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یادداشت  هفته

برنامه زماني آزمون هاي سازمان سنجش آموزش كشور در سال 1397

سالنام آزمون
ثبت نام

برگزاري آزمون
تااز

)Ph.D( جمعه 96/12/4سه شنبه 96/9/7چهار شنبه 9796/9/1دكتري

پنجشنبه 97كارشناسي ارشد
پنجشنبه و جمعهچهار شنبه 96/9/1696/9/22

 6 و 97/2/7

پنجشنبه و جمعهيكشنبه 96/11/8يكشنبه 9796/11/1سراسري
 7 و 97/4/8

فني و حرفه اي 
متعاقباً اعالم خواهد شدكارداني نظام جديد

متعاقباً اعالم خواهد شدكارشناسي ناپيوسته

صفحه  6  

صفحه  4

صفحه  8

صفحه  6

صفحه  6

28 َصفر ، سالروز رحلت رسول گرامی اسالم 

) صّلی ا... علیه و آله وسّلم وشهادت حضرت امام حسن 

برتمام  السالم(  علیهما   ( رضا  امام  حضرت  و  مجتبی 

مسلماناِن عاَلم تسلیت باد

ازسوی سازمان سنجش اعالم شد : 

میزان و نحوة تأثیر سوابق تحصیلي 

در آزمون سراسري سال 1397 

 اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 تاريخ  و نحوه  پرينت كارت  صد و بیست و دومین 
دوره آزمون زبان انگلیسي پیشرفته

 )Tolimo: E-A 2017( 

پنج نكته دربارة تكمیل ظرفیت 
آزمون دكتري 96 

 اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 ثبت نام و انتخاب رشته  برای تكمیل 

ظرفیت يا ظرفیت هاي جديد    روزانه  ، 

نوبت دوم ، مجازي و  پرديس هاي 

و  فرهنگیان ، خودگردان  دانشگاه 

علوم  دانشگاه هاي  مازاد  ظرفیت 

پزشكي درآزمون سراسري 96
با توجه به درخواست دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
يا  جديد  رشته هاي  ظرفيت  در  پذيرش  براي   عالي 
روزانه ،  دوره هاي   رشته هاي  از  برخي  ظرفيت  تكميل 
دانشگاه  پرديس هاي  مجازي،  )شبانه (،  دوم  نوبت 
فرهنگيان و همچنين پرديس هاي خودگردان و ظرفيت 
مازاد دانشگاه هاي علوم پزشكي در آزمون سراسري سال 
آزمون  كننده  داوطلبان شركت  كليه  اطالع  به   ،1396
سراسري سال جاري عالقه مند به تحصيل در رشته هاي 
تحصيلي  دوره هاي فوق الذكر در اين مرحله مي رساند 
رشته هاي  جدول  همراه  به  سازمان  اين  اطالعيه   كه 
تحصيلي مورد نظر در روز سه شنبه مورخ 96/8/30 
از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان منتشر و اعالم 
براي  كه  است  الزم  گرامي  داوطلبان  لذا   شد؛  خواهد 
كسب اطالع از رشته ها و دانشگاه هاي پذيرنده دانشجو 

در اين مرحله، به اطالعيه مربوط مراجعه نمايند.
   روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره  :

 داوطلبان داراي حدنصاب براي شركت در  مراحل ارزيابي تخصصي دانشگاه ها در 

مرحله تكمیل ظرفیت آزمون ورودي دوره دكتري )Ph.D( نیمه متمركز  سال 1396 

راهنماي يادداشت  برداري

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

تاريخ ثبت نام آزمون ورودي دوره دكتري )نیمه  متمركز Ph.D( سال 1397 
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
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)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در رابطه با 
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در اواسط هفته گذشته، كارنامه انتخاب رشته داوطلبان 
مرحله تكميل ظرفيت آزمون دكتري »Ph.D« سال 
1396 روي  سايت اطالع رساني سازمان سنجش قرار 
كدرشته  در  كه  داوطلباني  اساس،  اين  بر  و  گرفت 
علمي  نمره  حدنصاب  داراي  خود  انتخابي  محل هاي 
الزم هستند، بايد با توجه به نكاتي كه در زير مي آيد 
و مطابق برنامه زماني دانشگاه مربوط، با همراه داشتن 
از  يك  هر  تخصصي  ارزيابي  مراحل  در  الزم،  مدارك 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كه واجد شرايط 

تحصيل در آنها شناخته شده اند، شركت نمايند.
اين نكات به قرار زيرند: 

و  دانشگاه ها  به  مي توانند  داوطلباني  صرفاً   -1
تخصصي ارزيابي  انجام  براي  عالي  آموزش   مؤسسات 
)آزمون كتبي، مصاحبه و ... ( اقدام كنند كه كدرشته 
محل مربوط را در فرم انتخاب رشته خود درج كرده 
مندرجات  اساس  بر  را  علمي الزم  نمره  نصاب  و حد 

كارنامه شان كسب كرده باشند.
در  شده  منتشر  كارنامه  اساس  بر  كه  داوطلبانی   -2
سايت سازمان سنجش، در كدرشته محل هاي انتخابي 
داراي حدنصاب نمره علمي الزم هستند، بايد قبل از 
مراجعه به محل مصاحبه، در آغاز به اطالعيه دانشگاه 
مورد نظر كه در سايت آن دانشگاه درج گرديده است، 
مراجعه كرده و بر اساس آن در آزمون كتبي و مصاحبه 

دانشگاه مذكور شركت نمايند. 
ارزيابي  مرحله  در  كه  داوطلباني  از  گروه  آن   -3
پذيرفته شدگان  رديف  در  و  كرده  شركت  تخصصي 

 )Ph.D( دكتري  دورة  آزمون  تكميل ظرفيت  نهايي 
قرار  روزانه(  هاي  )دوره   1396 سال  متمركز  نيمه 
دكتري  آزمون  در  شركت  و  ثبت نام  به  مجاز  گيرند، 

سال 1397 نخواهند بود.
4- تمام داوطلباني كه در كدرشته محل هاي انتخابي 
شركت  منظور  به  الزم  علمي  نمره  حدنصاب  داراي 
و  دانشگاه ها  سوي  از  تخصصي  ارزيابي  مراحل  در 
در  شركت  متقاضي  و  بوده  عالي  آموزش  مؤسسات 
بررسي  فرم  تكميل  منظور  به  بايد  هستند،  مصاحبه 
سايت  در  كه  مربوط  لينك  به  عمومي  صالحيت هاي 
حداكثر  و  كنند  مراجعه  دارد،  قرار  سنجش  سازمان 
آبان ماه، ضمن پرداخت مبلغ  تاريخ پنج شنبه 25  تا 
تكميل  را  فرم  اين  اينترنتي،  صورت  به  شده  تعيين 
كه  داوطلباني  ضمناً  نمايند.  دريافت  پي گيري  كد  و 
عمومي  صالحيت هاي  بررسي  فرم  تكميل  به  نسبت 

اقدام نكنند، از گزينش نهايي حذف خواهند شد.
اين در رديف  از  داوطلباني  كه  پيش  از  آن  گروه    -5
در   96 سال  دكتري  آزمون  نهايي  پذيرفته شدگان 
از دوره ها قرار گرفته و به عنوان قبولي اعالم  هريك 
شده اند، هر گاه در رديف پذيرفته شدگان نهايي مرحله 
تكميل ظرفيت )در هر يك از دوره ها اعم از روزانه 
يا ... ( نيز قرار بگيرند، قبولي قبلي آنان »كان لم يكن« 
تلقي مي شود و مطابق ضوابط، بايد در كدرشته قبولي 
جديد ثبت نام كنند و ادامه تحصيل دهند و هيچ گونه 

تقاضايي بعد از اعالم نتايج، نيز پذيرفته نخواهد شد.
موفق باشيد

پنج نكته دربارة تكمیل ظرفیت آزمون دكتري 96 

حضرت امام رضا )ع( فرمودند: 
ياِد  آن،  در  بنشيند كه  هر كس در مجلسي 
در  قلبش،  مي شود،  زنده  )ع((  بيت  )اهل  ما 

روزي كه قلب ها مي ميرند، نمي ميرد.

]بر مزار رسول خدا )ص(، هنگام به خاك 
سپردن او گفت:[

شكيبايي نيكوست جز در از دست دادنت، و 
بي تابي ناپسند است مگر بر ُمردنت. مصيبِت 
پس  و  پيش  مصيبت هاي  و  است  سترگ  تو 

ُخرد، نه بزرگ.

حضرت امام حسن مجتبي )ع( فرمودند:
گرفته  عهده  بر  را  روزي شما  همانا خداوند، 
به  و  بخشيده  فراغت  بندگي  براي  را  شما  و 
شما  بر  را  نماز  و  نموده  تشويق  شكرگزاري 
واجب فرموده و به پرهيزكاري توصيه فرموده 

است.

اطالعیه شركت تعاونی خدمات آموزشی
بدین وسیله به اطالع می رساند که آدرس و شماره تلفن فروشگاه انتشارات شرکت تعاونی خدمات آموزشی 

به شرح زیر تغییر یافته است:
آدرس: تهران ـ خیابان میرزای شیرازی ـ خیابان شهید نژادکی ـ پالک 30

تلفن:  021-88321455
ساعات کار فروشگاه:

شنبه تا چهارشنبه: ساعت8:30   الی 17
پنج شنبه ها: ساعت 8:30 الی 15
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مديركل دانش آموختگان دانشگاه آزاد اعالم كرد :

صدور دانشنامه فارغ التحصیالن دانشگاه 

آزاد در كمتر از 1۴ روز
اسالمي  آزاد  دانشگاه  دانش آموختگان  مدیرکل 
تشکيالتی  ساختار  اصالح  صورت  در  گفت: 
دانشنامه  تحویل  زمان  مدت  کل،  اداره  این 

فارغ التحصيالن به کمتر از ۱۴ روز خواهد رسيد. 

محمد عابدی، با بيان اينكه عملياتی شدن دستورالعمل 
دانش آموختگان  مدارك  ارسال  و  بررسی  نحوه  اجرايی 
در  گفت:  است،  اقدام  دست  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
صورت اجرايی شدن اين دستورالعمل، به طور قطع تعداد 
واحدها،  به  پرونده  در  نقص  دليل  به  بازگشتی  مدارك 

بسيار كمتر خواهد شد.

وی افزود: در اين دستورالعمل ترتيبی اتخاذ شده است 
تا تمام كارشناسان دانش آموختگان در واحدهای دانشگاه 
يكسان  صورت  به  دستورالعمل  يك  طی  اسالمی،  آزاد 

فعاليت های خود را انجام داده و به مركز ارسال كنند.

اسالمی خاطر  آزاد  دانشگاه  آموختگان  دانش  مدير كل 
نشان كرد: بدون شك، اين فرآيند می تواند به تسهيل و 

تسريع صدور مدارك دانش آموختگان كمك كند.

عابدی گفت: دستورالعمل اجرايی نحوه بررسی و ارسال 
مدارك دانش آموختگان دانشگاه نهايی شده است و در 
آينده ای نزديك به واحدها و مراكز دانشگاه آزاد اسالمی 

ابالغ خواهد شد.

مدارك  يكپارچه سازی سامانه صدور  اينكه  بيان  با  وی، 
فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمی در دست اجراست، 
و شبكه  جامع  اين سيستم  راه اندازی  در صورت  افزود: 
يكسان، شاهد تحويل مدارك دانش آموختگان به صورت 

به  روز خواهيم بود.

تأكيد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانش آموختگان  مديركل 

كرد: در صورت اصالح ساختار تشكيالتی اداره كل دانش 
آموختگان، مدت زمان تحويل دانشنامه به فارغ التحصيالن 

به كمتر از 14 روز خواهد رسيد.

نمرات  ريز  درخواست  اساس،  اين  بر  گفت:  عابدی 
دانشجويان از زمان تحويل به سازمان مركزی ظرف 72 
ساعت، و پاسخ استعالم نهادهای مختلف از دانشگاه در 
صورت نداشتن مغايرت، ظرف 4۸ ساعت انجام می شود.

كل  اداره  تشكيالتی  ساختار  داشت:  اظهار  وی 
نيازمند  بشدت  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  دانش آموختگان 
بازنگری و توجه خاص است، و در صورت تغيير و تقويت 
امور  در  دانشگاه  اين  كل،  اداره  اين  تشكيالتی  ساختار 

محوله ارتقاء كيفيت پيدا خواهد كرد.

مدير بورس وزارت علوم خبر داد :

افزايش تعداد فرصت های مطالعاتی دوره 

دكتری در سال جاری

وزارت  دانشجویان خارج  اعزام  و  بورس  مدیرکل 
علوم، تحقيقات و فناوري، از افزایش تعداد فرصت 
سال  گفت:  و  داد  خبر  دکتری  دوره  مطالعاتی 
به فرصت مطالعاتی  نفر  گذشته، یک هزار و 300 

خارج اعزام شدند. 
تعداد  افزايش  به  اشاره  با  حاجی زاده،  ابراهيم  دكتر 
فرصت مطالعاتی دانشجويان دكتری، گفت: ما معتقديم 
از  يكی  دكتری،  دوره  ماهه  مطالعاتی شش  فرصت  كه 
ابزارهای كيفيت تحصيل در كشور بوده كه بسيار اثر گذار 

است.

دوره  اين  برگزاری  گذاری  تأثير  اثرات  به  اشاره  با  وی، 
اشاره كرد و ادامه داد: شركت در دوره فرصت مطالعاتی 
از  و  شده  دانشجويان  خودباوری  موجب  مدت،  كوتاه 
طرفی به ايجاد مقاالت مشترك بين دانشجويان داخل 

و خارج منجر می شود.

مديركل بورس و اعزام دانشجويان خارج وزارت علوم اعالم 
دانشجويان  از  نفر  و 3۰۰  كرد: سال گذشته، يك هزار 
دكتری به فرصت مطالعاتی خارج، و حدود 3۰۰ تا 4۰۰ 

دانشجو به فرصت مطالعاتی داخل كشور اعزام شدند.

فرصت  از  دانشجويان  استقبال  به  توجه  با  افزود:  وی 
مطالعاتی داخل، پيش بينی ما اين است كه تا پايان سال 
فرصت  دوره  به  دانشجويان  از  نفر   5۰۰ حدود  جاری، 

مطالعاتی داخل اعزام خواهند شد.

رئیس صندوق رفاه دانشجويان خبر داد:

اعتبار يک میلیارد ۴00 میلیونی بنیاد 

علوی برای حمايت از دانشجويان كم بضاعت

دانشجویان  رفاه  صندوق  رئيس  و  وزیر  مشاور 
یک  اعتبار  از  فناوري،  و  تحقيقات  علوم،  وزارت 
ميليارد و ۴00 ميليونی بنياد علوی برای حمایت از 
دانشجویان کم بضاعت خبر داد و گفت:دانشگاه ها 
از اول تا بيستم هر ماه فرصت دارند برای دریافت 

این وام اقدام کنند.

جزئيات  خصوص  در  مهر،  يزدان  ذوالفقار  مهندس 
طی  علوی،  بنياد  گفت:  علوي،  بنياد  وام  پرداخت 
وزارت  دانشجويان  رفاه  صندوق  با  كه  تفاهم نامه ای 
از  حمايت  منظور  به  ساالنه  است،  كرده  منعقد  علوم 
قالب  را در  اعتباری  بضاعت و مستعد،  دانشجويان كم 
وام بنياد علوی در اختيار دانشگاه ها، بويژه دانشگاه های 

مناطق محروم، قرار می دهد.

وی در ادامه افزود: در نيمسال اول سال تحصيلی جديد 
نيز بنياد علوی اعتباری بالغ بر يك ميليارد و 4۰۰ ميليون 
تومان برای 42 دانشگاه اختصاص داده و اعتبار مذكور 
 به دانشگاه ها ابالغ و روند ثبت نام نيز آغاز شده است.
 مهندس يزدان مهر اضافه كرد: وام مذكور به دانشجويان 
متأهل هر ترم ۸۰۰ هزار تومان و به دانشجويان مجرد 
دانشگاه ها  تشخيص  به  بنا  تومان  هزار   6۰۰ ترم  هر 
پرداخت می شود و دانشگاه هايی كه اعتبار بنياد علوی 
ماه  بيستم  تا  اول  از  ماه  هر  است،  شده  ابالغ  آنان  به 
می توانند نسبت به ثبت نام و ارسال ليست متقاضيان به 

صندوق رفاه اقدام نمايند.
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     بدين وسيله به اطالع داوطلباني كه مبادرت به انتخاب 
رشته در مرحله تكميل ظرفيت آزمون ورودي دوره دكتري 
»Ph.D« نيمه متمركز سال 1396 نموده اند، مي رساند كه 
كارنامه انتخاب رشته، روي  سايت اطالع رساني اين سازمان 
در كدرشته محل هاي  كه  داوطلباني  كليه  از  لذا  دارد؛  قرار 
دعوت  هستند،  الزم  علمي  نمره  حدنصاب  داراي  انتخابي 
زماني  برنامه  براساس  و  زير  نكات  به  توجه  با  كه  مي نمايد 
مراحل  در  الزم،  مدارك  داشتن  همراه  با  مربوط،  دانشگاه 
دانشگاه ها  از  اطالعيه هر يك  با  مطابق  و  ارزيابي تخصصي 
و مؤسسات آموزش عالي )مندرج در سايت دانشگاه( شركت 

نمايند. 
1- منحصراً داوطلباني مي توانند نسبت به مراجعه به دانشگاه ها 
تخصصي ارزيابي  انجام  براي  عالي  آموزش  مؤسسات   و 
كدرشته  كه  نمايند  اقدام   )  ... و  مصاحبه  كتبي،  )آزمون 
و  نموده  درج  خود  رشته  انتخاب  فرم  در  را  مربوط  محل 
را مطابق كارنامه كسب كرده  نمره علمي الزم  حد نصاب 

باشند.
2- داوطلبانی كه براساس كارنامه منتشر شده در سايت اين 
سازمان، در كدرشته محل هاي انتخابي داراي حدنصاب نمره 
به محل  مراجعه  از  قبل  كه  است  علمي الزم هستند، الزم 
مصاحبه، ابتدا به اطالعيه دانشگاه ذي ربط )مندرج در سايت 
دانشگاه( مراجعه و بر اساس آن در آزمون كتبي و مصاحبه 

دانشگاه ذي ربط شركت نمايند. 
مراجعه  براي  خاصي  زماني  برنامه  كه  صورتي  در  تبصره: 
داوطلبان به منظور مصاحبه از سوي دانشگاهي اعالم نشده 
باشد، داوطلبان براساس برنامه زماني مندرج در اين اطالعيه 

مي توانند به دانشگاه مربوط مراجعه نمايند.
تخصصي  ارزيابي  مرحله  در  كه  داوطلباني  از  آن دسته   -3
ظرفيت  تكميل  نهايي  پذيرفته شدگان  رديف  در  و  شركت 
 1396 سال  متمركز  نيمه   )Ph.D( دكتري  دورة  آزمون 
)دوره هاي روزانه( قرار گيرند، مجاز به ثبت نام و شركت در 

آزمون دكتري سال 1397 نخواهند بود.
4- با توجه به اعالم دفتر گسترش آموزش عالي يا مكاتبات 
ظرفيت هاي  در  تغييراتي  عالي،  آموزش  مؤسسات  از  واصله 
پذيرش  كه  است  گرفته  صورت  كدرشته  محل ها  از  بعضي 
نهايي از سوي هر يك از دانشگاه ها با توجه به ظرفيت نهايي 

صورت خواهد گرفت.
مدرسي  امتحاني  رشته  داوطلبان  از  آن دسته  اطالع  به   -5
معارف اسالمي ) كد 21۸۰( مي رساند از آنجاكه شرط ورود 
دانشگاه،  به  امتحاني مذكور  داوطلبان متقاضي در كدرشته 
مربوط،  دانشگاه  سوي  از  الزم  علمي  نمره  كسب  بر  عالوه 
احراز شرايط عمومي رشته مدرسي معارف اسالمي و نتيجه 
و  اساتيد  دفاتر،  امور  معاونت  سوي  از  كه  مصاحبه اي 

مبلغان نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها 
الزم  داوطلبان،  از  اين دسته  لذا  هست،  شد،  خواهد  انجام 
است كه عالوه بر دارا بودن شرايط فوق و همچنين شرايط 
ثبت نام و شركت در  راهنماي  و ضوابط مندرج در دفترچه 
آزمون مذكور )دفترچه شماره 1(، حداكثر تا 7 روز پس از 
اعالم نتايج اوليه، براي طي مراحل پذيرش به پايگاه اطالع 
نشاني:  )به  مبلغان  و  اساتيد  دفاتر،  امور  معاونت  رساني 
اين  در  ثبت نام  ضمن  و  مراجعه   )www.asatid.org
سامانه، منتظر اعالم زمان مصاحبه از سوي معاونت مذكور 
باشند. بديهي است كه عدم ثبت نام در اين سامانه، به منزله 
انصراف از تحصيل در اين رشته تلقي مي گردد. در پايان الزم 
به ذكر است كه در گزينش نهايي، وضعيت علمي آن گروه 
از داوطلباني كه نتيجه مراحل مذكور آنها از سوي معاونت 
فوق الذكر به صورت منفي به اين سازمان اعالم گردد، مورد 

بررسي قرار نخواهد گرفت. 
وضعيت  نموده اند،  رشته  انتخاب  كه  داوطلباني  كليه   -6
علمي آنها در كارنامه در هريك از كدرشته  محل هاي انتخابي 
درخصوص  داوطلبان  چنانچه  و  است،  گرديده  منعكس 
كارنامه انتخاب رشته خود سؤاالتي داشته باشند، الزم است 
سيستم  طريق  از  منحصراً   96/۸/22 تاريخ  تا  حداكثر  كه 
پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان تقاضاي خود را ارسال 
نمايند. به تقاضاهايي كه به نحو ديگري يا بعد از تاريخ فوق 

ارسال گردد، پاسخ داده نخواهد شد.
7- كليه داوطلباني كه در كدرشته محل هاي انتخابي داراي 
حدنصاب نمره علمي الزم به منظور شركت در مراحل ارزيابي 
تخصصي از سوي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي بوده و 
متقاضي شركت در مصاحبه هستند، بايد به منظور تكميل 
فرم بررسي صالحيت هاي عمومي، با مراجعه به لينك مربوط 
كه در سايت سازمان قرار دارد، حداكثر تا تاريخ 1396/۸/25 
ريال   )33۰.۰۰۰( هزار  و سي  سيصد  مبلغ  پرداخت  ضمن 
به صورت اينترنتي، فرم بررسي صالحيت عمومي را تكميل 
كنند و كد پي گيري دريافت دارند. بديهي است داوطلباني 
كه نسبت به تكميل فرم بررسي صالحيت هاي عمومي اقدام 

ننمايند، از گزينش نهايي حذف خواهند شد.
سال  )دكتري  آزمون  اين  در  قباًل  كه  داوطلباني  تبصره- 
1396( فرم بررسي صالحيت هاي عمومي را تكميل نموده اند، 

در اين مرحله نيازي به تكميل و ارسال مجدد آن ندارند.
بر  كدرشته  محل،  هر  در  داوطلبان  نهايي  گزينش   -۸
 اساس نمره كل نهايي حاصل از نمره علمي آزمون متمركز

مفاد  با  )مطابق  تخصصي  ارزيابي  مختلف  مراحل  نمرات  و 
مندرج در بند 2 صفحه 9 دفترچه  شماره 1 آزمون(، حدنصاب 
تعيين شده از سوي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در 
هر كدرشته محل و با توجه به اولويت كدرشته محل هايي كه 

براي مصاحبه معرفي شده اند، صورت خواهد گرفت.
9- آن دسته  از داوطلباني  كه  قباًل در رديف پذيرفته شدگان 
از  هريك  )در  سال 1396   »Ph.D« دكتري آزمون  نهايي 
دوره ها( قرار گرفته و به عنوان قبولي اعالم شده اند، چنانچه 
در رديف پذيرفته شدگان نهايي مرحله تكميل ظرفيت )در 
هريك از دوره ها اعم از روزانه و يا ... (نيز قرار بگيرند، قبولي 
قبلي آنان »كان لم يكن« تلقي گرديده و مطابق ضوابط، بايد 
در كدرشته قبولي جديد ثبت نام نموده و ادامه تحصيل دهند 
و هيچ گونه تقاضايي بعد از اعالم نتايج، پذيرفته نخواهد شد.
مدارك الزم كه داوطلبان داراي حدنصاب بايد همراه 

خود داشته باشند:
1- اصل مدرك كارشناسي ارشد )فوق ليسانس( يا كارنامه 

ريز نمرات .
دوره  آخر  سال  دانشجوي  كه  داوطلباني   - تبصره 
كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي بوده و حداكثر تا تاريخ 
ارائه  بايد گواهي مربوط را  96/6/31 فارغ التحصيل شده اند، 
نمايند، و داوطلباني كه تا تاريخ 1396/11/3۰ فارغ التحصيل 
خواهند شد، بايد اصل گواهي تأييد شده از سوي دانشگاه يا 
مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك مطابق فرم مندرج در 
صفحه 4۰ دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور يا فرم 
رشته هاي  انتخاب  راهنماي  دفترچه   96 صفحه  در  مندرج 
را  تاريخ 1396/11/3۰  تا  فارغ التحصيلي  بر  تحصيلي مبني 

تكميل و ارائه نمايند.
2- اصل مدرك كارشناسي )ليسانس( يا كارنامه ريز نمرات.

دوره  فارغ التحصيل  كه  داوطلباني  از  آن دسته   -۱ تبصره 
كارشناسي ناپيوسته هستند، عالوه بر اصل مدرك كارشناسي 

ناپيوسته، بايد اصل مدرك كارداني را نيز ارائه نمايند. 
تبصره 2 - كساني كه به دالئلي قادر به ارائه اصل مدرك يا 
مدارك  مندرج در بندهاي 1 و 2 فوق نيستند، الزم است كه 
اصل گواهي تأييد شده از سوي دانشگاه يا مؤسسه آموزش 

عالي محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند.
مشخصات  تطبيق  براي  ملي  كارت  يا  شناسنامه  اصل   -3
از  ارسالي  اطالعات  مشخصات  با  شده  معرفي  شناسنامه اي 

سوي اين سازمان. 
4- اصل گواهي مبني بر اينكه عضو هيأت علمي »رسمي- 
قطعي« يا »رسمي- آزمایشي« تابع وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري بوده كه به تأييد باالترين مقام مسؤول نيز رسيده 
اين  در  مربي  امتياز  از  كه  افرادي  از  آن دسته  براي  باشد، 

آزمون استفاده نموده اند.
و  آموزشی  علمی،  سوابق  به  مربوط  مستندات  كليه   -5

پژوهشی و تحقيقاتی.
روابط عمومي سازمان سنجش    
آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 داوطلبان داراي حدنصاب براي شركت در  مراحل ارزيابي تخصصي دانشگاه ها در 

مرحله تكمیل ظرفیت آزمون ورودي دوره دكتري )Ph.D( نیمه متمركز  سال 1396 
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حرفه اي  و  فني  دانشگاه  درخواست  به  توجه  با   ،1396/07/25 مورخ  اطالعيه  پيرو 
و مؤسسات آموزش عالي غير دولتي- غيرانتفاعي مبني بر تكميل ظرفيت پذيرش 
ناپيوسته سال 1396،  به كارشناسي  رشته هاي تحصيلي مربوط در آزمون كارداني 
به  عالقه مند  داوطلبان  كليه  اطالع  به  بدين وسيله  كشور  آموزش  سنجش  سازمان 
تحصيل در رشته هاي تحصيلي مؤسسات فوق )اعم از داوطلباني كه در آزمون مذكور 
از رشته هاي تحصيلي و  به منظور اطالع  ننموده اند( مي رساند كه  يا  ثبت نام نموده 
مؤسسات پذيرنده دانشجو در اين مرحله، الزم است كه به لينك جست و جوي عنوان 
اطالع رساني  پايگاه  به  و همچنين  اطالعيه  اين  ذيل  در  مندرج  و كدرشته  مؤسسه 
دانشكده ها و آموزشكده هاي فني و حرفه اي و كشاورزي تحت پوشش دانشگاه فني 
و حرفه اي يا مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غير انتفاعي مراجعه نموده و ضمن 
ذيل  توضيحات  به  توجه  با  و  خود،  عالقه  مورد  مؤسسه  و  رشته  نمودن  مشخص 
لغايت    1396/08/3 تاريخ  از  اطالعيه،  اين  در  مندرج  مدارك  داشتن  همراه  با  و 
تقاضا  مورد  تحصيلي  رشته  پذيرش  محل  عالي  آموزش  مؤسسه  به   1396/09/01

مراجعه نمايند.
1- در اين مرحله، پذيرش دانشجو براي دانشكده ها و آموزشكده هاي فني و حرفه اي 
و كشاورزي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالی غير دولتی 
ـ غيرانتفاعی  در كليه رشته هايی كه در لينك سايت سازمان مشخص شده است، 
و مندرجات دفترچه  كارداني(  )معدل كل دوره  اساس سوابق تحصيلي  بر  منحصراً 

راهنمای آزمون مذكور صورت مي پذيرد.
كارداني  مدرك  داراي   1396/6/31 تاريخ  تا  حداكثر  بايد  متقاضيان  كليه   -2

)فوق ديپلم( باشند. 
تبصره: در صورتي كه تشكيل كالس براي نيمسال دوم سال تحصيلي 96-97 باشد، 
داوطلباني كه تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي 96-97 مدرك تحصيلي كارداني 
)فوق ديپلم( خود را اخذ مي نمايند، به صورت مشروط و با شروع تحصيل از بهمن ماه 

1396 مي توانند متقاضي ثبت نام شوند.
3- كليه داوطلبان بايد در زمان ثبت نام، ضمن مراجعه به مؤسسه مربوط، بابت هزينه 
از طريق  ريال  هزار(  پنجاه  و  )دويست  مبلغ 250/000  پرداخت  به  نسبت  ثبت نام 
سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان اقدام نمايند تا امكان ثبت نام و پذيرش 

آنان فراهم گردد.
رشته محل  كد  يك  و  آموزشي  گروه  يك  متقاضي  صرفاً  مي تواند  داوطلب  هر   -4
انتخاب رشته هاي تحصيلي  و  ثبت نام  راهنماي  در يك مؤسسه مندرج در دفترچه 
مشخصات  ارسال  صورت  در  كه  است  بديهي   . باشد  مربوط  آزمون  اطالعيه هاي  و 
فرد يا افراد در دو كد رشته محل يا در دو مؤسسه، اطالعات وي از بانك اطالعاتي 

پذيرفته شدگان هر دو محل حذف خواهد شد.
5- با توجه به اينكه منحصراً يك بار اجازه ويرايش در درج اطالعات متقاضيان داده 

خواهد شد، لذا ضرورت دارد كه داوطلبان در انتخاب گروه آموزشي، كد رشته محل و 
مؤسسه مربوط  دقت الزم به عمل آورند.

6- پس از پايان مهلت مقرر در اين اطالعيه، مؤسسات مجاز به ثبت نام از متقاضيان 
تاريخ  از  بعد  براي متقاضياني كه  اين سازمان  از سوي  اقدامي  بود و هيچ  نخواهند 

تعيين شده مراجعه نمايند نيز صورت نخواهد پذيرفت.
به  كارداني  آزمون  نهايي  پذيرفته شدگان  رديف  در  قباًل  متقاضي  چنانچه   -7
كارشناسي ناپيوسته سال 1396 )مرحله شهريور ماه( قرار گرفته باشد و در مرحله 
تكميل ظرفيت )همين مرحله( براي ادامه تحصيل در يكي از مؤسسات ثبت نام نمايد، 

قبولي قبلي وي در شهريورماه سال 1396 لغو خواهد شد. 
بايد در زمان ثبت نام و شركت در اين مرحله از پذيرش  8- كليه متقاضيان»مرد« 

دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.
9- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط )در مؤسسه اي كه به 
آن مراجعه نموده اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصيل آنان )بجز موارد تبصره بند 2 
فوق( تا زمان تأييد نهايي اين سازمان به صورت مشروط و هم زمان با پذيرفته شدگان 

شهريور ماه خواهد بود.
شرايط  داراي  كه  كارداني،  معادل  مدرك  دارندگان  تحصيل  ادامه  و  ثبت نام   -10

مندرج در دفترچه راهنماي اين آزمون باشند، بالمانع است.

مدارك مورد نیاز:
1- اصل شناسنامه و يك برگ تصوير از تمام صفحات آن.

2- اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن.
3- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.

4- مدرك   وضعيت  نظام  وظيفه )براي برادران(.
5- اصل حكم مرخصي ساالنه براي كارمندان دولت يا موافقت رسمي و بدون قيد و 

شرط سازمان متبوع.
6- اصل يا گواهي مدرك كارداني )فوق ديپلم(.

7- اصل  حكم  استخدامي يا گواهي كارمندان رسمي يا پيماني وزارتخانه ها ، سازمان ها 
و ارگان هاي دولتي.

ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي پايگاه 
گوياي :  تلفن  شماره   با  يا   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني 
42163 )كد 021( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري 

فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تكمیل ظرفیت پذيرش رشته هاي تحصیلي دانشگاه فني و 

حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتيـ  غیرانتفاعي 

درآزمون كارداني به كارشناسي ناپیوسـته سال 1396
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 اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 تاريخ  و نحوه  پرينت كارت  صد و بیست و 

دومین دوره آزمون زبان انگلیسي پیشرفته 

 )Tolimo: E-A 2017(
بدین وسيله به اطالع کليه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون زبان انگليسی 

پيشرفته مي رساند: 
روز  پيشرفته، صبح  انگليسی  زبان  آزمون  دوره  دومين  و  بيست  و  ۱- صد 
پنجشنبه مورخ 96/8/25 منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد. برگ 
راهنما و کارت شرکت در آزمون از روز سه  شنبه 96/8/23 )فردا( روي پایگاه 
 www.sanjesh.org :اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس
قرار مي گيرد تا داوطلبان بتوانند با وارد کردن اطالعات خود شامل: شماره 
پرونده، نام و نام  خانوادگي، سال تولد و شماره کارت ملی نسبت به پرینت 
آن اقدام نمایند. بدیهي است که هر داوطلب براي شرکت در جلسه آزمون 
باید، عالوه بر پرینت کارت شرکت در جلسه آزمون، اصل کارت ملی یا اصل 

گذرنامه خود را ارائه نماید.
كارت  در  اشكالی  گونه  هر  آزمون  در  شركت  متقاضی  داوطلبان  چنانچه  توضيح: 
از  مورخ 96/۸/24 صبح  روز چهارشنبه  در  مي توانند  نمودند،  مشاهده  ورودی خود 
ساعت ۸:۰۰ تا 12:۰۰ و بعد از ظهر از ساعت 14:۰۰ تا 17:۰۰ 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.
فراموش  را  خود  ثبت نام  پي گيري  كد  و  پرونده  شماره  كه  داوطلباني  مهم:  تذکر 
نموده اند، براي دريافت شماره پرونده با مراجعه به سايت سازمان سنجش و ورود به 

سيستم پاسخگويي اقدام نمايند و به هيچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمايند. 
2- آدرس باجه رفع نقص کارت:

 دانشکده زبانها و ادبيات خارجی دانشگاه تهران:  تهران، خيابان كارگر شمالی )اميرآباد(، 
بعد از تقاطع جالل آل احمد، بين خيابان هاي 15 و 16.

ضمناً به اطالع مي رساند كه واحد اطالعات و پاسخگويي به سؤاالت در اين باره از اين 
تاريخ لغايت 96/۸/25 همه روزه بجز ايام تعطيلي و در وقت اداري، آماده پاسخگويي 
سؤاالت  به  پاسخگويي  منظور  به  گرامی  داوطلبان  لذا  است؛  داوطلبان  سؤاالت  به 
اينترنتی سايت سازمان سنجش آموزش كشور  خود مي توانند به بخش پاسخگويي 
به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه يا با شماره تلفن: ۴2۱63- 02۱ تماس 

حاصل نموده و از مراجعه حضوری خودداري نمايند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره : 

میزان و نحوة تأثیر سوابق تحصیلي 
در آزمون سراسري سال 1397 

بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان آزمون سراسري سال 1397 مي رساند: بر اساس 
مصوبه نهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 96/۸/2۰ ميزان و نحوة 
تأثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال 1397  همانند آزمون سراسري سال 

1396 به صورت زير است:
الف- آن دسته از ديپلمه هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و 
معارف اسالمي، كه ديپلم خود را از سال 13۸4 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات 
است،  شده  برگزار  كشوری  و   سراسري  نهايي،  صورت  به  آنها  درس  چند  يا  يك  
سوم  )سال  ديپلم  موجود  تحصيلي  سوابق  و  بوده  تحصيلي  سوابق  اعمال  مشمول 
به نسبت سوابق تحصيلي موجود  حداکثر 25 درصد  به ميزان  آموزش متوسطه( 

داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره  كل نهايي آنان لحاظ مي شود.
علوم  تجربي،  علوم  فيزيك،  رياضي  پيش دانشگاهي  مدرك  داراي  داوطلبان  ب- 
انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر، كه مدرك دوره پيش دانشگاهي خود را از سال 
تحصيلي 9۰-91 به بعد اخذ كرده اند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت 
بوده  اعمال سوابق تحصيلي  برگزار شده است، مشمول  نهايي، سراسري و كشوری 
نمرات دروسی كه به صورت  و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش دانشگاهي )صرفاً 
نهايی، سراسری و كشوری برگزار شده است( به ميزان حداکثر 5 درصد به نسبت 
آنان  نهايي  كل  نمره   در  تأثير مثبت  به صورت  و  داوطلب  موجود  سوابق تحصيلي 

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

خواهد شد. 
كه اگر  تحصيلي، بدان معني است  سوابق  تأثير مثبت  اعمال  شايان ذكر است كه 
سوابق تحصيلي باعث افزايش نمره كل نهايي آزمون هر زيرگروه شود، در آن زيرگروه 
اعمال خواهد شد، و اگر باعث كاهش نمره كل  نهايي آزمون هر زيرگروه شود )اثر 
منفي داشته باشد( در آن زيرگروه اعمال نمي شود و نمره كل آزمون آن زيرگروه به 

عنوان نمره كل نهايي زيرگروه فوق در نظر گرفته مي شود.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

بدين وسيله به اطالع كليه متقاضيان ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره دكتري 
)نيمه متمركز Ph.D( سال 1397 مي رساند كه ثبت نام براي شركت در آزمون مذكور 
منحصراً به صورت اينترنتي از روز چهار شنبه مورخ 96/۰9/۰1 آغاز و در روز سه شنبه 
مهلت  در  كه  دارد  ضرورت  متقاضيان،  كليه  لذا  مي پذيرد؛  پايان   96/۰9/۰7 مورخ 
در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما و فراهم نمودن مدارك 
كشور  پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش  آموزش  به  نياز ثبت نام  و اطالعات مورد 

به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام و شركت در آزمون 
مذكور اقدام نمايند. الزم به توضيح است كه اطالعيه تكميلي اين سازمان در خصوص 
ثبت نام اين آزمون در روز دوشنبه مورخ 96/۸/29 از طريق پايگاه اطالع رساني اين 

سازمان منتشر مي شود.
الزم به توضيح است آزمون مذكور در روز جمعه مورخ 96/12/۰4 برگزار خواهد شد
.                                                     روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

تاريخ ثبت نام آزمون ورودي دوره دكتري )نیمه  متمركز Ph.D( سال 1397 
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بدين وسيله به اطالع كليه متقاضيان ثبت نام و شركت در آزمون ورودی دوره دكتری 
)Ph.D( می رساند كه پذيرش دانشجو در سال 1397 بر اساس قانون “سنجش و 
پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت تكميلی در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي” 
مصوب 94/12/1۸ مجلس محترم شورای اسالمی و همچنين آيين نامة اجرايي مربوط 
و مصوبات “شورای سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت تكميلی” به 
شرح ذيل انجام خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد كه تمام متقاضيان ورود به دورة دكتری 
در كليه رشته های مصوب دفتر گسترش آموزش عالی، اعم از دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی دولتی و غير دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی، در آزمون ورودی 
دوره های دكتری )Ph.D( شركت نمايند. الزم به ذكر است كه پذيرش بر اساس 
قانون مذكور و مطابق اين اطالعيه و شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای 
پذيرش آزمون مذكور )كه در زمان ثبت نام از سوي اين سازمان منتشر می شود(، 

صورت خواهد گرفت.
بر اساس قانون فوق، سنجش و پذيرش دانشجو در مقطع دكتری ناپيوسته، بر حسب 
هر يك از شيوه های »آموزشی ـ پژوهشی« و »پژوهش محور« به شرح زير انجام 

می شود:
به دوره دكتری  برای ورود  و پذيرش  ـ پژوهشی: سنجش  آموزشی  الف ـ دكتری 

ناپيوسته آموزشی ـ پژوهشی، بر اساس معيارهای زير صورت می گيرد:
1ـ آزمون متمركز )5۰ درصد(

2ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )2۰ درصد(
3ـ مصاحبه علمی و سنجش عملی )3۰ درصد(

ب ـ دكتری پژوهش محور: سنجش و پذيرش برای دوره دكتری ناپيوسته پژوهش 
محور، بر اساس معيارهای زير صورت می گيرد:

1ـ آزمون متمركز )3۰ درصد(
2ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )2۰ درصد(

3ـ مصاحبه علمی و بخش عملی )3۰ درصد(
4ـ تهيه طرح واره )2۰ درصد(

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

و مراكز آموزش عالی پذيرنده دانشجو انجام خواهد شد.
بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذيرش دانشجو، در دوره هاي تحصيالت تكميلی، 

مواد آزمون متمركز دكتری )Ph.D( سال 1397 به شرح زير خواهد بود:

الف( آزمون زبان       با ضريب )1(
ب( آزمون استعداد تحصيلی       با ضريب )1(

ج( آزمون دروس تخصصی در سطح كارشناسی يا كارشناسی ارشد       با ضريب )4(
سنجش و پذيرش برای كليه دوره ها شامل: روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پژوهش محور، 
پرديس های خودگردان، پيام نور، بورس اعزام به خارج، مؤسسات غير انتفاعي، دانشگاه 
آزاد اسالمی و .... بر اساس قانون فوق صورت خواهد گرفت؛ لذا كليه متقاضيان ورود 
به دوره دكتری )Ph.D( و همچنين دستياری دامپزشكی سال 1397 الزم است در 

اين آزمون ثبت نام و شركت نمايند. 

ساير شرايط و ضوابط

حرفه ای  دكتری  و  كارشناسی ارشد  مقطع  فارغ التحصيالن  و  دانشجويان  تمام  1ـ 
می توانند در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط عمومی و اختصاصی، در آزمون ورودی 

شركت نمايند.
2ـ دارندگان مدرك معادل دوره كارشناسی ارشد، در صورتی كه مشمول آيين نامه 
شماره 2/77633 مورخ 92/5/2۸ كه از سوي معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده 

است باشند، می توانند در اين آزمون شركت نمايند.
3ـ مؤسسات برای پذيرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می توانند پذيرش به عمل 
آورند كه حداكثر تا سی و يكم شهريورماه همان سال )سال 1397( فارغ التحصيل 
شوند. تاريخ فارغ التحصيلی برای داوطلبانی كه شروع تحصيل آنان در صورت وجود 

ظرفيت نيمسال دوم است، سی ام بهمن ماه همان سال )سال 1397( خواهد بود.
4ـ پذيرفته شدگان قطعی )نهايی( روزانه سال 1396، چه در دانشگاه محل قبولي 
ثبت نام كرده و چه ثبت نام نكرده باشند، اجازه شركت در آزمون سال 1397 را ندارند 

و يك سال محروم از آزمون هستند.
5ـ پذيرفته شدگان دورة بورس اعزم به خارج، در صورتي كه روند پذيرش آنها تا زمان 
ثبت نام آزمون در سازمان امور دانشجويان تكميل نشده و در داخل نيز در دوره هاي 

روزانه پذيرفته نشده باشند، اجازة شركت در آزمون دكتري سال 1397 را دارند.
6ـ ساير شرايط و ضوابط، در دفترچة راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي 

دكتري نيمه متمركز سال 1397 درج خواهد شد.
دكتري  دوره هاي  ورودي  آزمون  مواد  و  رشته ها  جداول  كه  است  يادآوري  به  الزم 
)Ph.D( سال 1397، همراه اصل اين اطالعيه ، در سايت سازمان سنجش درج شده 

است.  

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی

 دوره های دكتری)Ph.D( سال 1397
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يادداشت هايي كه ضمن شنيدن درس معلم يا خواندن 
شما  اصلي  راهنماي  مي كنيد،  تهيه  درسي  كتاب هاي 
درس  اعظم  قسمت  است.  يادگيري  و  مطالعه  كار  در 
خواندن شما بايد از روي يادداشت هايي كه هم در كالس 
و هم از كتاب درسي برداشته ايد، صورت گيرد. تجارب 
يادداشت برداري  يادگيري،  براي  كه  مي دهند  نشان 
ضمن  است؛  مؤثرتر  خواندن  از  برابر  چندين  صحيح، 
سپردن  خاطر  به  در  صحيح،  يادداشت برداري  اينكه 
كار  دارد.  اساسي  نقش  نيز  مطالب  آوردن  خاطر  به  و 
تكرار كردن است كه  نزد خود  نوعي  يادداشت برداري، 
به خاطر  بيشتر  و هم موجب  تمركز حواس  هم سبب 

سپردن مطالب درسي مي شود.
در هنگام يادداشت برداري، نكات زير را مّد نظر داشته 

باشيد:
1 ـ يادداشت برداريد؛ چرا كه حتي بهترين شنوندگان 
و خوانندگان نيز قادر نيستند هر آنچه را كه شنيده يا 

خوانده اند، به ياد بياورند.
2 ـ نكات اصلي گفتار گوينده يا نويسنده را با كلمات 
ويژة خودتان يادداشت كنيد و سعي نكنيد هر آنچه را 
كه گفته مي شود، بنويسيد؛ بلكه به كلمات كليدي آن 

گفته ها توجه كنيد و آنها را بنويسيد.
3ـ  يادداشت هاي شما نبايد حالت بازنويسي مجدد متن 
را داشته باشند؛ بلكه بايد صرفاً چكيده و استنتاجي از 
مطالب باشند؛ در واقع يادداشت ها بايد به صورت 
كلمات كليدي باشند. كلمه كليدي، كلمه اي 
است كه با خواندن آن، مفهوم و معني 
به  مي شود؛  مشخص  متن 
ديـــگر،  بيـان 

مفهوم  آ ن،  ديدن  با  كه  است  كلمه  اي  كليدي،  كلمه 
متن به خاطر  آورده شود. كلمه كليدي هميشه و حتماً 
يك كلمه نيست و گاهي ممكن است كه بيشتر از يك 
كلمه باشد. از آنجا كه كلمات كليدي، حكم حلقه هاي 
يادآوري  باعث  يك زنجير را دارند كه به هم متصلند، 
كلمه بعد و در نهايت كل متن مي شوند. در شيوه نوين 
ابتدا متن را با سرعت زياد بخوانيد،  مطالعه، شما بايد 
متن  از  كه  را  آنچه  و سپس  كنيد  را درك  آ ن  مفهوم 
دفتر  در  كليدي  نكات  صورت  به  كرده ايد،  استنباط 
مخصوص خود يادداشت كنيد. اين روش، كاماًل پويا و 
فعال خواهد بود و مهم ترين مزيت آن اين است كه براي 
فهميدن  به  نياز  كليدي،  به صورت  مهم  نكات  نوشتن 
مطلب داشته و از طرف ديگر براي فهميدن مطلب، نياز 
به تمركز حواس بااليي داريد كه خود مهم ترين عامل 

در يادگيري است.
كنيد  سعي  درس،  كالس  در  يادداشت برداري  در  4ـ 
تمام اطالعاتي را كه روي تخته سياه نوشته شده است، 
رونويسي كنيد؛ چرا كه اصوالً معلم، نكات مهم و كليدي 

درس را روي تخته سياه مي نويسد.
را  كليات  بايد  خوب،  يادداشت  يك  داشتن  براي  ـ   5
افزود.  آن  به  را  الزم  اجزاء  بعد  و  كرد  يادداشت  ابتدا 
معموالً ايده و نكته اصلي هر مطلب، در يكي دو جمله 
اول پاراگراف مي آيد؛ براي اين منظور، عبارت هايي كه 
كلماتي مانند »نخست«، »مهم ترين عامل«، »بيشترين 
يادداشت برداري  هنگام  در  بايد  دارند،  را   ... و  تأثير« 
بيشتر مّد نظر قرار گيرند؛ سپس، بايد جزئيات كمكي 
نكات  و  ايده ها  تشريح  در  كه  را  مواردي  و  مثال ها  و 
اصلي بيان مي شوند، پيدا كنيد. اين جزئيات غالباً شامل 

مواردي مانند اسامي و تاريخ ها هستند.
خالصه نگاري  نوعي  يادداشت برداري،  هنگام  در  ـ   6
اين كار  انجام  براي  ابداع كنيد.  از خود  ساده و عملي 
و  كنيد  استفاده  گوناگون  رسم الخط هاي  از  مي توانيد 
كلمات و عبارت هاي مهم تر را به طور بزرگتر يادداشت 

كنيد.
زبان  به  اصلي  نكات  از  بيان مجددي  واقع  خالصه، در 
نكات  اصلي،  موضوع  شامل  هر خالصه  شماست.  خود 
آنهاست.  بين  منطقي  ارتباط  و  جزئي  موارد  و  اصلي 
است  درختي  تنة  مانند  منبع،  يك  در  اصلي  موضوع 
كه هر قسمت آن در نهايت به تنه بستگي دارد. نكات 
اصلي، خطوط و انديشه هاي اصلي و مهم در يك كتاب 
هستند كه در مجموع موضوع اصلي را مي سازند و كليت 
آنها از موضوع كلي كمتر است و صراحت بيشتري دارند. 
صورت  به  كه  هستند  جزئي تر  اطالعات  جزئي،  موارد 
واقعي  اطالعات  و  تصوير  و  عكس  نمونه ها،  و  مثال ها 
مطرح مي گردند. مجموعه موارد جزئي، درس 
را  اصلي  نكات  شناخت  و 

آسان تر مي سازد.
يك روش ابداعي براي يادداشت برداري، مي تواند استفاده 
از عالئم رياضي يا شكل هاي هندسي خاص باشد كه به 
شما در يادداشت برداري سريع كمك كند. عالمت هاي 
زير مي تواند در يادداشت برداري به شما كمك كند. اين 
ممكن  و  است  شده  آ ورده  نمونه  براي  صرفاً  عالمت ها 
است كه شما عالمت هاي بهتري را در نظر داشته باشيد.

7ـ  پيش از رفتن به كالس، خود را براي يادداشت برداري 
آماده كنيد. منظور از آ مادگي، تنها  آن نيست كه وسايل 
بلكه  ببريد،  همراه  را  دفتر  و  مداد  و  قلم  مثل:  نوشتن 
كالس،  به  رفتن  از  پيش  درس،  مطالعه  و  خواندن 
آمادگي شما را براي بهترين فهميدن و بهتر يادداشت 
سبب  درس ها  خواندن  قبل  از  مي دهد.  افزايش  كردن 
نكته هاي اصلي گفته هاي سخنران  بتوانيد  مي شود كه 
را حدس بزنيد و يادداشت هاي مفيدتر و پر معني تري 

داشته باشيد.
سر  هم  خودتان  بعد  كه  ننويسيد  عجله  با  هرگز  ـ   ۸
فرصت نتوانيد آن نوشته را بخوانيد. اگر سعي كنيد فقط 
يادداشت كنيد، كمتر  را  نكته ها و واقعيت هاي اساسي 

دچار اين مشكل مي شويد.
وسيعي  نسبتاً  حاشية  يادداشت هايتان،  كنار  در  ـ   9
نانوشته  صورت  به  سانتي متر(  پنج  يا  چهار  اندازه  )به 
باقي بگذاريد تا هميشه  امكان افزودن يا اصالح كردن 

يادداشت ها را، در همان صفحة مربوط، داشته باشيد.
پيدا  كافي  مهارت  يادداشت برداري،  فن  در  اگر  ـ   1۰
نكرده ايد، شايد الزم باشد كه روزانه در يادداشت خود 
تجديد نظر كنيد. تجديد نظر، هم براي خالصه كردن 
و حذف نكته هاي نامربوط است و هم متضمن افزودن 

نكات مهم است كه در يادداشت ها از قلم افتاده اند.
11 ـ يادداشت هايي كه از منابع مختلف )كتاب، درس 
معلم، كمك درسي و ...( درباره اهميت موضوع تهيه شده 
است، بايد در كنار هم قرار گيرند تا در هنگام مرور، هيچ 
يك از نكته هاي مربوط به آ ن موضوع از نظر دور نيفتد، 

راهنماي
 يادداشت
 برداري
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نتيجه،  در  و 
معناي كامل تر 

بــيشــتري  و 
موضوع  آن  از 

به  شود.  ادراك 
استفاده  منظور،  همين 

كه  كالسور،  كاغذهاي  از 
جداست،  هم  از  آن  برگ هاي 

همة  كه  مي كند  كمك  شما  به 
موضوع  يك  به  مربوط  يادداشت هاي 

خاص را در كنار هم قرار دهيد.
آ كالد،  تصوير،  از  خود،  يادداشت هاي  در  ـ   12

مختلف  اندازه هاي  و  رنگي  مداد  فلش،  عالمت  پرانتز، 
براي نوشتن عناوين و تيترها استفاده كنيد؛ بخصوص 
اگر كتابي را در منزل مطالعه مي كنيد، بهتر مي توانيد 
قدر  هر  كنيد.  لحاظ  كتاب  آن  در  را  فوق  موارد 
يادداشت هاي شما چشم گيرتر باشند، به همان نسبت از 
مطالعه و يادگيري شان لذت بيشتري خواهيد برد و به 
خاطر آوردن اطالعات مندرج در آنها براي شما ساده تر 

خواهد بود.
13 ـ در هنگام يادداشت برداري، تا آنجا كه مي توانيد، 
به ارتباط ميان مباحث اصلي و فرعي توجه كنيد؛ زيرا 
مي تواند  شده،  يادداشت  مطالب  يادآوري  در  امر  اين  
فوق العاده مؤثر باشد. در حين اين عمل، مراجعه مكرر 
اساسي  عبارات  و  كلمات  نوشتن  براي  متن  به  شما 
كار  يك  صورت  به  كه  يادداشت برداري  و  سو،  يك  از 
باعث مي شود  ديگر،  از سوي  آمد،  در خواهد  تفريحي 
كه درس خواندن با عالقه و لذت توأم باشد و مطالب 
به شكل عميقي فراگرفته شود. هر متني كه مي خوانيد، 
است.  فرعي  و  اصلي  جمالت  از  مجموعه اي  داراي 
جمالت فرعي، جمالتي هستند كه در ارتباط با جمالت 
اصلي و در واقع زير مجموعه جمالت اصلي هستند و 
بايد هنگام يادداشت برداري، به آنها توجه داشت. زماني 
طرز  دقيقاً  كه  است  صحيح  و  كامل  يادداشت برداري 
نماييد. هر  رعايت  را  و فرعي  اصلي  بين كلمات  پيوند 
چقدر نكات اصلي و فرعي را به صورت شبكه اي و در 
ارتباط باهم درآوريد، بهتر در حافظه ثبت مي گردند و 

بعداً يادآ وري آنها راحت تر صورت مي گيرد.
كه  مطالبي  يادگيري  ثابت شد  تحقيق،  يك  در  ـ   14
يادداشت خود  به صورت صحيح در دفترچه  شاگردان 
مي نويسند، بسيار بيشتر از مطالبي است كه آنها را يادداشت 

نمي كنند؛ 
از  مثال،  براي 

بود  شده  خواسته  شاگردان 
متن 16۰  در حين خواندن يك  تا 

بعد  و يك هفته  بردارند  يادداشت  كلمه اي، 
كنند.  شركت  آن  زمينة  در  يادآوري  آزمون  يك  در 
آ ن مطالبي كه در  يادآوري  نتايج نشان داد كه ميزان 
ميزان  ولي  بود،  درصد   34 داشت،  وجود  يادداشت ها 
شاگردان  يادداشت هاي  در  كه  مطالبي  آن  يادآوري 
نشان  امر،  اين  بود.  درصد    5 از  كمتر  نداشت،  وجود 

دهنده نقش يادداشت، در يادگيري بهتر مطالب است.
يادداشت  آن،  با  همزمان  و  خواندن  هنگام  ـ   15
تنبلي  باعث  و  است  وقت گير  امر،  اين  زيرا  برنداريد؛ 
ذهن مي شود و ممكن است كه يادداشت ها به طور غير 
متعارفي زياد و حجيم شوند. خواندن و نوشتن، دو عمل 
مغزي  فرايندهاي  نيازمند  كدام  هر  و  جداگانه هستند 
و  خواندن  هم زمان  انجام  هستند.  مجزايي  فيزيكي  و 
يادداشت برداشتن، يك اختالل در عمل هر دو فرايند 
ايجاد مي كند؛ بنابراين، نبايد هنگام خواندن، يادداشت 
برداشت و اين كار را بايد به بعد از خواندن يك مطلب 
خواندن  از  بعد  منظور،  اين  براي  كرد؛  موكول  خاص 
دسته بندي  به  شروع  قسمت،  يك  به  مربوط  مطلب 
آن  و  كنيد  قسمت  آن  فرعي  و  اصلي  كليدي  كلمات 
را به صورت شبكه درآوريد. هر چه وقت بيشتري روي 
سازماندهي و ترسيم درخت حافظه صرف كنيد، مطالب 
در  طوالني تري  مدت  به  را  آن  و  نموده  درك  بهتر  را 

حافظه تان ثبت خواهيد كرد.

    

16 ـ تا آ نجا كه 
امكان دارد، صفحات 

كاغذ را زيبا سازي كنيد؛ 
كنيد  سعي  مثال،  عنوان  به 

نماييد؛  خط كشي  را  كاغذ  صفحات 
استفاده  نوشتن  براي  رنگ  دو  از  حتي 

كنيد. اگر از كاغذ كالسور براي يادداشت 
باالي صفحه،  كردن استفاده مي كنيد، در 
حتي درج شماره صفحه هم مطلوب است. 
به  نيز  را  بخش  هر  و  درس  عنوان  ضمناً 
آ ن  تا صفحات  نماييد  قيد  مشخص  طور 
با ديگر دروس و فصول هر درس مخلوط 

نكات،  اين  رعايت  مجموع،  در  نشود. 
رغبت و انگيزه اي بيشتر در شما براي 

مطالعه و يادگيري ايجاد مي كند.
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 فهرست حذفیات منابع سؤاالت آزمون سراسري سال 1397
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پيرو اطالعيه مورخ 96/7/24، بدين  وسيله  نظر معرفي شدگان چندبرابرظرفيت رشته  هاي 
تحصيلي نيمه متمركز علوم ورزشي و مربي گري ورزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي و آموزش تربيت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي در آزمون 

سراسري سال 1396 را به  نكات زير معطوف  مي دارد: 
1- كليه معرفي شدگان بايد طبق برنامه  زماني مندرج در اين اطالعيه اقدام نمايند. 

2- به همراه داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملي براي كل داوطلبان در روز آزمون الزامي 
است.

3- با توجه به اينكه معرفي شدگان رشته هاي نيمه متمركز نيازي به انتخاب رشته مجدد 
نداشته و براساس اولويت بندي رشته هاي خود در فرم انتخاب رشته گزينش خواهند 
شد؛ لذا در صورتي كه براي  انجام  مراحل  مختلف  مصاحبه، معاينه يا آزمون عملي رشته  
نيمه متمركز اعالم شده ، مراجعه  نموده و در نهايت به عنوان پذيرفته شده  نهايي  هر يك 
از رشته هاي تحصيلي  نيمه  متمركز اعالم  قبولي شوند، مطابق ضوابط قبولي  قبلي آنان  

بايد در رشته قبولي نيمه متمركز ثبت نام و  در رشته  متمركز لغو مي گردد و منحصراً 
ادامه تحصيل نمايند. بديهي است  كه امكان بازگشت و ادامه تحصیل اين قبیل از 

پذيرفته شدگان در رشته قبولي متمركز میسر نیست. 
۴- آزمون  عملي رشته  هاي تحصيلي نيمه متمركز علوم ورزشي، مربي گري ورزشي 
و آموزش تربيت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي قابل تمديد، 
و تحت هيچ شرايطي  داوطلبي  براي هيچ  انفرادي  به صورت  آن  برگزاري  يا  تكرار 

ميسر نيست.
ورزشي  علوم  نيمه متمركز  تحصيلي  رشته  هاي  عملي  آزمون  در  شركت  كارت   -5
بدني  تربيت  آموزش  و  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  ورزشي  مربي گري  و 
پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي در حوزهاي برگزاري آزمون عملي 
تحويل داوطلبان خواهد شد. داوطلبان معرفي شده رشته  هاي تحصيلي نيمه متمركز 
علوم ورزشي و مربي گري ورزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و آموزش تربيت 

اطالعیه سازمان  سنجش آموزش  كشور در خصوص:

 نحوه توزيع كارت ،  تعیین زمان و مكان برگزاري آزمون عملي 

رشته هاي  تحصیلي نیمه متمركز علوم ورزشي و مربي گري ورزشي 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و آموزش تربیت بدني 

پرديس هاي دانشگاه فرهنگیان و موسیقي نظامي 

در آزمون سراسري سال 1396
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بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان، الزم  است  با همراه داشتن لباس  و كفش  ورزشي ، 
منحصراً در روزهاي تعيين  شده  در حوزه برگزاري حضور يابند. بديهي  است  كه در 
صورت   نداشتن  شناسنامه و كارت ملي، از داوطلب،  مراحل معاينات و آزمون  عملي  و 

مصاحبه  به  عمل  نخواهد آمد. 
يادآوري مهم : معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته  هاي تحصيلي نيمه متمركز علوم 
ورزشي، مربي گري ورزشي و آموزش تربيت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان بايد از 
سالمت كامل جسماني برخوردار بوده و بخصوص از سالمت قلبي و ريوي خود يقين داشته 
و آمادگي هاي الزم را براي تست هاي آزمون  عملي  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
داشته  باشند. با توجه به اينكه در محل حوزه برگزاري آزمون عملي، معاينات 
با نظارت پژوهشگاه تربیت بدني وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  پزشكي 
انجام خواهد شد، نیاز به همراه داشتن گواهي سالمت و ارائه گواهي تندرستي 

براي داوطلبان نیست. 
6-كليه معرفي شدگان چند برابر ظرفيت پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به وزارت 
آموزش و پرورش، عالوه بر شركت در آزمون عملي، بايد طبق اطالعيه اي كه در دهه آخر 
آذرماه از سوي اين سازمان براي شركت در مصاحبه تخصصي و بررسي صالحيت هاي 
عمومي كه در دو قسمت مجزا توسط آموزش و پرورش برگزار خواهد شد شركت نمايند؛ 
در غير اين صورت، عدم شركت در اين مصاحبه، به منزله انصراف فرد از ادامه گزينش 
تلقي مي گردد؛ به عبارتي كليه داوطلبان بايد حائز شرايط مصاحبه و بررسي صالحيت هاي 
عمومي بوده تا در گزينش نهايي كه بر اساس ضوابط اين سازمان در بهمن ماه انجام 

مي گردد، باشند.
7- معرفي شدگان رشته هاي  نيمه متمركز دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي و پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به وزارت آموزش و پرورش، در صورتي كه 
در آزمون عملي شركت نموده و در رديف پذيرفته شدگان نهايي در دوره فوق قرار بگيرند، 

حق ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1397 را نخواهند داشت.
8- داوطلباني كه در رديف معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت رشته هاي فوق الذكر بوده و 
نسبت به پرداخت هزینه آزمون عملي در موعد مقرر اقدام ننموده اند، در صورت 
تمايل براي شركت در آزمون عملي مي توانند براي بررسي وضعيت خود با به همراه داشتن 
دو قطعه عكس و كارت شناسايي معتبر مطابق جدول ذيل به محل برگزاري آزمون و به 

نماينده سازمان سنجش مستقر در شهرستان برگزاري، مراجعه نمايند.
9- آزمون عملي  براي كليه  معرفي شدگان  خانم ها در روز پنجشنبه مورخ 96/9/2 

و آقايان در روز جمعه مورخ 96/9/3 برگزار مي گردد. 
10- كليه معرفي  شدگان بايد فقط  براساس برنامه زماني طبق استان محل اقامت مندرج 

در جدول ذيل در آزمون عملي شركت نمايند. 
علوم  نيمه متمركز  تحصيلي  رشته   از  يك  هر  ظرفيت  چندبرابر  معرفي شدگان   -11
فرهنگيان  دانشگاه  پرديس هاي  بدني  تربيت  آموزش  و  ورزشي  مربي گري  ورزشي، 
براي هزينه آزمون عملي )موضوع پرداخت 200/000  واريزي  مبلغ  بر  عالوه  بايد 
تست هاي  و  پزشكي  معاينه  انجام  بابت   ،)96/7/2۴ مورخ  اطالعیه  در  ريال 
سالمت و تندرستي مبلغ 250/000 )دويست  و پنجاه هزار( ريال به شماره حساب 
  IR760۱0000۴00۱02260300۱582 شبا  شماره  به  يا   ۴001022603001582 
شناسه واريزي 37002267۴1۴01070051003003۴000۴  نزد بانك مركزي به نام 
درآمد اختصاصي پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي قابل واريز در كليه شعبات بانك ها 
)تكميل فرم سانتا( واريز نموده و از ساعت ۸:۰۰ صبح به حوزه هاي برگزاري محل آزمون 
عملي به شرح جدول ذيل مراجعه نمايند. همچنين الزم است كه عبارت »بابت معاینه 
پزشکي و تست هاي سالمت و تندرستي« روي اصل فيش واريزي مبلغ 25۰/۰۰۰ 
)دويست  و پنجاه هزار( ريال درج شود و آن را در روز آزمون تحويل حوزه آزمون عملي 

نمايند.

آدرس محل انجام معاينه پزشكي و آزمون عملي در رشته علوم   ورزشي، 
مربي گري ورزشي   و آموزش تربیت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگیان

استانهاي محل
 آدرس حوزه امتحاني و محل  مراجعه اقامت داوطلبان

تهران، البرز، قم و مركزي  
كرج- حصارك- خيابان شهيد بهشتی- ميدان دانشگاه- دانشگاه خوارزمی- 

دانشكده تربيت بدنی و علوم ورزشی. 
شماره تماس: 34512۰۰1- 345796۰۰ ) كد۰26( - داخلی 243۰ 

آذربايجان  شرقي ، 
آذربايجان  غربي  و اردبيل 

 تبريز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبريز-دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي.
 شماره تماس: 33393257-33393256 )كد۰41(

اصفهان ، چهار محال  و 
بختياري ، يزد و كرمان

اصفهان- ميدان آزادي-خيابان دانشگاه )هزار جريب( درب شرقي دانشگاه 
اصفهان- سالن ورزشي شهيد بهراميان.

شماره تماس: 37932571-37932196 )كد ۰31(.

فارس، بوشهر،كهگيلويه  و 
بويراحمد و هرمزگان

شیراز- بلواردانشجو -ميدان ارم-خوابگاه ارم-دانشكده علوم تربيتي دانشگاه 
شيراز- گروه  تربيت  بدني وعلوم ورزشي.سالن ورزشي 15 خرداد. شماره تماس: 

36134674 – 36134699 )كد ۰71(

خراسان  شمالي، خراسان 
جنوبي، خراسان رضوي و 

سيستان  و بلوچستان 

مشهد- ميدان آزادي- دانشگاه  فردوسي  مشهد- دانشكده  تربيت  بدني و علوم 
ورزشي.

شماره تماس: 3۸۸۰3455-3۸۸۰3465 )كد۰51(

رشت- كيلومتر 1۰ جاده تهران- دانشكده  تربيت  بدني دانشگاه گيالن. گيالن، زنجان و قزوين
شماره تماس: 3369۰۸16-3369۰6۸5 )كد۰13(

كرمانشاه، همدان و 
كردستان

كرمانشاه- باغ ابريشم- دانشگاه رازي كرمانشاه- دانشكده تربيت  بدني و علوم 
ورزشي. 

شماره تماس: 342۸3267-34279265 )۰۸3(

اهواز- دانشگاه شهيد چمران اهواز- دانشكده تربيت  بدني و علوم ورزشي. خوزستان، لرستان و ايالم
شماره تماس: 33336316-33369512 )كد ۰61(

مازندران، گلستان، سمنان
بابلسر- خيابان شهيد بهشتي-پرديس دانشگاه مازندران- دانشكده تربيت  

بدني و علوم ورزشي.
شماره تماس: 353۰22۰1 )كد۰11(.

تذكر مهم: به همراه داشتن يك قطعه عكس 4×3، لباس  و كفش  ورزشي ، اصل شناسنامه 
يا كارت ملي و اصل فيش هزينه تست هاي سالمت و تندرستي و انجام معاينه پزشكي به 
مبلغ 25۰/۰۰۰  )دويست و پنجاه  هزار( ريال در زمان آزمون عملي ضروري است؛ در غير 

اين صورت، از داوطلب  آزمون  عملي  به  عمل  نخواهد آمد.
12- معرفي شدگان  رشته       تحصیلي موسیقي نظامي )كد 27111(  دانشگاه هنر 

)محل تحصیل پرديس كرج( بورسیه ارتش جمهوري اسالمي ايران
كليه داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي شده چند برابر ظرفيت  رشته       تحصيلي 
موسيقي نظامي )كد 27111(  دانشگاه هنر )محل تحصيل پرديس كرج( – بورسيه ارتش 
جمهوري اسالمي ايران اعالم شده است و هزينه انجام آزمون عملي را در زمان مقرر 
پرداخت نموده اند، ضرورت دارد كه برای شركت در آزمون عملی، با همراه داشتن يك 
قطعه عكس 4×3 و اصل شناسنامه يا كارت ملي، در روز جمعه مورخ 96/9/۱0 رأس 
ساعت ۸:3۰ دقيقه صبح )براي تعيين نوبت( و شركت در آزمون عملي، به آدرس: تهران- 
خيابان كريمخان زند- بين استاد نجات اللهي و سپهبدقرني-پالك 2۰4- سازمان سنجش 
و آموزش كشور مراجعه نمايند. ضمناً كارت شركت در آزمون در همان محل برگزاري 

آزمون عملي به داوطلبان تحويل خواهد شد.
نحوه برگزاري آزمون موسیقي نظامي: تسلط الزم به يكي از سازهاي بادي، چوبي يا 
بادي- برنجي، اركسترهاي سمفونيك )به استثناي سازهاي ضربي يا كوبه اي( و نيز تسلط 

به سرايش و شنوايي. همراه داشتن ساز تخصصي توسط داوطلبان ضروري است.
 داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در 
 سايت اين سازمان به نشاني: www.Sanjesh.org مطرح نموده يا با  شماره  تلفن:

 ۴2۱63  )پيش شماره 02۱( تماس حاصل نمايند.
روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور
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با توجه به درخواست دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ 
غيرانتفاعي مبني بر عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي آزمون دوره هاي 
كارداني نظام جديد )دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي( 
سال 1396، بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان عالقه مند به تحصيل در رشته هاي 
يا  نموده  ثبت نام  مذكور  آزمون  در  كه  داوطلباني  از  )اعم  فوق  مؤسسات  تحصيلي 
مدرك  نوع  با  متناسب  تحصيلي  رشته هاي  از  اطالع  براي  كه  مي رساند  ننموده اند( 
ديپلم خود در شاخه هاي فني و حرفه اي يا كاردانش مؤسسات پذيرنده، الزم است 
به لينك جست و جوي عنوان مؤسسه و كدرشته مندرج در ذيل اين اطالعيه كه در 
سايت اين سازمان به آدرس: www.Sanjesh.org آمده است، مراجعه نموده و 
ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارك ذيل 
و با توجه به موارد مربوط، از تاريخ 96/08/6 لغايت 96/09/9 به آموزشكده يا مؤسسه 

آموزش عالي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
و  فني  آموزشكده هاي  و  دانشكده ها  براي  دانشجو  پذيرش  مرحله،  اين  در   -  1
حرفه اي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالی غير دولتی ـ 
غيرانتفاعی در كليه رشته هايی كه در لينك جست و جو مشخص شده است، منحصراً 
بر اساس سوابق تحصيلي )معدل كل ديپلم( و مندرجات دفترچه راهنمای آزمون 

مذكور صورت مي پذيرد.
2 - كليه متقاضيان بايد حداكثر تا تاريخ 1396/6/31 داراي مدرك ديپلم نظام قديم 
)چهارساله( هنرستان، يا ديپلم نظام جديد در شاخه هاي فني و حرفه اي يا كاردانش 

باشند. 
تبصره: در صورتي كه تشكيل كالس براي نيمسالدوم سال تحصيلي 96-97 باشد، 
ثبت نام از داوطلباني كه تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي جاري مدرك تحصيلي 
ديپلم خود را اخذ مي نمايند، به صورت مشروط و با شروع تحصيل از بهمن ماه 96 

پس از ارائه مدرك مربوط بالمانع است. 
3 - كليه داوطلبان بايد در زمان ثبت نام از طريق مؤسسه مربوط، بابت هزينه ثبت نام 
از طريق سيستم پرداخت  به پرداخت مبلغ 200/000 )دويست هزار( ريال  نسبت 

الكترونيكي در سايت سازمان اقدام نمايند.
4 - هر داوطلب منحصراً مجاز است يكي از كدرشته محل هاي مربوط را كه متناسب 
با مدرك ديپلم خود مي باشد و بر اساس جدول شماره 4 دفترچه راهنماي ثبت نام و 
شركت درآزمون فوق مشخص شده، انتخاب نمايد. بديهي است داوطلباني كه به هر 
دليل در رشته اي غير از رشته متناسب با نوع ديپلم خود در اين مرحله ثبت نام و 
شركت نمايند و پذيرفته شوند، قبولي آنان در هر مرحله اي كه باشند لغو خواهد شد. 
باشد.  متقاضي يك كدرشته محل در يك مؤسسه  5 - هر داوطلب مي تواند صرفاً 
بديهي است كه در صورت ارسال مشخصات فرد يا افراد در دو كد رشته يا در دو 
مؤسسه، اطالعات وي از بانك اطالعاتي پذيرفته شدگان هر دو محل حذف خواهد شد. 

6 - با توجه به اينكه منحصراً يك بار اجازه ويرايش در درج اطالعات متقاضيان داده 
خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد كه داوطلبان، در انتخاب گروه آموزشي، كد رشته محل 

و مؤسسه مربوط  دقت الزم به عمل آورند.
7 - پس از پايان مهلت مقرر در اين اطالعيه، مؤسسات، مجاز به ثبت نام از متقاضيان 
تاريخ  از  بعد  براي متقاضياني كه  اين سازمان  از سوي  اقدامي  بود و هيچ  نخواهند 

تعيين شده مراجعه نمايند نيز صورت نخواهد پذيرفت.
8 - چنانچه متقاضي قباًل در رديف پذيرفته شدگان نهايي آزمون دوره هاي كارداني 
سال  غيرانتفاعي(  عالي  آموزش  مؤسسات  و  حرفه اي  و  فني  )دانشگاه  جديد  نظام 
)همين  ظرفيت  تكميل  مرحله  در  و  باشد  گرفته  قرار  ماه(  شهريور  )مرحله   1396
مرحله( براي ادامه تحصيل در يكي از مؤسسات ثبت نام نمايد، قبولي قبلي وي در 

شهريورماه سال 1396 لغو خواهد شد. 
9 - كليه متقاضيان»مرد« بايد در زمان ثبت نام و شركت در اين مرحله از پذيرش 

دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.
10 - پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط )در مؤسسه اي كه به 
آن مراجعه نموده اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصيل آنان )بجز موارد تبصره بند 2 
فوق( تا زمان تأييد نهايي اين سازمان به صورت مشروط و هم زمان با پذيرفته شدگان 

شهريور ماه خواهد بود.
مدارك مورد نياز:

1 - اصل   مدرك   ديپلم  متوسطه   نظام  جديد يا گواهي   موقت   پايان   تحصيالت  متوسطه  
نظام جديد در يكي  از شاخه هاي  كاردانش  يا فني  و حرفه اي مبني  برگذراندن كليه 
واحدهاي درسي  در دوره  سه ساله ، كارورزي و كارآموزي حداكثر تا پايان  شهريورماه 

سال  1396.
2 - اصل  مدرك  ديپلم  يا گواهي  موقت  پايان  تحصيالت  نظام  قديم  )هنرستان( مبني  

بر گذراندن  كليه  دروس  چهارساله.
3 - اصل  شناسنامه  و دو برگ  كپي  از تمام  صفحات  آن. 
4 - اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن.

4 - شش قطعه  عكس  4×3 تمام  رخ  تهيه  شده  درسال جاري .
5 - مدرك وضعيت نظام وظيفه )براي برادران(.

 6 - ارائه رسيد درخواست تأييديه تحصيلي ديپلم به مؤسسه محل قبولي )درخواست 
تأييديه تحصيلي از دفاتر پيشخوان دولت بايد اقدام شود(.

پاسخگويي  بخش  با  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي  داوطلبان  ضمنًا 
با  www.sanjesh.org يا  نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني  پايگاه  اينترنتي 
شماره  تلفن گوياي : 42163 )كد 021( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري 

به اين سازمان خودداري فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

تكمیل ظرفیت پذيرش رشته هاي تحصیلي دانشگاه فني و حرفه اي 

ومؤسسات آموزش عالي غیردولتيـ  غیرانتفاعي درآزمون 

دوره هاي كارداني نظام جديد )دانشگاه فني و حرفه اي و 

مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي( سال 1396
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و  غيرانتفاعي  غيردولتي-  عالي  آموزش  مؤسسات  از  برخي  درخواست  به  توجه  با 
آزمون  تحصيلي  رشته هاي  پذيرش  ظرفيت  تكميل  عدم  بر  مبني  پيام نور  دانشگاه 
سراسري سال 1396 بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان عالقه مند به تحصيل در 
رشته هاي تحصيلي مؤسسات ذي ربط )اعم از داوطلباني كه در آزمون سراسري 
سال 1396 ثبت نام نموده يا ننموده اند( مي رساند كه داوطلبان به منظور اطالع 
از رشته هاي تحصيلي و مؤسسات پذيرنده دانشجو در اين مرحله مي توانند به لينك 
جست و جوي عنوان مؤسسه و كدرشته مندرج در پايگاه اطالع رساني اين سازمان 
و همچنين به پايگاه اطالع رساني مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي يا 
و  نموده  مراجعه   www.pnu.ac.ir نشاني:  به  پيام نور  دانشگاه  اطالع رساني  پايگاه 
ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه مورد عالقه خود، با به همراه داشتن مدارك 
ذيل و با توجه به موارد مربوط از تاريخ 1396/07/29 لغايت 1396/08/30 به مؤسسه 

آموزش عالي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
1 - كليه متقاضيان بايد حداكثر تا تاريخ 1396/06/31 داراي مدرك ديپلم كامل 
متوسطه نظام قديم )دوره چهار ساله( يا پيش دانشگاهي يا كارداني )فوق ديپلم( بوده 

باشند.
از  نيمسال دوم سال تحصيلي جاري  براي  امكان تشكيل كالس  تبصره: در صورت 
سوي مؤسسه مورد تقاضا، آن دسته از داوطلباني كه حداكثر تا تاريخ 1396/11/30 
موفق به اخذ مدرك پيش دانشگاهي يا كارداني گردند، مي توانند در رشته يا رشته هاي 

تحصيلي مربوط متقاضي شوند.
هزينه  بابت  مربوط،  مؤسسه  طريق  از  ثبت نام  زمان  در  بايد  داوطلبان  كليه   -  2
سيستم  طريق  از  ريال  هزار(  )دويست   200/000 مبلغ  پرداخت  به  نسبت  ثبت نام 

پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان اقدام نمايند.
3 - هر داوطلب منحصراً مي تواند در يك گروه آزمايشي و يك كدرشته محل 
متقاضي شود. بديهي است كه در صورت ثبت نام داوطلب در دو كدرشته يا در دو 
مؤسسه، اطالعات وي در بانك اطالعات پذيرفته شدگان هر دو محل حذف خواهد 

شد.
4 - داوطلبان بايد در زمان ثبت  اطالعات در سامانه مربوط از طريق مؤسسات در 
خصوص كدرشته مورد عالقه خود دقت و توجه الزم را به عمل آورند. بديهي است 
كه پس از ثبت، كدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان قابل تغيير يا تعويض نيست.

5 - كليه متقاضيان »مرد« بايد در زمان ثبت نام و شركت در اين مرحله از پذيرش 
دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.

6 - پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط )در مؤسسه يا 
مركز يا واحد آموزشي كه به آن مراجعه داشته اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصيل 

آنان تا زمان تأييد نهايي اين سازمان به صورت مشروط خواهد بود.
7 - آن دسته از داوطلباني كه قباًل در رديف پذيرفته شدگان نهايي آزمون 
اين مرحله  سراسري سال 96 )مرحله شهريور ماه( قرار گرفته اند، چنانچه در 
متقاضي ثبت نام و ادامه تحصيل هستند و در يكي از مؤسسات ثبت نام نمايند، قبولي 

قبلي آنها در شهريور ماه لغو خواهد شد.
مدارك مورد نياز:

1 - اصل يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم چهار ساله نظام قديم با امضاء و ممهور 
به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.

مهر  به  ممهور  و  امضاء  با  جديد  نظام  ديپلم  تحصيلي  مدرك  گواهي  يا  اصل   -  2
دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.

3 - اصل يا گواهي مدرك پيش دانشگاهي با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان 
يا سازمان آموزش و پرورش.

ديپلم  دارندگان مدرك  از  آن دسته  براي  كارداني  اخذ مدرك  گواهي   -  4
نظام جديد كه فاقد مدرك پيش دانشگاهي هستند.

5 - اصل شناسنامه و دو برگ كپي از صفحات آن.
6 - اصل كارت ملي و دو برگ كپي از آن.

7 - شش قطعه عكس 4×3 تهيه شده در سال جاري.
8 - مدرك نظام وظيفه براي برادران مشمول.

كليه پذيرفته شدگان بايد به همراه تصوير ديپلم نظام قديم يا گواهي پيش دانشگاهي 
خود، به »دفاتر پيشخوان خدمات دولت« مراجعه و تأييديه  تحصيلي )ارزش تحصيلي( 
از اداره آموزش  و پرورش محل تحصيل خود را درخواست نمايند و رسيد آن را در 
زمان ثبت نام به دانشگاه ارائه دهند. همچنين كليه پذيرفته شدگان حتماً نام  رشته و 
مؤسسه آموزش  عالي يا مركز يا واحد آموزشي محل تحصيل خود را در فرم »دفاتر 

پيشخوان خدمات دولت« اعالم نمايند.
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي پايگاه 
گوياي :  تلفن  شماره   با  يا   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني 
42163 )كد 021( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري 

فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

تكمیل ظرفیت رشته هاي تحصیلي در مؤسسات 

آموزش عالي غیردولتي ـ غیرانتفاعي و مراكز و 

واحدهاي آموزشي دانشگاه پیام نور سال 1396
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