك از اعضاء که در ارتكاب 
تخلفات و جرایم فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد، حداقل مجازات ذکر شده 

براي مرتكب است.
ماده ۹- رسیدگي در هیأت هاي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگي 
یا  اداري  تخلفات  به  رسیدگي  هیأت هاي  در  رسیدگي  یا  جزایي  قوانین  سایر  برابر 
هیأت هاي انتظامي اعضاي هیأت علمي یا کمیته هاي انضباطي دانشجویان نیست و 
مرتكب، عالوه بر مجازات مندرج در مواد )۶( و )7( این قانون، به مجازات مقرر در 

سایر قوانین و مقررات محكوم مي گردد.
در  مندرج  مجازات هاي  از  یكي  به  فردي  قطعي  محكومیت  صورت  در   -۱0 ماده 
به  )۶(، هیأت رسیدگي  ماده  )الف(  بند  استثناي مجازات مندرج در  به  قانون،  این 
تخلفات در آزمون ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي نماید؛ در این صورت، مؤسسه 
آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي یا مدرك به وي خودداري خواهد 
نمود و چنانچه گواهي فارغ التحصیلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي یا وزارت آموزش و پرورش یا 

دانشگاه آزاد اسالمي ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده ۱۱- چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بین نمرات و رتبه اکتسابي داوطلبي 
و سوابق تحصیلي وي مغایرت هاي غیرمتعارف مشهود و اساسي از قبیل عدم تطابق 
معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهي با رتبه و نمره اکتسابي در آزمون وجود داشته 
باشد، با تأیید هیأت هاي بدوي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در یك یا 
چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي آید. تعیین وضعیت نهایي 
بر عهده هیأت بدوي  امتحان مجدد  از  نتایج حاصل  بر اساس  این داوطلب،  آزمون 

است.
ماده ۱2- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمي و آموزشي، که براي افزایش آمادگي داوطلبان 
شرکت در آزمون هاي مورد بحث این قانون فعالیت مي کند، چنانچه در تخلفات ماده 
)۵( مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو مي شود و مدیران مسؤول آنها، عالوه 
بر محرومیت دائمي از تاسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات هاي پیش بیني شده 
یا آموزشگاه فاقد  این قانون و سایر قوانین محكوم مي شوند، و چنانچه مؤسسه  در 

مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده )۶( است.
تبصره- در مورد آموزشگاه هایي که فاقد مجوز باشند، عالوه بر اقدام مراجع قانوني 
ذي ربط، مدعي العلوم نیز مي تواند رأساً نسبت به اعالم جرم و پیگیري تخلفات آنان 

اقدام نماید.
از  سؤاالت،  به  پاسخگویي  و  اطالعات  واحد  که  مي رساند  اطالع   به  ضمنًا 
تعطیل  ایام  از  غیر  به  اداری  وقت  در   ۹۷/2/6 لغایت  روزه  همه  تاریخ  این 
آماده پاسخگویي به سؤاالت است؛ لذا داوطلبان گرامي مي توانند به منظور 
حاصل  تماس   02۱  -  42۱6۳ تلفن  شماره  با  خود  سؤاالت  به  پاسخگویي 

فرمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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آزمون  شرکت کنندگان  اطالع  به  بدین وسیله   ۱3۹7/۱/2۱ مورخ  اطالعیه  پیرو 
کارنامه  که  مي رساند   ۱3۹7 سال  )نیمه متمرکز(   »Ph.D« دکتري  دوره  ورودي 
این  پایگاه اطالع رساني  اولیه آزمون مذکور از روز دوشنبه ۱3۹7/۱/27 روي  نتایج 
سازمان به نشاني: www.sanjesh.org  قابل مشاهده بوده و داوطلبان با استفاده 
داوطلب  شناسنامه اي  مشخصات  همچنین  و  پرونده  شماره  یا  داوطلبي  شماره  از 
)نام خانوادگي و نام، شماره شناسنامه و تاریخ تولد( به کارنامه نتایج اولیه آزمون خود 
دسترسي خواهند داشت. آن دسته از داوطلباني که براساس مندرجات کارنامه اولیه، 
مورخ ۹7/2/3  روز دوشنبه  از  باید  انتخاب رشته هاي تحصیلي گردیده اند،  به  مجاز 
 تا روز شنبه مورخ ۹7/2/8 نسبت به ثبت کدرشته محل هاي انتخابي خود )حداکثر 
آزمون  آن  در  که  امتحاني  رشته  به  توجه  با  وجود(  صورت  در  محل  کدرشته   ۵0
داوطلبان  از  این دسته  به  نمایند.  اقدام  سازمان  این  اطالع رساني  پایگاه  در  داده اند، 
توصیه مي شود که ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي 
مورد  کدرشته محل هاي  سپس  نموده،  اقدام  آن  با  مرتبط  اطالعیه هاي  و  تحصیلي 
عالقه خود را، از کدرشته  محل هاي مربوط به رشته امتحاني انتخاب و اولویت ها را به 
ترتیب عالقه، مرتب نموده و پس از آن، نسبت به ثبت انتخاب هاي خود اقدام نمایند. 
دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي این آزمون از طریق پایگاه اطالع رساني 
به  از عصر روز پنج شنبه مورخ ۱3۹7/۱/30 در اختیار داوطلبان مجاز  این سازمان 

انتخاب رشته قرار گرفته است.
الزم به توضیح است که اسامي معرفي شدگان داراي حدنصاب، به منظور شرکت 
در مرحله دوم )مصاحبه، بررسي سوابق علمي و پژوهشي و ...( همراه با برنامه زماني 
مراجعه به دانشگاه هاي مجري در اواخر اردیبهشت ماه ۹7 از طریق پایگاه اطالع رساني 

این سازمان منتشر خواهد شد. 
ضمناً نظر داوطلبان گرامی را به موارد ذیل معطوف می دارد:

مجاز  اولیه،  نتایج  کارنامه  مفاد  به  توجه  با  که  داوطلباني  از  آن دسته  اطالع  به   -۱
 )2۱80 امتحانی  )کدرشته  اسالمی  معارف  مدرسی  مجموعه  در  رشته  انتخاب  به 
معارف  مدرسي  گرایش  به  مربوط  کدرشته محل هاي  انتخاب  به  مایل  و  گردیده اند 
کدرشته  در  متقاضي  داوطلبان  ورود  شرط  که  آنجا  از  مي رساند  هستند،  اسالمي 
امتحاني مذکور به دانشگاه، عالوه بر کسب نمره علمي الزم، احراز شرایط و ضوابط 
شماره  )دفترچه  مذکور  آزمون  در  شرکت  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  در  مندرج 
معاونت  ارزشیابي  و  جذب  مدیریت  سوي  از  که  است  مصاحبه اي  نتیجه   ،)۱

مقام  نمایندگي  نهاد  اسالمي  معارف  دروس  و  استادان  پژوهشي  آموزشي، 
معظم رهبري در دانشگاه ها انجام خواهد شد؛ لذا این دسته از داوطلبان، چنانچه 
در ردیف معرفي شدگان داراي حدنصاب براي انجام مراحل مصاحبه قرار گیرند، الزم 
است که حداکثر تا 7 روز پس از اعالم نتایج معرفي شدگان )اواخر اردیبهشت ماه(، 
براي طي مراحل پذیرش به پایگاه اطالع رساني معاونت آموزشي، پژوهشي استادان و 
دروس معارف اسالمي )به نشاني: www.asatid.org( مراجعه و ضمن ثبت نام در 
این سامانه، منتظر اعالم زمان مصاحبه از سوي معاونت مذکور باشند. بدیهي است که 
عدم ثبت نام در این سامانه، به منزله انصراف از تحصیل در این رشته تلقي مي گردد. 
در پایان الزم به ذکر است که در گزینش نهایي، وضعیت علمي داوطلباني که مبادرت 
به تكمیل فرم انتخاب رشته هاي تحصیلي اینترنتي خود در موعد مقرر ننمایند یا 
نتیجه مراحل مذکور از سوي معاونت فوق الذکر به صورت عدم تأیید به این سازمان 

اعالم گردد، مورد بررسي قرار نخواهد گرفت.
به  مربوط  امتحاني  رشته هاي  کد  از  یك  هر  انتخاب  به  عالقه مند  داوطلبان   -2  
دانشگاه هاي: امام صادق )ع(، جامع امام حسین )ع( و علوم انتظامي امین، که فقط 
مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي غیر روزانه شده اند، در صورت تمایل و دارابودن 
شرایط الزم، مطابق توضیحات انتهاي دفترچه مي توانند کدرشته محل هاي مربوط به 

دوره هاي روزانه دانشگاه هاي ذي ربط را نیز انتخاب نمایند.
رشته های  انتخاب  به  عالقه مند  و  بوده  رشته  انتخاب  به  مجاز  که  داوطلبانی   -3
دانشگاه های آزاد اسالمی هستند، الزم است که به سایت دانشگاه مذکور مراجعه و 
بر اساس اطالعیه های مربوط که در سایت آن دانشگاه اطالع رسانی خواهد شد، اقدام 

نمایند.
درباره  که  صورتي  در  نتیجه،  اعالم  کارنامه  دریافت  از  پس  داوطلبان، 
از  تا تاریخ ۹۷/2/۱0  مندرجات آن سؤالي داشته باشند، مي توانند حداکثر 
طریق سیستم پاسخگویي اینترنتي مندرج در سایت این سازمان، سؤاالت 
اکیداُ  حضوري  مراجعه  یا  و  پستي  نامه  ارسال  از  و  نموده  مطرح  را  خود 
خودداري نمایند. بدیهي است به کلیه مكاتباتي )اینترنتي یا غیراینترنتي( 
که بعد از تاریخ ۹۷/2/۱0 در این خصوص واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 کارنامه نتایج اولیه و زمان انتخاب 

رشته هاي تحصیلي آزمون ورودي 

دوره دکتري »Ph.D« )نیمه متمرکز( سال 1397
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دکتر حسین توکلي، مشاور رئیس سازمان سنجش، اعالم کرد:
۱- مرحله   اول ثبت نام  براي شرکت در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته 
سال ۱3۹7 در شش گروه آموزشي و ۱32 کد رشته امتحاني براي پذیرش دانشجو در 
 دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش عالي  و همچنین  دانشگاه آزاد اسالمي، از روز پنج شنبه 
۱۶ آذرماه ۱3۹۶ )۱3۹۶/۹/۱۶( از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد 

و در روز یكشنبه ۹۶/۹/2۶ )2۶ آذر ماه ۱3۹۶( پایان پذیرفت. 
تذکر خیلي مهم: عالوه بر ثبت نام از داوطلبان ۱32 کد رشته امتحاني از سوي سازمان 
سنجش آموزش کشور و برگزاري آزمون کد رشته هاي امتحاني مذکور از سوي این سازمان، 
ثبت نام و برگزاري آزمون ۹ کد رشته امتحاني دیگر شامل کد رشته هاي امتحاني ۱۱47، 
اجرایي  دستگاه هاي  سوي  از   ،۱۱۵۹ و   ۱۱۵8 ،۱۱۵7 ،۱۱۵۵ ،۱۱۵4 ،۱۱۵0 ،۱۱4۹
ذي ربط پذیرنده دانشجو در هر یك از 8 کد رشته امتحاني، با هماهنگي و نظارت کامل 
سازمان سنجش آموزش کشور و مطابق برنامه زماني که مشخص مي گردد، انجام مي گیرد. 
2- در مرحله اول  ثبت نام، تعداد 62۱۳2۵ داوطلب براي  شرکت در این آزمون، از تاریخ 

۹۶/۹/۱۶ لغایت ۹۶/۹/2۶ ثبت نام نموده اند.
دفترچه  اصالحات  از  برخي  آموزش کشور در خصوص  اطالعیه  سازمان سنجش   -۳
راهنماي ثبت نام آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته سال ۱3۹7 از عصر 
روز یكشنبه ۹۶/۹/2۶ روي سایت این سازمان قرار گرفت و لذا به منظور فراهم نمودن 
تسهیالت الزم براي آن  دسته از داوطلباني که از تاریخ ۱۶ آذر ماه لغایت 2۶ اذرماه  ثبت نام 
 نموده بودند، ترتیبي اتخاذ گردید تا اطالعات  ثبت نامي آنان از روز دوشنبه۹۶/۱۱/30 

)30 بهمن ماه ۹۶( روي سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار داده شود. 

4- داوطلبان مذکور مي توانستند با مطالعه دقیق دفترچه راهنماي ثبت نام و اصالحات 
 مربوط ، از روز دوشنبه ۹۶/۱۱/30 )30 بهمن ماه ۹۶( لغایت روز پنج شنبه ۹۶/۱2/3 
)سوم اسفند ماه ۹۶( با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به مشاهده 
و کنترل اطالعات ثبت نامي خود، و در صورت تمایل، نسبت به ویرایش اطالعات ثبت نامي 

خود اقدام نمایند.
۵- از سوي دیگر، به منظورمساعدت و همراهي با داوطلباني که در مهلت مقرر براي 
ثبت نام  در آزمون  ورودي  دوره هاي  کارشناسي ارشد ناپیوسته سال۹7 اقدام  ننموده بودند، 
 ترتیبي اتخاذ گردید که این دسته از متقاضیان نیز بتوانند از روز دوشنبه ۹۶/۱۱/30 
)30 بهمن  ماه  ۹۶( لغایت روز پنج شنبه ۹۶/۱2/3 )سوم  اسفند ماه ۹۶( با مطالعه دقیق 
 دفترچه راهنماي  ثبت نام و مفاد اطالعیه مورخ ۱3۹۶/۹/2۶، با مراجعه به  سایت سازمان 
سنجش  آموزش کشور و خرید کارت اعتباري ثبت نام، نسبت به ثبت نام براي شرکت در 
این آزمون اقدام کنند. بر اساس آمار گزارش شده، تعداد ۱۱44۱8 داوطلب در مرحله 
دوم ثبت نام، نسبت به ثبت نام براي شرکت در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد 

ناپیوسته سال ۱3۹7 اقدام نموده اند.
6- با توجه به  آمار ثبت نام  کنندگان مرحله  اول ثبت نام، یعني تعداد 62۱۳2۵ داوطلب، 
و آمار ثبت نام  کنندگان در مرحله مهلت مجدد براي  ثبت نام، یعني ۱۱44۱8  نفر، بنابراین، 
در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته سال ۹7 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
 عالي و همچنین دانشگاه آزاد اسالمي، جمعاً تعداد ۷۳۵۷4۳  نفر ثبت نام نموده اند. از 
تعداد ۷۳۵۷4۳ داوطلب ثبت نام  کننده، تعداد ۳644۷8 نفر زن و تعداد ۳۷۱26۵ 
نفر مرد هستند؛ به عبارت دیگر، 4۹/۵4 درصد ثبت نام   کنندگان زن و۵0/46 درصد 

 دکتر حسین توکلي 
مشاور عالی رئیس سازمان سنجش ارائه کرد:

گزارش مخترصی درباره آزمون ورودی  
دوره های كارشناسے ارشد ناپيوسته 
سال 1397و همچنني بيست و سومني دوره 
املپياد علمے ـ دانشجويے كشور 
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آنان مرد هستند. آمار داوطلبان ثبت نام  کننده در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد 
ناپیوسته سال ۱3۹7 براي ۱32 کد رشته امتحاني به تفكیك گروه آموزشي و جنس، به 

شرح جدول شماره ۱ است. 

دوره هاي  ورودي  آزمون  در  ثبت نام  کننده  داوطلبان  آمار   :۱ شماره  جدول 
کارشناسي ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷به تفكیك گروه آموزشي و جنس

۷- آمار ثبت نام  کنندگان در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته سال ۱3۹7، 
نسبت به آمار داوطلبان آزمون مذکور در سال ۱3۹۶، تعداد ۱42۵0۷ نفر کمتر است.

8- بر اساس آمار گزارش شده، تعداد ۵۵8۹۱ داوطلب از ۷۳۵۷4۳ داوطلب ثبت نام 
 کننده، نسبت به اعالم عالقه مندي براي شرکت در آزمون کد رشته امتحاني دوم )یكي از 
کد رشته هاي امتحاني شناور مندرج در دفترچه راهنما( اقدام نموده اند. آمار داوطلباني که 
عالوه بر کد رشته امتحاني اصلي )کد رشته امتحاني اول(، عالقه مندي خودرا براي شرکت 
در کد رشته امتحاني دوم آزمون ورودي دوره کارشناسي ارشد ناپیوسته سال ۱3۹7 نیز 

اعالم نموده اند، به تفكیك گروه آموزشي و جنس به شرح جدول شماره 2 است. 

جدول شماره 2: آمار داوطلباني که عالوه بر کد رشته امتحاني اصلي )کد رشته 
امتحاني اول(، عالقه مندي خود را براي شرکت در کد رشته امتحاني دوم آزمون 
ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷ نیز اعالم نموده اند، به 

تفكیك گروه آموزشي و جنس

 

۹- با توجه به آمار داوطلبان واقعي، یعني ۷۳۵۷4۳ نفر، و تعداد عالقه مندان به رشته 
امتحاني دوم، یعني ۵۵8۹۱ نفر، براي برگزاري آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد 
ناپیوسته سال ۱3۹7، تعداد ۷۹۱6۳4 کارت ورود به جلسه آزمون صادر و آزمون نیز براي 

این تعداد داوطلب برگزار مي  گردد. 
آمار صدور کارت )برگزاري آزمون( شرکت در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد 

ناپیوسته سال ۱3۹7 به تفكیك گروه آموزشي و جنس به شرح جدول شماره 3 است. 

جدول شماره ۳: آمار صدور کارت )برگزاري آزمون( شرکت در جلسه آزمون ورودي 
دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷ به تفكیك گروه آموزشي و جنس

۱0- کارت  شرکت در آزمون ورودي  دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته سال۱3۹7 
کلیه داوطلبان ۱32 کد رشته امتحاني گروه هاي آموزشي شش گانه، از روز دوشنبه 
 ۱3۹7/2/3 )سوم  اردیبهشت ماه ۹7( روي سایت  سازمان سنجش آموزش کشور قرار 
خواهد گرفت و لذا داوطلبان باید از امروز دوشنبه ۱3۹7/2/3 )سوم  اردیبهشت ماه 
 ۹7( لغایت روز چهارشنبه ۱3۹7/2/۵ )پنجم اردیبهشت ماه ۹7( به سایت سازمان 
سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به دریافت پرینت  کارت شرکت  در آزمون 
رشته  کد  دو  در  که  داوطلباني  است  بدیهي  نمایند.  اقدام  مربوط  راهنماي  برگ  و 
امتحاني )کد رشته امتحاني اول یا اصلي و کد رشته امتحاني دوم( متقاضي شده  اند، 
باید، عالوه بر دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون کد رشته امتحاني اصلي )کد 
رشته  کد  آزمون  در  کارت شرکت  پرینت  دریافت  به  نسبت  اول(،   امتحاني  رشته 

امتحاني دوم خود نیز اقدام کنند. 
کارشناسي ارشد  دوره هاي  ورودي  آزمون  شده،  اعالم  زماني  برنامه  اساس  بر   -۱۱
ناپیوسته سال ۱3۹7 در ۱32 کد رشته امتحاني و همچنین اولین مرحله بیست و 
سومین دوره المپیاد علمي ـ دانشجویي کشور، در صبح و بعد از ظهر روز پنج شنبه 
حوزه   ۱77 و  شهرستان   74 در   ۱3۹7 ماه  اردیبهشت  هفتم  جمعه  صبح  و  ششم 

امتحاني برگزار خواهد شد.
آمار برگزاري آزمون داوطلبان آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشدناپیوسته سال 
۱3۹7 به تفكیك نیمروز برگزاري آزمون و جنس و تعداد کد رشته هاي امتحاني در 

هر نیمروز به شرح جدول شماره 4 مي باشد. 

دوره هاي  ورودي  آزمون  داوطلبان  آزمون  برگزاري  آمار   -4 شماره  جدول 
کارشناسي ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷ به تفكیك نیمروز برگزاري آزمون و جنس 

و هم چنین تعداد کد رشته هاي امتحاني در هر نیمروز

۱2- نتایج اولیه این آزمون به صورت کارنامه تنظیم مي شود و کارنامه نتایج اولیه 
آزمون کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون، در دهه دوم خرداد ماه ۱3۹7 روي 

سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. 
۱۳- داوطلباني که مجاز به انتخاب رشته مي شوند، ضرورت دارد که بر اساس برنامه 
کدرشته  انتخاب  نسبت  به   ،۱3۹7 خردادماه  دوم  دهه  در  شده  پیش بیني  زماني 
محل هاي تحصیلي  مورد عالقه خود از کد رشته امتحاني یا کد رشته هاي امتحاني 

مجاز، اقدام کنند. 
ورودي  آزمون  در  شرکت کننده  داوطلبان  کلیه  براي  کارنامه  صدور  از  پس   -۱4
دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته سال ۱3۹7، بر اساس ضوابط و شرایط اعالم شده 
از سوي دانشگاه آزاد اسالمي، که از طریق سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه 
به  عالقه مند  که  داوطلباني  رسید،  شرایط خواهد  واجد  متقاضیان  اطالع  به  مذکور 
مي توانند  هستند،  نیز  اسالمي  آزاد  دانشگاه  تحصیلي  محل هاي  رشته  کد  انتخاب 
با مراجعه به سایت دانشگاه مذکور و برابر مقررات مشخص شده، نسبت به انتخاب 

کدرشته محل هاي تحصیلي خود در دانشگاه آزاد اسالمي اقدام نمایند. 
۱۵- بر اساس برنامه زماني پیش بیني شده، اطالعیه این سازمان دربارة معرفي شدگان 
چند برابر ظرفیت کد رشته محل هاي بورسیه یا داراي شرایط خاص، زمان انجام مصاحبه 
و تاریخ آزمون مرحله دوم کد رشته هاي امتحاني داراي آزمون تشریحي یا پروژه، در دهه 

اول تیرماه ۱3۹7 روي سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار مي گیرد.
۱6- نتایج نهایي آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته سال ۱3۹7 در 
دهه اول شهریورماه ۱3۹7 روي سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد 

گرفت. 
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بدین وسـیله بـه اطـالع مي رسـاند بـر اسـاس آیین نامـه اجرایي مـاده واحـده مصوب 
جلسـه 73۹ مـورخ ۱3۹2/8/28 شـوراي عالـي انقـالب فرهنگـي بـه منظـور کاهش 
آالم و رنج هـاي ناشـي از زلزلـه، سـهمیه اي خـاص بـه داوطلبـان مناطـق زلزلـه زده 
کشـور، در آزمـون سراسـري سـال ۱3۹7 تخصیص داده خواهد شـد. ضمنـاً با توجه 
بـه مـواد ۱ و 2 آیین نامـه اجرایـي مزبـور، مكاتبـات الزم بـا وزارت محترم کشـور در 
خصـوص مشـخص نمـودن شـهرها و بخش هایـي کـه زلزله هـاي سـال جـاري منجر 

بـه خسـارت هاي جانـي و مالـي در آنهـا شـده، بـه عمل آمده اسـت. 

پـس از ارسـال نـام بخش ها و شـهرهاي آسـیب دیده از طـرف وزارت محترم کشـور 
و مشـخص شـدن ظرفیـت دانشـگاه ها و رشـته محل هـا، ظرفیت هـای تخصیصـي 
بـه داوطلبـان مناطـق زلزلـه زده تعییـن شـده و از طریق دفترچـه راهنمـاي انتخاب 
رشـته )دفترچه شـماره 2( آزمون سراسـري در مرداد ماه سـال ۱3۹7 اطالع رسـاني 

خواهد شـد.      
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اختصاص سهمیه به داوطلبان مناطق زلزله زده کشور در آزمون سراسري سال 1397

به اطالع داوطلبان گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال ۱3۹7 می رساند که بخشی از 
سؤال های تخصصی گروه آزمایشی هنر از کتاب های: کارگاه هنر ۱ )کد: ۵۹4(، کارگاه هنر 2 
)کد: ۵۹4/۱(، سیر هنر در تاریخ ۱ )کد: ۵۹4/3(، سیر هنر در تاریخ 2 )کد: ۵۹4/8(، انسان، 
فضا، طراحی )کد: ۵۹4/7(، آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران )کد: ۵۹4/۶(، مبانی 
هنرهای تجسمی )کد: 3۵8/2۱(، طراحی ۱ )کد: 3۵۹/۹2(، طراحی 2 )کد: 48۹/۹(، آشـنایی 
با بنـاهای تـاریخی )کد: 4۹2/۶(، خط در گرافیك )کد: 4۹۱/۶(، ترسیم فنی و نقشه کشی 

)کد: 3۵۹/78(، کارگاه نقاشی )کد: 4۹۶/3(، عكاسی ۱ )کد: 3۵8/۱۵ و 4۹7/۶(، طراحی 
 اندام و لباس )کد: 4۹4/8(، کارگاه طراحی نقوش سنتی )کد: 3۵۹/77(،  حجم سازی ۱ 
)کد: 4۵0/3(، آشنایی با صنایع دستی ایران ۱ )کد: 3۵۹/30( و مبانی نظری و ساختار 

موسیقی ایرانی )کد: 33۱( طراحی خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

فهرست بخشی از منابع  آزمون سراسری سال 1397 گروه آزمایشی هنر

۱- درس فقـــه: کتـــاب آشـــنایی بـــا فقـــه، نوشـــتة ملیحـــه حاجیـــان، انتشـــارات 
مدرســـه.

2- درس اصـــول عقایـــد: کتـــاب جهـــان بینـــی 3 )عـــدل الهـــی و قضـــا و قدر( کـــد: 200۹، 
شـــامل فصـــل اول )همـــه فصـــل(، فصـــل دوم )بجـــز عنـــوان »فلســـفه اســـالمی« صفحـــه 

 23 و 24( و از فصـــل چهـــارم، عنـــوان »نظـــام کل تـــا مصائـــب، مـــادر خوشـــبختی هـــا« 
)از صفحه ۶۵ تا 72(.        

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 : 

میزان و نحوة تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1397 
بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان آزمون سراسری سال ۱3۹7 می رساند: بر اساس 
مصوبه نهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۹۶/8/20 میزان و نحوة 
تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱3۹7  همانند آزمون سراسری سال 

۱3۹۶ به صورت زیر است:
الف- آن دسته از دیپلمه های ریاضی فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف 
اسالمی، که دیپلم خود را از سال ۱384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یك  یا چند درس 
آنها به صورت نهایی، سراسری و  کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی 
 بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم )سال سوم آموزش متوسطه( به میزان حداکثر 
2۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در 

نمره  کل نهایی آنان لحاظ می شود.
علوم  تجربی،  علوم  فیزیك،  ریاضی  پیش دانشگاهی  مدرك  دارای  داوطلبان  ب- 
انسانی، علوم و معارف اسالمی و هنر، که مدرك دوره پیش دانشگاهی خود را از سال 
تحصیلی ۹0-۹۱ به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یك یا چند درس آنها به صورت 
بوده  اعمال سوابق تحصیلی  برگزار شده است، مشمول  نهایی، سراسری و کشوری 

نمرات دروسی که به صورت  و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش دانشگاهی )صرفاً 
نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است( به میزان حداکثر ۵ درصد به نسبت 
آنان  نهایی  کل  نمره   در  تأثیر مثبت  به صورت  و  داوطلب  موجود  سوابق تحصیلی 

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

خواهد شد. 
اگر  که  معنی است  بدان  تحصیلی،  سوابق  مثبت  تأثیر  اعمال  است که  شایان ذکر 
سوابق تحصیلی باعث افزایش نمره کل نهایی آزمون هر زیرگروه شود، در آن زیرگروه 
)اثر  شود  زیرگروه  هر  آزمون  نهایی  نمره کل   کاهش  باعث  اگر  و  شد،  خواهد  اعمال 
منفی داشته باشد( در آن زیرگروه اعمال نمی شود و نمره کل آزمون آن زیرگروه به 

عنوان نمره کل نهایی زیرگروه فوق در نظر گرفته می شود.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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شاید شما نیز این روزها در شبكه های مجازی، فیلمی تبلیغاتی را که به داوطلبان توصیه 
می کند پیش از شرکت در آزمون سراسري ۹7، این فیلم را حتماً ببینند و با ارتباط با 
مؤسسة مورد نظر، از سؤال های احتمالی یا بسیار شبیه به کنكور ۹7 مطلع شوند، دیده 
باشید؛ فردی که مدعي است با مطالعة سؤال های آنها که جزوه ای طالیی و فوق سّری 
است! داوطلبان کاماًل برای آزمون سراسری آماده می شوند؛ زیرا طراحان سؤال هاي این 
جزوه، دارندگان رتبه های تك رقمی آزمون سراسری و استادان درجه یك ایران هستند 
که کوله باری از تجربه را بر دوش دارند، و وقتي این دو گروه در کنار هم مجموعه سؤاالتی 
را تهیه می کنند، جزوه اي ارائه مي شود که با مطالعة اندك آن می توان به 30 درصد 
سؤال های آزمون سراسری پاسخ داد! همچنین این فرد، مدعي است که اگر داوطلبي با 
برنامه این مؤسسه پیش برود و مطالعه و انگیزه کافی داشته باشد و این جزوه اورژانسی را 
نیز تهیه کند تا کاماًل نیازهای آموزشی اش برطرف شود، کار تمام است و درصد پاسخگویي 

او باال می رود و تا 70 درصد هم خواهد رسید و رشتة خوب از آن وي خواهد بود!
متأسفانه هر ساله بعد از تعطیالت نوروز، که به آزمون سراسری نزدیك می شویم، بازار 
فرصت طلبان گرم می شود؛ برخي از افرادی که با تبلیغات مختلف، تالش می کنند تا 
داوطلبان را، بخصوص کسانی را که مطالعة کافی و دقیقی نداشته اند، به خود جذب کنند 
و به آنها بقبوالنند که به یاری آنها و بدون تالش و کوشش بسیار، در همین فرصت باقی 

مانده می توانند موفق گردند و رتبة خوبی نیز کسب کنند.
کافی است به نمایشگاه بین المللي کتاب که هر ساله در اواسط اردیبهشت ماه برگزار 
می شود، نیز سری بزنید تا شاهد وجود غرفه های متعددی باشید که 
به شما اعالم می کنند که سؤال های احتمالی آزمون سراسری 
را دارند! یا سی دی ها و کالس هایي را تبلیغ می کنند که 
می توانید به کمك آنها، بدون داشتن دانش و فقط با 
مهندسی معكوس، به سؤال های آزمون سراسری 
پاسخ صحیح بدهید! و در نهایت کتاب هایي 
آنها،  گفتة  به  که  معرفی می کنند  را 
فالن رتبة برتر فقط با بهره گیری 
از آن کتاب ها، نتیجه گرفته 

و موفق شده است! 
این در حالی است 

که تمامی دارندگان رتبه های برتر آزمون سراسری، از دانش آموزان توانمند و کوشای 
آموزش و پرورش هستند که در طی سال های تحصیلی خود، همیشه نمرات خوبی کسب 
کرده اند، و اگر هم استثنایی وجود داشته باشد، به دلیل شرایط خاص خانوادگی و شخصی 
فرد مورد نظر بوده، و چنین فردی نیز بی شك تالش بیشتری نسبت به سایر داوطلبان 
داشته تا بتواند ضعف ها و کمبودهایی را که در دوران تحصیل داشته است، جبران نماید، و 
به هیچ وجه این گونه نیست که داوطلبی بتواند طی دو یا سه ماه آخر، به یاری مؤسسه ای 
آموزشی یا افرادی خاص، و بی نیاز از مطالعة مستمر و مداوم، رتبة خوبی کسب کند و در 

کدرشته محلی که مورد استقبال تعداد زیادی از داوطلبان است، پذیرفته شود.
از سوی دیگر، سازمان سنجش آموزش کشور معتقد است که سؤال های آزمون سراسری 
در راستای کتاب های درسی است، و در نتیجه هر دانش آموز کوشایی وقتی کتاب های 
درسی را مطالعه مي کند، در واقع به سؤال های احتمالی کنكور پی مي برد؛ پس اگر مؤسسه 
یا آموزشكده ای، دو نمونه سؤال روبروی شما می گذارد که یكی سؤال مؤسسة مورد نظر و 
دیگری سؤال آزمون سراسری است و می گوید که فقط اعداد جابجا شده و اصل سؤال یكی 
است، باید به او گفت که با خواندن کتاب درسی هم می توان با چنین سؤال هایی روبرو شد 

و در واقع آن مؤسسه »شق القمر« نكرده است! 
سخن آخر اینكه ما هم قبول داریم که درس خواندن سخت است، و افرادی که تبلیغ 
می کنند و می گویند در یك ماه آخر معجزه می کنند، نیز فریبنده و اغوا کننده هستند؛ اما 
واقعیت جز این نیست که تنها راه حل برای موفقیت در آزمون سراسری، درس خواندن 
است و هدف این تبلیغ ها، فقط سوء استفاده از امیدها و آرزوهای داوطلبانی است که 

می خواهند بدون رنج و زحمت به نتیجه برسند.
به یاد داریم که چند سال پیش، مؤسسه ای تبلیغ می کرد که داوطلبی با ضعف درسی 
بسیار، از دی ماه به یاری مؤسسة مورد نظر شروع به مطالعه کرده و در نهایت در رشتة 
دندانپزشكی پذیرفته شده است؛ اما وقتی به بررسی این ادعا پرداختیم، متوجه شدیم که 
داوطلب مورد نظر، اصاًل مجاز به انتخاب رشته محل های روزانه و شبانه نشده و صرفاً در 

یكی از رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور یكي از استان ها پذیرفته شده است!
شبكه هاي  و  مجازي  رسانه های  رنگین  تبلیغات  فریفته  نباید  که  بگوییم  می خواهیم 
اجتماعی شد و وقت و پول خویش را صرف آنها کرد. درست است که اگر شما از همین 
امروز شروع به مطالعه جدی و دقیق کتاب هاي درسي خود کنید، شاید نتوانید در کدرشته 
محل ایده آل خود پذیرفته شوید، اما بدون شك، هنگام شرکت در جلسه آزمون سراسری، 
وضعیت علمی و روحی تان بهتر از امروز خواهد بود، و در نهایت رتبه بهتری کسب خواهید 
کرد. همچنین فردی که با تالش و پشتكار خود وارد دانشگاه شود، در دانشگاه نیز از نظر 
علمي، وضعیت بهتری خواهد داشت و می تواند از تحصیالت دانشگاهی خود برای رسیدن 

به موقعیت اجتماعی بهتر و کسب درآمد خوب، بهره بیشتري ببرد. 

تبلیغاتے پوچ و رنگین به نام 

سؤال های احتاملے آزمون رسارسی 97!

تبلیغاتے پوچ و رنگین به نام 

سؤال های احتاملے آزمون رسارسی 97!
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هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

راه اندازي کانال اطالع رساني این سازمان 
در شبکه هاي اجتماعي با استفاده از پیام رسان هاي داخلي

 TOEFL ، GRE،IELTS به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر
با تبلیغات و  با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که   و ... می رساند 
به  اقدام  داوطلب   مشخصات  با  نظر،  مورد  مدارك  اخذ  بر  مبنی  واهی  وعده های 
به عنوان  این سازمان  افراد می نمایند،  این  از  قابل توجهی  و اخذ مبالغ  کالهبرداری 
ناظر آزمون های  بین المللی در کشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراکز به مراجع 

قضائی، موارد ذیل را  برای اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت که قباًل 
مجری آزمون از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از 
پرداخت هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های 

بین الملل( نسبت به مجاز بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان 
در فهرست متخلفان آزمون های این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمنًا این داوطلبان از 2 تا 
10 سال از شرکت در آزمون هایی که این سازمان برگزار می نماید یا ناظر آن است، محروم 
خواهند شد. همچنین در صورتی که متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در 
یکی  مراکز نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به 

عمل خواهد آمد.

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد 
خودداری نمایند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

4 - داوطلبانی که با جعل مدارك هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند و 
در آن شرکت کنند و تخلف آنان )حتی پس از دریافت مدرك ( اثبات گردد، برابر مقررات 
برگزاری آزمون ها، مدارك مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون ها به مدت 2 تا10سال 
با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از سند  محروم خواهند شد و 
مجعول و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی )تعزیرات 
مصوب 1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، این گروه از 

متخلفان برای  صدور احکام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.
یادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز آزمون های بین المللی، کلیه 
مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی شخصَا توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت 
عدم رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه با افراد یا شرکت های سودجو که به روش های 
مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمایند برخورد قانونی 

خواهد شد.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

نحوه پي گیري هر گونه سؤال 

در خصوص نتایج دانشگاه آزاد اسالمي 

سازمان سنجش آموزش کشور به منظور سهولت اطالع رساني و تسریع در انعكاس اخبار، 
اقدام به راه اندازي کانال اطالع رساني در پیام رسان های داخلی کرده است.

کاربران محترم پیام رسان های داخلی، با نشانی های اعالم شده مي توانند با عضویت در 
کانال واحد خبر و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، از اخبار و مطالب مرتبط 

بهره مند گردند.
http://sapp.ir/sanjeshprnoet :پیام رسان سروش 

https://profile.igap.net/prnoetir :پیام رسان آی گپ
https://gap.im/prnoetir :پیام رسان گپ

@prnoetir  :پیام رسان بله
.https://eitaa.com/prnoetir :پیام رسان ایتا

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

داوطلبان گرامی براي پي گیري هر گونه سؤال در خصوص نتایج مربوط به رشته هاي 
دانشگاه آزاد اسالمي مي توانند به روش هاي ذیل اقدام نمایند:

۱- طرح  سؤال به صورت اینترنتي با مراجعه به بخش »پاسخگویي به سؤاالت« مندرج در 
www. azmoon.org  : سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني

2- تماس تلفني با ستاد پاسخگویی تلفنی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمي 

با شماره: 4743 - 02۱.
 3- مراجعه حضوري به ستاد پاسخگویی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمي به 
نشاني: تهران، انتهاي اتوبان شهید ستاري )شمال(، سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمي.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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برنامه زماني ثبت نام آزمون تولیمو سال 1397 

و اضافه شدن حوزه کیش برای دوره های 127 و 129

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  در خصوص :

 تاریخ ثبت نام پذیرش در دوره هاي 

کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي سال 1397  
و پذیرش در دوره هاي کارداني  ثبت نام  اطالع کلیه متقاضیان  به  بدین وسیله 
مصوبه  به  توجه  با  که  مي رساند   ۱3۹7 سال  حرفه اي  و  فني  دانشگاه  جدید  نظام 
دهمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۱3۹۶/۱۱/30، پذیرش براي 
کلیه رشته هاي دوره هاي مذکور در سال ۱3۹7 صرفاً براساس سوابق تحصیلي )معدل 
کل دیپلم( خواهد بود و با توجه به اعالم دفتر گسترش آموزش عالي، این پذیرش 

منحصراً براي دانشگاه فني و حرفه اي صورت خواهد پذیرفت. 
به  براي دوره هاي مذکور،  انتخاب رشته  و  ثبت نام  فوق،  مراتب  به  توجه  با  لذا 
شنبه  روز  در  و  آغاز خواهد شد   ۱3۹7/3/۶ مورخ  یكشنبه  روز  از  اینترنتي  صورت 
مورخ ۱3۹7/3/۱2 پایان مي پذیرد. کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر 

گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما )که هم زمان با ثبت نام از طریق 
دسترسي  قابل   www.sanjesh.org نشاني:   به  سازمان  این  اطالع رساني  پایگاه 
اطالع رساني  پایگاه  به  ثبت نام،  نیاز  اطالعات مورد  و  نمودن مدارك  فراهم  است( و 
اشاره شده مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته براي پذیرش در دوره هاي فوق 

اقدام نمایند.
ضمناً به اطالع می رساند که با توجه به تغییر نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش 
برای تحصیالت متوسطه، نحوه پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی در سال ۱3۹8، در 

زمان مقرر اطالع رسانی خواهد شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

تاریخ حوزه هاي برگزاريزمان برگزاريدورهردیف
برگزاري

۹۷/2/20تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، رشت، کرمانشاه، گرگان، بندرعباس و کیشاردیبهشت۱۱2۷

۹۷/4/2۱تهرانتیر2۱28

۹۷/۵/2۵تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، رشت، کرمانشاه، یزد، زنجان، گرگان، زاهدان، بیرجند و کیشمرداد۳۱2۹

۹۷/6/22تهرانشهریور4۱۳0

۹۷/۷/26تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، رشت، کرمانشاه، یزد، زنجان، گرگان، بیرجند، کیش، چابهار و بندرعباسمهر۵۱۳۱

۹۷/8/24تهرانآبان6۱۳2

۹۷/۹/2۹تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، رشت، کرمانشاه، یزد، زنجان، گرگان،کیش، بندرعباس، زاهدان و بیرجندآذر۷۱۳۳

۹۷/۱0/2۷تهراندي8۱۳4

۹۷/۱۱/2۵تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، رشت، کرمانشاه، یزد، زنجان، گرگان، کیش، بندرعباس، زاهدان و چابهاربهمن۹۱۳۵

۹۷/۱2/2۳تهراناسفند۱0۱۳6

11شعبان، فرخنده زاد روز حرضت 
علے اکرب)علیه السالم( 
و روز جوان بر متام مسلامنان، 
بخصوص جوانان عزیز، تهنیت باد
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