
  شاپا ISSN   1735-2916:1735-2916  هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور  سال بیست و دوم شماره 41  دوشنبه 25 دی ماه 1396  16صفحه 2000 ریال  

1059» اقتصاد مقاومتی؛ تولید واشتغال «

یادداشت  هفته

صفحه   6

صفحه   15

صفحه   8

صفحه   15

صفحه   11

صفحه   12

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 اختصاص سهميه به داوطلبان 

مناطق زلزله زده كشور 

در آزمون سراسري سال 1397
بدين وسـيله بـه اطـاع مي رسـاند بـر اسـاس آيين نامه 
مـورخ   739 جلسـه  مصـوب  واحـده  مـاده  اجرايـي 
1392/8/28 شـوراي عالـي انقـاب فرهنگـي به منظور 
سـهميه اي  زلزلـه،  از  ناشـي  رنج هـاي  و  آالم  کاهـش 
خاص بـه داوطلبان مناطـق زلزله زده کشـور، در آزمون 
شـد.  خواهـد  داده  تخصيـص  سـال 1397  سراسـري 
ضمنـاً بـا توجه به مـواد 1 و 2 آيين نامـه اجرايي مزبور، 
بـا وزارت محتـرم کشـور در خصـوص  مكاتبـات الزم 
مشـخص نمـودن شـهرها و بخش هايـي کـه زلزله هـاي 
سـال جـاري منجـر بـه خسـارت هاي جانـي و مالي در 

آنهـا شـده، بـه عمـل آمده اسـت. 
پـس از ارسـال نـام بخش هـا و شـهرهاي آسـيب ديـده 
شـدن  مشـخص  و  کشـور  محتـرم  وزارت  طـرف  از 
ظرفيت هـای  محل هـا،  رشـته  و  دانشـگاه ها  ظرفيـت 
تخصيصـي بـه داوطلبان مناطـق زلزله زده تعيين شـده 
و از طريـق دفترچـه راهنمـاي انتخاب رشـته )دفترچه 
شـماره 2( آزمـون سراسـري در مرداد ماه سـال 1397 

اطاع رسـاني خواهـد شـد.      
روابط  عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

از یکشنبه اول بهمن آغاز می شود:

ثبت نام آزمون سراسری 97

نحوة پاسخگویي داوطلبان گروه آزمایشی هنر 

در آزمون سراسری1396

اطالعيه دانشگاه امام صادق )ع( در خصوص:

 ثبت نام اینترنتي متقاضيان 

رشته هاي این دانشگاه در آزمون سراسري 97

سخت كوشان:

مریم ميرزاخانی، نابغۀ دنيای ریاضيات

اطالعيه  سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

پذیرفته شدگان رشته هاي مرحله 

تکميل ظرفيت آزمون  دكتري

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره : 

پرینت كارت  صد و بيست 

و چهارمين دوره آزمون 

پيشرفته  انگليسي  زبان 

)Tolimo:E-A2018(

همراه با شما تا 
آزمون  سراسـري  )2( 
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در رابطه با 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

1- درس فقـــه: کتـــاب آشـــنايی بـــا فقـــه، نوشـــتة 
مليحـــه حاجيـــان، انتشـــارات مدرســـه.

2- درس اصـــول عقايـــد: کتـــاب جهـــان بينـــی 3 )عـــدل 
ـــل اول  ـــامل فص ـــد: 2009، ش ـــدر( ک ـــا و ق ـــی و قض اله
)همـــه فصـــل(، فصـــل دوم )بجـــز عنـــوان »فلســـفه 

اســـامی« صفحـــه 23 و 24( و از فصـــل چهـــارم، عنـــوان 
ــا«  ــبختی هـ ــادر خوشـ ــا مصائـــب، مـ ــام کل تـ  »نظـ

)از صفحه 65 تا 72(.           

  روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

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

و معارف اسالمی  دورة پيش دانشگاهی آزمون سراسری سال 1397

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند: 
امر به معروف و نهي از منكر نكند مگر کسي که 
سه خصلت در او باشد: در امر و نهي خود مدارا 
به  نمايد، و  امر و نهي خود ميانه روي  کند، در 

آنچه امر و نهي مي کند دانا باشد.

اين  پرستيدند؛  بخشش  اميد  به  را  خدا  مردمي 
از روي  را  او  بازرگانان است، و گروهي  پرستِش 
ترس عبادت کردند، و اين عبادت بردگان است، 
اين  و  پرستيدند،  سپاس  براي  را  وي  گروهي  و 

پرستش آزادگان است.

 حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند:
درك فضليت نماز اول وقت، نسبت به بعد از آن، براي 

انسان از اموال و فرزندانش، با ارزش تر و بهتر است.

سراسري  آزمون  ثبت نام  متعال،  خداوند  ياري  به 
سال  ماه  بهمن  اول  يكشنبه  روز  از   1397 سال 
نشاني: به  سنجش   سازمان  سايت  طريق  از   1396 

تا  داوطلبان  و  مي شود  آغاز   www.sanjesh.org
پايان روز يكشنبه 8 بهمن ماه فرصت دارند که در اين 
همين  به  نمايند.  ثبت نام  اينترنتي  صورت  به  آزمون 
مناسبت، شايسته ديديم تا مواردي را که رعايت آن 
از سوي داوطلبان اين آزمون الزم به نظر مي رسد، در 

اين شماره و شماره آينده يادآور شويم.
1ـ دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره 1( آزمون 
به  مربوط  اطاعيه  همراه  به   1397 سال  سراسري 
ثبت نام سازمان سنجش، همزمان با آغاز ثبت نام، روي 

سايت سازمان سنجش آموزش کشور قرار مي گيرد. 
سايت  به  مراجعه  با  داوطلبان،  که  است  شايسته  2ـ 
و  مقرر  مهلت  در  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
)دفترچه  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  دقيق  مطالعه 
شمارة 1 آزمون سراسري سال 1397( که روي سايت 
اين سازمان قرار مي گيرد و اطاعيه مربوط به ثبت نام، 
بر سايت سازمان سنجش در پيك سنجش  که عاوه 
نيز منتشر خواهد شد، در صورت واجد شرايط بودن، با 
رعايت ضوابط مربوط، نسبت به ثبت نام در اين آزمون 

اقدام کنند.
سال  همانند   ،1397 سال  سراسري  آزمون  در  3ـ 
آزمايشي  گروه هاي  داوطلبان  از  يك  هر  به  گذشته، 
و  انساني  علوم  تجربي،  علوم  فني،  و  رياضي  علوم 
زبان هاي خارجي اجازه داده شده است تا در صورتي 

نيز  هنر  آزمايشي  گروه  در  شرکت  به  عاقه مند  که 
باشند، عاقه مندي خود را در تقاضانامه ثبت نام اعام 
از  يك   هر  به  اساس ضوابط،  بر  که  همچنان  نمايند؛ 
داوطلبان گروه هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم 
تا  است  داده شده  اجازه  هنر  و  انساني  علوم  تجربي، 
در صورتي که عاقه مند به  شرکت در گروه آزمايشي 
در  را  خود  عاقه مندي  باشند،  نيز  خارجي  زبان هاي 
داوطلبان  بنابراين،  نمايند؛  اعام  ثبت نام  تقاضانامه 
راهنما  دفترچه  در  مقرر  ضوابط  اساس  بر  مي توانند 
آزمون،  اين  ثبت نام  به  مربوط  اطاعيه  و همين طور 
متقاضي شرکت در يكي از گروه هاي آزمايشي هنر يا 
زبان هاي خارجي يا هر دو آنها، عاوه بر گروه آزمايشي 

اصلي خود شوند.
4ـ چنانچه داوطلبي عاقه مند به شرکت در گزينش 
رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش 
مي تواند  باشد،  نيز  غيردولتي  و  غيرانتفاعي  عالي 
به  نسبت  ثبت نام  تقاضانامه  در  را  خود  عاقه مندي 
شرکت در گزينش رشته هاي ياد شده اعام کرده و بر 

اساس ضوابط مقرر اقدام نمايد.
5ـ داوطلبان شرکت در آزمون سراسري سال 1397 
ارسال  و  ثبت نام  تقاضانامه  تكميل  از  پس  مي توانند 
و  رقمي   7 پرونده  شماره  دريافت  از  پس  و  عكس 
قسمت  در  خود،  ثبت نام  رقمي   16 کد پي گيري 
»مشاهده و چاپ اطاعات ثبت نامي«، اطاعات خود 

را مشاهده و از آن پرينت تهيه کنند.
موفق باشيد

همراه با شما تا آزمون  سراســري  )2( 
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رئيس ستاد ازدواج دانشجویی اعالم كرد:
مهلت ثبت نام 

ازدواج دانشجویی تمدید شد

ــا  ــور، ب ــجویی كش ــتاد ازدواج دانش ــس س رئي
ــزار زوج  ــدود ۱۴ ه ــون ح ــه تاكن ــان اینك بي
ازدواج  مراســم  دوره  یكميــن  و  بيســت  در 
گفــت:  كرده انــد،  ثبت نــام  دانشــجویی 
ــن  ــا ۳۰ بهم ــن دوره، ت ــام در ای ــت ثبت ن مهل

ــد. ــد ش ــاه ۹۶ تمدی م
ــار  ــه آم ــاره ب ــا اش ــی، ب ــد خادم حجــت االســام محم
ــن مراســم ازدواج دانشــجويی،  ــام بيســت و يكمي ثبت ن
گفــت: تــا صبــح روز شــنبه 23 دی مــاه، 14 هــزار زوج 
ــت و  ــتادان، در بيس ــدود 500 زوج از اس ــجو و ح دانش
ــد. ــام کرده ان ــجويی ثبت ن ــم ازدواج دانش ــن مراس يكمي

وی ادامــه داد: پيش بينــی مــا ايــن اســت کــه تــا پايــان 
ــن  ــجو در اي ــزار زوج دانش ــداد 20 ه ــام، تع دوره ثبت ن

ــد. ــام کنن دوره ثبت ن
ــان  ــور خاطرنش ــجويی کش ــتاد ازدواج دانش ــس س رئي
ــام  ــت ثبت ن ــگاهيان، مهل ــت دانش ــه درخواس ــرد: ب ک
ــخ  ــا تاري ــجويی ت ــن دوره ازدواج دانش ــت و يكمي  بيس

30 بهمن ماه 96 تمديد شد.
وی ادامه داد: در بيســت و يكمين دوره ازدواج دانشجويی 
امســال، مزدوجيــن دانشــجويی کــه از اول مهرمــاه 95 تا 
اول دی مــاه 96 ازدواج کرده انــد، می تواننــد در ايــن 
ــا ورود  ــد ب ــراد می توانن ــن اف ــد. اي ــام کنن ــرح ثبت ن ط
بــه ســامانه ازدواج دانشــجويی و مشــاهده مــدارك الزم 
بــراي ارائــه آن بــه دفاتــر نهــاد رهبــری در دانشــگاه ها، 

ــام کننــد. در ايــن مراســم ثبت ن
الزم بــه يــادآوري اســت کــه ثبت نــام بيســت و يكميــن 
دوره ازدواج دانشــجويی، از اول دی مــاه آغاز شــده اســت 
و 30 دی مــاه 96 آخريــن مهلــت ثبت نــام اعــام شــده 
ــا  ــود کــه بــه درخواســت دانشــگاهيان، ايــن مهلــت ت ب

پايــان بهمــن مــاه تمديــد شــد.

۱۴ بهمن:
آغاز كالس های

 نيمسال دوم تحصيلی دانشگاه آزاد 

ــای درس  ــی، كالس ه ــم آموزش ــاس تقوی براس
نيمســال دوم تحصيلــی ۹۶ - ۹7  دانشــگاه آزاد 

ــود. ــاز می ش ــاه آغ ــن م ــالمي، از ۱۴ بهم اس
ــام و انتخــاب واحــد  الزم بــه يــادآوري اســت کــه ثبت ن
از  آزاد  دانشــگاه   97 - تحصيلــی 96  دوم   نيمســال 
7 بهمــن مــاه آغــاز مي شــود و تــا 12 بهمــن مــاه ادامــه 

دارد.
گفتنــي اســت کــه کاس هــای درس نيمســال دوم ايــن 
ــا  ــود و ت ــاز مي ش ــاه آغ ــن م ــز از 14 بهم ــگاه ني  دانش

24 خردادماه سال 97 ادامه دارد.
 ضمنــاً امتحانــات ايــن نيمســال تحصيلــی نيــز از 
ــاه  ــر م ــا 7 تي ــود و ت ــاز مي ش ــاه 97 آغ ــرداد م 27 خ

ــت. ــد داش ــه خواه ادام

تا 27 دي ادامه دارد:
 ثبت نام آزمون زبان انگليسي عمومی وزارت 

)MHLE(  بهداشت

ــی  ــی عموم ــان انگليس ــون زب ــام در آزم ثبت ن
دوشــنبه  از   )MHLE( بهداشــت  وزارت 
 ۱۸ دی مــاه آغــاز شــده اســت و تــا چهارشــنبه 

27 دی ماه ادامه دارد.
ايــن آزمون روز پنج شــنبه 5 بهمن ماه برگزار می شــود 
ــه صــورت اينترنتــی  ــن آزمــون ب ــام نويســی در اي و ن
 http://www.sanjeshp.ir :ســايت طريــق  از   و 
ــون از  ــن آزم ــع کارت اي ــاً توزي ــود. ضمن ــام می ش انج
ســوم بهمــن مــاه و از طريــق ســايت مرکــز ســنجش 

ــود. ــاز می ش ــكی آغ ــوزش پزش آم

ــه همــراه داشــتن پرينــت کارت  گفتنــي اســت کــه ب
شــرکت در ايــن آزمــون و کارت ملــی، در جلســه 

ــی اســت. امتحــان الزام
ــت  ــون زبان MHLE اس ــن آزم ــون، آخري ــن آزم اي

ــود. ــزار می ش ــال 96 برگ ــه در س ک
الزم بــه يــادآوري اســت کــه ايــن آزمــون، دارای 
 100 پرســش در ســطح آزمــون اســتاندارد تافــل 
)30 پرســش درك مطلــب شــنيداری، 40 پرســش 
ــش درك  ــان و 30 پرس ــتور زب ــاختار و دس واژگان، س
مطلــب نوشــتاری( و 100 نمــره )بــدون نمــره منفــی( 

اســت.

در بخشنامه ای اعالم شد:
درخواست صندوق رفاه برای شناسایی و معرفی 

دانشجویان نيازمند
رئيــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت 
دانشــگاه ها  از  بخشــنامه ای  در  علــوم، 
درخواســت كــرد كــه دانشــجویان بی بضاعــت 
ــهيالت  ــدی از تس ــرای بهره من را شناســایی و ب
دانشــجویی و وام بــه صنــدوق مذكــور معرفــی 

ــد. كنن
ذوالفقــار يــزدان مهــر، مشــاور وزيــر و رئيــس صنــدوق 
رفــاه دانشــجويان وزارت علــوم، در بخشــنامه ای بــه 

ــرد: ــام ک ــگاه ها اع دانش
در راســتای تأکيــد نهادهــای نظارتــی و اجــرای قوانيــن 
ــع  ــجويی و توزي ــهيات دانش ــت تس ــررات پرداخ و مق
اعتبــارات وام بيــن دانشــجويان نيازمنــد، بــه اســتناد بند 
12 اســاس نامه و مــواد 4 و 5 آيين نامــه نحــوه اســتفاده 
از وام هــای دانشــجويی صنــدوق رفــاه دانشــجويان 
مبنــی بــر اينكــه »دانشــجويان شــاغل بــه تحصيــل در 
ــل  ــی داخ ــی و پژوهش ــات آموزش ــگاه ها و مؤسس دانش
ــی و  ــتحقاق مال ــتعداد و اس ــه اس ــه ب ــا توج ــور ب کش
دريافــت نكــردن بــورس، کمــك يــا وام از ســازمان های 
ديگــر، همچنيــن اشــتغال نداشــتن بــه کاری کــه 
مســتلزم دريافــت اجــرت باشــد و جهاتــی کــه پرداخــت 
وام يــا کمــك را ايجــاب کنــد، بــا رعايــت ضوابــط مقــرر 
از طــرف هيــأت امنــاء و حــدود امكانــات صنــدوق، از وام 

ــد. ــتفاده می کنن ــوط اس مرب
همچنيــن بــه اســتناد مــاده 21 آيين نامــه نحوه اســتفاده 
ــتحضار  ــه اس ــجويان ب ــاه دانش ــدوق رف ــای صن از وام ه
ــوارد  ــخيص م ــه تش ــؤوليت هرگون ــه مس ــاند ک می رس
مذکــور و تعييــن شــرايط اســتحقاق دانشــجوی مســتعد 
کــم بضاعــت، تأييــد مــدارك و مســتندات دريافــت وام و 
صحــت نداشــتن اشــتغال، بــر عهــده دانشــگاه )معاونــت 

دانشــجويی( خواهــد بــود. 
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شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، به  عنوان 
آموزشی  آموزشی و کمك  ارائه دهنده خدمات  به صورت تخصصی  مجموعه  ای که 
در  است،  کشور  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  سراسری  آزمون  داوطلبان  به 
سال تحصيلی 96-97 نيز همانند سال  های گذشته، مجموعه آزمون  های آزمايشی 
سنجِش پيش را برای استفاده دانش آموزان پيش دانشگاهی و کليه افرادی که خود 
را برای شرکت در آزمون سراسری سال 1397 دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی 

آماده می  نمايند، طرح  ريزی نموده است.
ویژگی  های آزمون  های آزمایشی سنجِش پيش:

* برگزاری آزمون  های تابستانه در مرداد و شهريور 96 با هدف ارزيابی از مطالعات 
تابستانی داوطلبان؛

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

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

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

طول سال؛
* اعام نتايج نمرات داوطلبان بافاصله پس از برگزاری آزمون؛

* ارائه کارنامه نتايج با اطاعات جامع و مفيد برای اطاع داوطلب از وضعيت علمی 
و مقايسه با ساير داوطلبان؛

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

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

آزمون  های تابستانه در سه نوبت، طی ماه  های تير، مرداد و شهريورماه سال جاری 
)1396( برگزار می  شود.

بعد از برگزاری 3 نوبت آزمون تابستانه در تابستان، آزمون  های مرحله  ای در 6 نوبت 
و براساس تقسيم  بندی منابع درسی برگزار می  شود؛ به طوري که در هر مرحله از 
آزمون، طبق تقسيم بندي هاي انجام شده، از داوطلبان امتحان به عمل مي آيد؛ عاوه 
بر اين، در آزمون هر مرحله، از قسمت يا قسمت هاي مربوط به مراحل قبل نيز امتحان 
گرفته مي شود؛ ليكن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأکيد بر منابع مربوط به همان 
مرحله طراحي می  شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون، قسمت هاي مربوط به 
آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با اين تأکيد که بيشتر سؤاالت از بوجه بندی 

مرحلة سوم خواهد بود(.
در بين شش آزمون مرحله   ای،آزمون مرحله چهارم تحت عنوان آزمون ارزيابی و جمع 
 بندی ترم اول به  منظور آشنايی بيش تر داوطلبان با پرسش  های چهار گزينه  ای مباحث 
ترم اول برگزار می  شود که انتظار می  رود با توجه به برگزاری امتحانات ترم اول، داوطلبان در 
اين آزمون با آمادگی کامل،دانسته  های درسی خود را ارزيابی نمايند. پس از برگزاری 
6 نوبت آزمون هاي آزمايشي مرحله اي فوق، از ابتدای سال 97، 4 نوبت آزمون  های 
رساندن  هدف  با   1397 سال  سراسري  آزمون  برگزاري  از  قبل  تا  جامع  آزمايشي 
داوطلبان به حداکثر آمادگی براي حضور در آزمون سراسری 1397 برگزار مي شود. 
آزمون هاي  همچنين  و  مرحله اي  تابستانه،  آزمون هاي  از  يك  هر  برگزاري  از  پس 
جامع، کارنامه اي با اطاعات بسيار مفيد و ارزنده در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد 
تا داوطلبان بر اساس اطاعات مندرج در اين کارنامه  ها از ميزان آمادگي خود براي 
شرکت در  آزمون سراسري مطلع شوند و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا قبل از 
برگزاري آزمون مرحله بعد و در نهايت آزمون سراسري اقدام نمايند. کارنامه داوطلبان 
در هر آزمون، بافاصله در عصر همان روز برگزاری آزمون از طريق سايت اينترنتی 

شرکت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می  شود.
تعداد کثير شرکت کنندگان در  به  توجه  با  که  است  نكته ضروري  اين  توضيح      
آزمون هاي سنجِش پيش، رتبه هاي اکتسابي داوطلبان معيار معتبري براي داوطلبان 
خواهد بود تا موقعيت علمي خود را نسبت به رقباي خود در يك جامعه آماري وسيع 

مورد ارزيابي قرار دهند.

سنجِش  آزمون هاي  جلسه  به  ورود  كارت  اینترنتی  توزیع  نحوه  و  زمان 
پيش:

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

جلسه خود اقدام می  نمايند.

كارنامه نتایج هر نوبت از آزمون  های آزمایشی سنجِش پيش در عصر روز برگزاری 
  www.sanjeshserv.irنشانی به  شرکت  اينترنتی  سايت  طريق  از  هرآزمون 
منتشر می  گردد. ضمناً به اطاع دانش   آموزان می  رساند که محاسبه نمره کل آزمون  های 
آزمايشی، براساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور در ارتباط 
با آزمون سراسری سال 1396 عمل خواهد شد. همچنين نمره آزمون دروس عمومی 

اطالعيه  شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

آزمون هاي آزمایشي سنجِش پيش ویژه دانش آموزان 

پيش دانشگاهي و داوطلبان آزمون سراسری سال 97
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به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  براساس  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی  و 
بر  تقسيم  ضرايب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  عاوه  به  ضرايب( 

مجموع کل ضرايب محاسبه می  شود.
شهریه آزمون  های آزمایشی سنجِش پيش:

برای  گذشته  سنوات  همچون  سنجش  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
متقاضيان بيش از يك نوبت آزمون تخفيفاتی را در نظر گرفته است که اين امكان 
بهره  مند  از تخفيف بيشتری  افزايش تعداد مراحل  تا در صورت  را ميسر می  نمايد 
گردند و در اين جهت برای سال 96-97 شيوه اعمال تخفيف شهريه آزمون را برای 
متقاضيان بيش از يك آزمون در جهت رفاه حال داوطلبان عزيز به کار گرفته است 
تا ضمن تجميع فرآيند ثبت  نام برای هر يك از دانش آموزان در کليه مراحل، امكان 

پرداخت شهریه كمتری برای ثبت  نام فراهم شود.

جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش پيش: 

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

داوطلب می  تواند متقاضی 3 نوبت آزمون مرحله  ای و 3 نوبت آزمون جامع باشد.
البته باتوجه به اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون  هایی 
است كه هر یک مکمل دیگری است و شركت در تمامی آنها، داوطلب را 
گام به گام آماده تر می  نماید، لذا توصيه می شود داوطلبان عزیز در كليۀ 

آزمون  های مرحله ای و جامع به طور یکجا ثبت نام نمایند.
شايان ذکر است که داوطلبان برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است تعداد 
برخورداری  تا ضمن  نمايند  را خريداری  از آزمون  ها  بيشتری  نوبت  های  و  مراحل 
از تعداد آزمون  های آزمايشی سنجشِ پيش، از تخفيف باالتری نيز بهره  مند شوند. 
بديهی است که مطلوب  ترين حالت ثبت  نام برای داوطلبان از نظر هزينه پرداختی، 
ثبت  نام يكجا در 6 نوبت آزمون )2 مرحله  ای + 4 جامع( است که در اين صورت با 
احتساب تخفيف ویژه 150/000 ريالی، متوسط شهريه هر آزمون 2۶5/۰۰۰ ريال 

و مجموعاً ۱/5۹۰/۰۰۰ ريال است.
ضمناً به اطاع داوطلبان می  رساند که در هنگام ثبت  نام و پس از انتخاب نوبت  های 
آزمون از سوي داوطلب، برنامه ثبت  نام اينترنتی به  طور خودکار، وجه را با احتساب 

تخفيف محاسبه می  نمايد.
الزم به  ذكر است كه جدول تکميلی مربوط به هزینه  های ثبت  نام، برای 
سنجِش  آزمایشی  های  آزمون   انتخاب  به  مایل  كه  داوطلبانی 
آزمون  ها  ثبت  نام  اینترنتی  سایت  در  هستند،  تلفيقی  صورت  به   پيش 

)www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
نحوه ثبت نام:

پرداخت اینترنتی: داوطلبان عاقه  مند به شرکت در آزمون هاي آزمايشی سنجِش 
بانكی عضو شبكه شتاب و  از کارت های  با استفاده  پيش در سراسرکشور مي توانند 
مراجعه به سايت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 
کشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت  نام اقدام و کد رهگيري 

دريافت نمايند.

الزم به ذكر است كه خرید اینترنتی كارت اعتباری ثبت  نام، نشان دهندة 
كارت  خرید  از  بعد  وي  كه  است  الزم  و  نبوده  داوطلب  نهایی  ثبت  نام 
اعتباری )دریافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لينک ثبت  نام مراجعه 
نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و كد پی گيری 16 رقمی 

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

تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبيرستان  هايی که مايل هستند براي سهولت 
ثبت  نام به صورت يكجا از دانش آموزان خود ثبت  نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقيق دستورالعمل ثبت  نام مدارس همكار، درصورت داشتن هرگونه سؤال مي  توانند 
در ساعات: صبح8:30  الی 12:30و عصر 13:30 الی 16:00  با شماره تلفن  هاي: 

88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.
نکات مهم:

اين  در  نيز  جامع  آزمون هاي  جمله  از  آزمون  ها  مراحل  و  نوبت ها  کليه  ثبت نام   -1
مرحله انجام مي شود و توصيه می  شود که براي برخورداری از حداکثر تخفيف در 

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

در اين خصوص دقت الزم را به عمل آورند.
سايت  طريق  از  کشور  سراسري  داوطلبان  کليه  براي  ثبت نام  حضوري:  ثبت نام 
اينترنتي به نشاني: www.sanjeshserv.ir امكان پذير است و دفتر مرکزي شرکت 
تهران، پل كریم خان زند، خيابان ميرزاي شيرازي، خيابان شهيد  نشاني:  به 
آماده  نيز  تلفن: 88321455  نژاد كي، روبروي كالنتري سنایي، پالك ۳۰، 

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

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

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

آزمايشی سنجش ـ ثبت  نام جديد(.
گام سوم: دريافت کد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.

 
شركت تعاوني خدمات آموزشي 
كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
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بدين وسيله  به  اطاع  کليه  داوطلبان  شرکت کننده  در مرحله مصاحبه رشته هاي تحصيلي 
مرحله تكميل ظرفيت آزمون  ورودي  دوره دکتري »Ph.D« نيمه متمرکز سال 1396 
مي رساند که فهرست  اسامي  پذيرفته شدگان  نهايي  آزمون مذکور روي سايت اين سازمان 
قرار گرفته است و بايد اين افراد با توجه به توضيحات بندهاي »الف« تا »د« مندرج در زير 

براي ثبت نام و ادامه تحصيل به دانشگاه يا مؤسسه محل قبولي مراجعه نمايند.

الف - تاریخ ثبت نام از پذیرفته شدگان:
کليه  پذيرفته شدگاني  که  اسامي  آنها به  عنوان  قبولي نهايي  اعام  شده ، الزم است که براي 
اطاع از تاريخ و مدارك الزم براي ثبت نام )عاوه بر مدارك مندرج در اين اطاعيه( ابتدا 
به پايگاه اطاع رساني دانشگاه يا مؤسسه محل قبولي مراجعه نمايند و در صورت نبودن 
برنامه زماني خاص در سايت دانشگاه، در يكي از روزهاي يكشنبه يا دوشنبه مورخ 24 و 
1396/10/25 و با توجه به شرايط و ضوابط اعام شده در زير براي ثبت نام  به دانشگاه يا 

مؤسسه آموزش عالي  ذي ربط مراجعه نمايند. 

ب - نحوه گزینش نهایي و ضوابط مربوط:
1-  گزينش نهايي هريك از رشته محل ها، با توجه به قانون 25 درصد ظرفيت پذيرش 
هر کدرشته محل به رزمندگان و ايثارگران به شرط کسب حدنصاب علمی )در سهميه 
رزمندگان حداقل 80 درصد و در سهميه ايثارگران حداقل70 درصد نمره آخرين فرد 
پذيرفته شده در سهميه آزاد( اختصاص داده شده و10 درصد اضافه بر ظرفيت با رعايت 
مصوبات مربوط به مربيان آموزشي رسمي قطعي يا رسمي آزمايشي مؤسسات آموزش 
عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري اختصاص داده شده و گزينش براساس 

آن انجام گرفته است.
2-  با توجه به ضوابط آزمون، پذيرش نهايي داوطلبان مطابق با قانون سنجش و پذيرش در 
دوره هاي تحصيات تكميلي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کشور و مطابق ضوابط 

مندرج در دفترچه هاي آزمون فوق الذکر صورت پذيرفته است. 
3- براي داوطلبان واجد شرايط گزينش، کارنامه اي حاوي اطاعات الزم، نمره آزمون، نمره 
مصاحبه، حدنصاب نمره اعام شده از طرف مؤسسه رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته 
شده در هر يك از کدرشته  محل هاي معرفي شده براي مصاحبه در سهميه مربوط تنظيم 
و از طريق پايگاه اطاع رساني اين سازمان در تاريخ 96/10/24 قابل دسترسي شده است.

4- از آنجا که تغيير گرايش و انتقال پذيرفته شدگان دوره هاي دکتري »Ph.D« امكان پذير 
نبوده، و اصوالً بررسي اين امور نيز به عهده اين سازمان نيست، لذا درخواست هاي داوطلبان 

در اين خصوص قابل بررسي نخواهد بود.

ج - مدارك  الزم  براي  ثبت نام : 
1- اصل  و يك نسخه تصوير مدارك  کارشناسي  و کارشناسي ارشد مورد تأييد وزارت  علوم، 
تحقيقات  و فنآوري  يا وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشكي  يا شوراي عالي انقاب  

فرهنگي  که  در آن  معدل  دوره هاي  کارشناسي  و کارشناسي ارشد قيد شده  باشد.
کارشناسي ارشد  مدرك   اصل   ارائه   به   قادر  داليلي   به   که   پذيرفته شدگاني   تبصره ۱- 
)فوق ليسانس( نيستند، الزم  است که اصل  گواهي  تأييد شده  از سوي دانشگاه يا مؤسسه  
آموزش  عالي  محل اخذ مدرك مذکور را با محتوي فرم ذيل اين اطاعيه تكميل و پس از 

تأييد مؤسسه محل تحصيل، در زمان ثبت نام به مؤسسه محل قبولي ارائه نمايند.
تبصره 2- آن دسته از پذيرفته شدگاني  که  در زمان ثبت نام براي شرکت در آزمون )زمان 
ثبت نام ۱۳۹5/۹/۱۶ لغایت ۱۳۹5/۹/22( دانشجوي سال آخر مقطع کارشناسي ارشد 
بوده اند و تا تاريخ 1396/6/31 فارغ التحصيل مي شوند، به عبارت ديگر در زمان ثبت نام 
براي شرکت در اين آزمون دانشجو بوده اند، الزم است که معدل کل واحدهاي گذرانده 
آنان بر اساس  ) 0( تا )20( تا تاريخ 95/6/31 )يا حداکثر تا تاريخ 95/11/30( از سوي 
مؤسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره کارشناسي ارشد در فرم مخصوص )مندرج 

در صفحه 40 دفترچه راهنماي ثبت نام يا مندرج در صفحه 96 دفترچه راهنماي انتخاب 
رشته هاي تحصيلي( درج و پس از تأييد مسؤول ذي ربط به هنگام ثبت نام ارائه گردد.

 تبصره ۳ـ دارندگان مدارك تحصيلي معادل بايد حائز شرايط »آيين نامه شرکت دارندگان
 مدارك معادل و غيررسمي در آزمون هاي ورودي مقاطع باالتر« مصوبه جلسه 845 شوراي
 گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که طي بخشنامه شماره 2/77633
 مورخ 92/5/28 از سوي معاونت آموزشي وزارت متبوع به کليه دانشگاه ها و مؤسسات
 آموزش عالي اباغ گرديده است، باشند. بديهي است که آن عده از دارندگان مدارك
 معادل که قبل از تاريخ اباغ مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 1377/9/3 شوراي عالي
 انقاب فرهنگي )مبني بر ممنوعيت برگزاري دوره هاي معادل( در دوره هاي معادل پذيرفته 

.شده اند، در شمول اين مصوبه قرار مي گيرند
 تبصره ۴ـ براساس مصوبه جلسه 771 مورخ 94/8/26 شوراي عالي انقاب فرهنگي،
 کليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان که طي سال هاي 1377 تا 1381
 به دوره هاي مذکور راه يافته اند، حسب مورد از تسهيات مصوبه شماره 2/77633 مورخ

.94/5/28 براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي باالتر برخوردار مي شوند
2- اصل  و دو سري  تصوير از تمام  صفحات  شناسنامه  و کارت ملي.

3- شش  قطعه  عكس  تمام  رخ  4×3 تهيه  شده  در سال  جاري .
4- ارائه مدرکي که  وضعيت  نظام  وظيفه آنها  را با توجه  به  بند »مقررات  وظيفه  عمومي«  
مندرج  در صفحه 3 دفترچه  راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي  دوره دکتري 

»Ph.D« )نيمه متمرکز( سال 1396 مشخص  کند )براي  برادران (.
5- پذيرفته شدگاني که در مقابل سهميه قبولي آنها عنوان »رزمنده” درج شده و ارگان 
آنها وزارت جهاد کشاورزي است، الزم است که معرفي نامه رسمي از وزارت جهاد کشاورزي 
با مهر و امضاء مدير کل امور اداري را ارائه نمايند. معرفي نامه هاي مذکور الزم است که 
حداکثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال اول سال تحصيلي 97-98 از طريق ارگان 
ذي ربط براي هر يك از پذيرفته شدگان مذکور به آن مؤسسه آموزش عالي تحويل گردد؛ 
در غير اين صورت، براي نيمسال اول سال تحصيلي آينده از آنان ثبت نام به عمل نمي آيد.

 6 - پذيرفته شدگاني که در مقابل سهميه قبولي آنها عنوان » رزمنده” درج شده و ارگان 
آنها سازمان بسيج مستضعفين است، ملزم هستند پس از ثبت نام در دانشگاه مربوط، با 
 همراه داشتن اصل گواهي حضور در جبهه صادره از سوي سپاه استان به تاريخ جديد )سال 
جاري( و نامه تأييديه تحصيلي معاونت آموزشي دانشگاه مربوط )با قيد سال قبولي، مقطع 
و رشته تحصيلي( به معاونت سرمايه انساني سازمان بسيج مستضعفين واقع در تهران، 
بزرگراه بسيج مستضعفين، روبروي اتوبان شهيد محاتي )آهنگ( مراجعه و فرم تأييديه 

نهايي سهميه خود را دريافت نمايند. 
7- داوطلباني که با استفاده از سهميه ايثارگران )بنياد شهيد و امور ايثارگران( پذيرفته  
شده اند، در زمان ثبت نام، ملزم به ارائه تأييديه سهميه قبولي نيستند و ماك عمل براي 

ثبت نام، همان عنوان درج شده در ليست هاي ارسالي به مؤسسات است.
8- ارائه معرفي نامه رسمي مبني بر واجد شرايط بودن براي استفاده از امتياز ويژه مربيان 
“رسمي- قطعي” يا “رسمي- آزمایشي” وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. اين سهميه 
شامل مربيان رسمي قطعي و رسمي آزمايشي دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي وابسته به 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که پذيرش دانشجوي آنها از طريق آزمون سازمان سنجش 

آموزش کشور صورت مي پذيرد، است. 

د- تذكرات  مهم
1- حضور شخص پذيرفته براي ثبت نام الزامي است و ثبت نام منحصراً در تاريخ هاي اعام 
شده از سوي هر دانشگاه و با ارائه مدارك کامل مندرج در اين اطاعيه صورت مي پذيرد 
و عدم مراجعه پذيرفته شدگان در تاريخ  يا تاريخ هاي تعيين شده براي ثبت نام، به منزله 

انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.
2- به پذيرفته شدگان توصيه مي شود که قبل از مراجعه در تاريخ هاي تعيين شده براي 

اطالعيه  سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

اعالم  فهرست  اسامي  پذیرفته شدگان  نهایي رشته هاي تحصيلي مرحله تکميل 

ظرفيت آزمون  ورودي  دوره دكتري »Ph.D« نيمه متمركز سال 1396
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ثبت نام، اطاعات تكميلي را در پايگاه اطاع رساني دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل 
قبولي خود مطالعه نمايند.

3-  در هر مرحله  از ثبت نام  و هنگام  تحصيل ، چنانچه  مشخص  گردد داوطلبي  حقايق  را 
کتمان  نموده  يا اطاعات غلطي ارائه کرده و واجد شرايط نيست، قبولي  وي باطل شده  و 

طبق  مقررات  با وي  رفتار خواهد شد.
 1396 سال  نيمه متمرکز   »Ph.D« تخصصي  دکتري  آزمون  داوطلبان  اطاع  به   -4
مي رساند که مطابق ضوابط، پذيرفته شدگان نهايي دوره هاي روزانه در آزمون دکتري سال 
1396، حتي در صورت عدم ثبت نام در رشته قبولي، مجاز به شرکت و انتخاب رشته در 

دوره هاي روزانه آزمون دکتري تخصصي »Ph.D« سال 1397 نخواهند بود.  
5- به دانشجويان دوره دکتري تخصصي به غير از تسهيات صندوق رفاه دانشجويان در 

چارچوب ضوابط و اعتبارات آن صندوق، پرداخت ديگري صورت نمي پذيرد. 
 »Ph.D« 6- آن دسته  از داوطلباني  که  قبًا در رديف پذيرفته شدگان نهايي آزمون دکتري
سال 1396 قرار گرفته و به عنوان پذيرفته شده اعام شده اند، چنانچه در رديف پذيرفته 
شدگان نهايي اين مرحله نيز قرار گرفته اند، قبولي قبلي آنان »کان لم يكن« تلقي گرديده 
و مطابق ضوابط بايد در کدرشته قبولي جديد ثبت نام نموده و ادامه تحصيل نمايند و 

هيچ گونه تقاضايي بعد از اعام نتايج پذيرفته نخواهد شد.
7- کليه متقاضيان بايد حداکثر تا تاريخ 1396/11/30 موفق به اخذ مدرك کارشناسي ارشد 

يا دکتري حرفه اي شوند.
 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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شـهرت چشـمگيری داشـت و همـواره در معرض 
توجهـات بـود؛ امـا شـخصيتی فروتـن داشـت و 
همـواره با اشـتياق بـه مطالعات سـایر همكارانش 
توجـه می كـرد و بـا طـرح پرسـش های مختلف، 
داشـت. نویـن  مسـيرهای  ایجـاد  در   سـعی 
ميرزاخانـی، در جریان نشسـت ها و كنفرانس ها با 
سـایر محققان جـوان عرصـه ریاضی به اشـتراك 
نظـر مـی پرداخـت و مشـهور بـه ایـن بـود كـه 
بی تفـاوت از كنـار چالش هـای سـخت و دشـوار 
عبـور نمی كند و آنهـا را تجزیـه و تحليل می كرد.

آن چـه خواندیـد، بخشـی از گـزارش نشـریۀ » 
نيچـر« دربـارۀ مریـم ميرزا خانـی، اسـتاد فقيد و 

بانـوی موفـق ریاضـی جهان اسـت. 
ـــی در  ـــم ميرزاخان ـــه مري ـــم هندس ـــا، معل ـــر نيوش جعف
دبيرســـتان فرزانـــگان تهـــران، دربـــارة وی می گويـــد: 
ـــد  ـــه چن ـــوزان کاس ب ـــه ســـاير دانش آم ـــود ک ـــی ب »کاف
تمريـــن و مســـأله پاســـخ درســـت دهنـــد تـــا تصـــور 
ـــد؛  ـــود درآورده ان ـــخير خ ـــه تس ـــان را ب ـــه جه ـــد ک کنن

ــد.  ــاوت بودنـ ــا متفـ ــا آنهـ ــا* بـ ــم و رؤيـ ــا مريـ امـ
ـــوش  ـــی خـــــ ـــا خط ـــم ب ـــا را ه ـــخت ترين تمرين ه س
ـــه  ـــود ک ـــال ب ـــي مح ـــد؛ ول ـــخ می دادن ـــتی پاس و به درس
ـــن  ـــا در عي ـــی خـــود فخـــر بفروشـــند. آنه ـــن تواناي ـــر اي ب
ـــه  ـــای کاس درس هندس ـــی، بهترين ه ـــع و فروتن تواض
ـــه  ـــد ک ـــن نبودن ـــال اي ـــه دنب ـــا ب ـــد، ام ـــم می زدن را رق
خـــود را برتـــر از ســـاير دانش آمـــوزان کاس معرفـــی 
ـــر  ـــه ه ـــد ک ـــی بودن ـــال هدف ـــه دنب ـــا ب ـــه آنه ـــد؛ بلك کنن
ـــت  ـــا جدي ـــی ب ـــد؛ يعن ـــر می دادن ـــال و پ ـــه آن  ب روز ب
بـــه دنبـــال تحقيقـــات خـــارج از کاس درس، مـــرور 
ـــم  ـــی مه ـــع درس ـــدن مناب ـــی و خوان ـــای خارج مجله ه

ـــد.« ـــز بودن ـــش برانگي و چال
ــاد جهانـــی رياضـــی  ــال 1994 و المپيـ ــرات سـ خاطـ
هنگ کنـــگ و ســـال 1995 و المپيـــاد کانـــادا، بخوبـــی در 
ـــد:  ـــت. او می گوي ـــده اس ـــك ش ـــا ح ـــتاد نيوش ـــن اس ذه
ـــه  ـــان گرفت ـــه از داوطلب ـــی ک ـــون مقدمات ـــی آزم »در پ
ــدند.  ــده شـ ــر برگزيـ ــی 100 نفـ ــود 80 الـ ــده بـ شـ
در آن ســـال ها مرســـوم بـــود کـــه دانش آمـــوزان 

ــات  ــی را در تعطيـ ــون مقدماتـ ــده در آزمـ پذيرفته شـ
عيـــد نـــوروز بـــه يكـــی از اســـتان های کشـــور 
می برديـــم و آزمـــون دوم را آنجـــا برگـــزار می کرديـــم. 
ــگاه های  ــی از دانشـ ــتادان بنامـ ــه، اسـ ــن مرحلـ در ايـ
ـــرم زاده،  ـــر ک ـــا دکت ـــه آنه ـــه از جمل ـــور، ک ـــف کش مختل
ـــر رضـــوی، اســـتاد  ـــواز، دکت اســـتاد رياضـــی دانشـــگاه اه
ـــگاه  ـــتاد دانش ـــش، اس ـــر تاب ـــر، و دکت ـــگاه اميرکبي دانش
صنعتـــی شـــريف، و ســـاير معلمـــان فرهيختـــه در حـــوزه 
 رياضيـــات بودنـــد، حضـــور داشـــتند کـــه ايـــن بـــار 
ـــاد انتخـــاب می شـــدند.  ـــرای شـــرکت در المپي ـــر ب 12 نف
ـــاد  ـــه المپي ـــوز ب ـــش دانش آم ـــر، ش ـــن 12 نف ـــن اي از بي
ــوز  ــش دانش آمـ ــدند و شـ ــتاده می شـ ــی فرسـ جهانـ
ـــدند. ـــاف می ش ـــری مع ـــون سراس ـــده از آزم ـــی مان باق

ـــد کـــه در ســـفر  ـــی بودن ـــا جـــزو دانش آموزان ـــم و رؤي مري
ـــب  ـــوز منتخ ـــش دانش آم ـــع ش ـــزد در جم ـــان و ي کرم
ـــن  ـــن يقي ـــه اي ـــان را ب ـــتادان و معلم ـــه اس ـــد و هم بودن
رســـانده بودنـــد کـــه بايـــد منتظـــر درخشـــش آنهـــا 
در عرصـــه جهانـــی باشـــيم. همين طـــور هـــم شـــد و 
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در المپيـــاد هنگ کنـــگ، مريـــم مـــدال طـــا و رؤيـــا 
ــد و در  ــال بعـ ــرد. در سـ ــب کـ ــره را کسـ ــدال نقـ مـ
ـــد؛  ـــرار ش ـــن تك ـــن عناوي ـــم اي ـــاز ه ـــادا ب ـــاد کان المپي
ـــا  ـــادا تنه ـــاد کان ـــم در المپي ـــه مري ـــاوت ک ـــن تف ـــا اي ب
دختـــری بـــود کـــه بـــه هـــر شـــش ســـؤال مطـــرح 
ـــت  ـــود و در نهاي ـــل داده ب ـــخ کام ـــون پاس ـــده در آزم ش
بـــه عنـــوان نخســـتين دختـــری انتخـــاب شـــد کـــه 

نمـــره 42 از 42 را بـــه دســـت آورد !«
ميرزاخانـــی، در شـــرايطی مدرســـه ابتدايـــی را تمـــام 
ـــود  ـــده ب ـــام ش ـــراق تم ـــران و ع ـــگ اي ـــه جن ـــرد ک ک
و فرصت هايـــی بـــرای دانش آمـــوزان دارای انگيـــزه 
ــون ورودی  ــود. او در آزمـ ــدن بـ ــم شـ ــال فراهـ در حـ
ـــودش  ـــرد. خ ـــرکت ک ـــگان ش ـــی فرزان ـــه راهنماي مدرس
ــون  ــت؛ چـ ــوده اسـ ــانس بـ ــه خوش شـ ــد کـ می گويـ
ـــه  ـــت ک ـــی گذاش ـــه نوجوان ـــه مرحل ـــا ب ـــرايطی پ در ش

شـــرايط کشـــور، پايدارتـــر شـــده بودنـــد.
در نخســـتين هفتـــه ای کـــه وارد مدرســـه فرزانـــگان 
ــا  ــرد: رؤيـ ــدا کـ ــرش را پيـ ــت مادام العمـ ــد، دوسـ شـ
ـــنگتن  ـــگاه واش ـــی دانش ـــتاد رياض ـــاال اس ـــتی. او ح بهش

در ســـنت لوئيس اســـت.
جالـــب اســـت بدانيـــد کـــه در ســـال اول دوره راهنمايـــی، 
ـــود؛  ـــب نب ـــدان جال ـــی چن ـــی ميرزاخان ـــت رياض وضعي
ـــوغ  ـــم رياضـــی اش، او را صاحـــب نب ـــه طـــوری کـــه معل ب
ـــن  ـــه همي ـــی، ب ـــی داد. ميرزاخان ـــخيص نم ـــی تش خاص
خاطـــر، عاقـــه اش را بـــه رياضـــی از دســـت داد؛ امـــا 
ـــده  ـــه مشـــوقش ش ـــی داشـــت ک ـــد او معلم ـــال بع در س
بـــود؛ بنابرايـــن، عملكـــرد او در رياضـــی بـــه شـــيوه 
چشـــمگيری بهتـــر شـــد و در ســـال دوم ديگـــر او مبـــدل 

ـــود. ـــده ب ـــتاره ش ـــك س ـــه ي ب
وی و  دوســـت صميمـــی اش، رؤيـــا، عـــادت داشـــتند 
ــت  ــه را جسـ ــك مدرسـ ــی های نزديـ ــه کتابفروشـ کـ
ـــاب  ـــردن کت ـــر و رو ک ـــه زي ـــا ک ـــد، از آنج ـــو کنن و ج
در کتابفروشـــی ها بـــا نارضايتـــی فروشـــندگان کتـــاب 
ـــورت  ـــه ص ـــه ب ـــد ک ـــور بودن ـــا مجب ـــود، آنه ـــراه ب هم

ــد. ــد و بخرنـ ــا را بردارنـ ــی کتاب هـ تصادفـ
ـــوی  ـــران دوقل ـــی و خواه ـــتان، ميرزاخان ـــع دبيرس در مقط
ـــود  ـــگان رفتنـــد و در آنجـــا ب ـــه دبيرســـتان فرزان بهشـــتی ب
ـــاد  ـــأله های المپي ـــه مس ـــد ک ـــم گرفتن ـــه تصمي ـــه آن س ک
ـــتند  ـــا می خواس ـــد. آنه ـــل کنن ـــم ح ـــا ه ـــك را ب انفورماتي
ـــائل  ـــت مس ـــن دس ـــل اي ـــی ح ـــدر تواناي ـــه چق ـــد ک ببينن
ـــترك  ـــورت مش ـــه ص ـــور، ب ـــن منظ ـــرای همي ـــد، ب را دارن
ـــش  ـــأله از ش ـــه مس ـــتند س ـــد و توانس ـــا کار کردن روی آنه
مســـأله را ظـــرف چنـــد روز حـــل کننـــد؛ البتـــه در آزمـــون 
واقعـــی، هـــر شـــرکت کننده تنهـــا ســـه ســـاعت وقـــت 

ـــت. ـــائل داش ـــردن مس ـــل ک ـــرای ح ب

در  خودشـــان  توانايی هـــای  کشـــف  هـــدف  بـــا 
رقابت هـــای مشـــابه، آن ســـه نفـــر، پيـــش مســـؤوالن 
ـــرای  ـــی ب ـــد و خواســـتند کـــه کاس هاي دبيرســـتان رفتن
ـــا در دبيرســـتان تشـــكيل شـــود؛  حـــل مســـائل المپياده
ــتان های  ــه در دبيرسـ ــی کـ ــان  کاس هايـ ــل همـ مثـ
مديـــر  خوشـــبختانه  می شـــد.  برگـــزار  پســـرانه 
دبيرســـتان بـــه ميرزاخانـــی اطمينـــان داد کـــه بـــا وجـــود 
ـــود  ـــته ب ـــری نتوانس ـــچ دخت ـــان هي ـــا آن زم ـــه ت اينك
ـــی  ـــود، ميرزاخان ـــران ش ـــی اي ـــاد رياض ـــم المپي وارد تي
شايســـتگی ورود بـــه ايـــن تيـــم را دارد، و در نهايـــت 

ـــيد.  ـــاد رس ـــت در المپي ـــة موفقي ـــه قل ـــز ب ني
ولـــي گرفتـــن مـــدال طـــای المپيـــاد، لزومـــاً 
ــی  ــای رياضـ ــت در پژوهش هـ ــده موفقيـ تضمين کننـ
ــد و  ــی می آيـ ــی، کسـ ــابقات رياضـ ــت. در مسـ نيسـ
ـــی  ـــمندانه طراح ـــخ هوش ـــك پاس ـــا ي ـــأله را ب ـــك مس ي
ـــويم،  ـــی می ش ـــش واقع ـــی وارد پژوه ـــا وقت ـــد، ام می کن
بـــا مســـائلی روبـــرو می شـــويم کـــه اصـــًا ممكـــن 
اســـت پاســـخی نداشـــته باشـــند؛ ولـــي ميرزاخانـــی 
ـــاد  ـــی ايج ـــز تواناي ـــات ني ـــای رياضي ـــگاه و دني در دانش

نگـــرش خـــاص خـــود را داشـــت.
رياضـــی  اســـتاد  محموديـــان،  عبـــادا...  دکتـــر 
ــد:  ــارة وی می گويـ ــريف، دربـ ــی شـ ــگاه صنعتـ دانشـ
»مريـــم ميرزاخانـــی در ســـال 1372، دانش آمـــوز 
ــتانی در  ــی تابسـ ــا اردوهايـ ــود. مـ ــتان بـ دوم دبيرسـ
دانشـــكده رياضـــی دانشـــگاه صنعتـــی شـــريف بـــرای 
دانش آمـــوزان دبيرســـتان های مختلـــف از تهـــران 
بـــه صـــورت داوطلبانـــه برگـــزار می کرديـــم و از 
ــان را  ــه دانش آموزانشـ ــتيم کـ ــتان ها می خواسـ دبيرسـ
ـــد.  ـــی کنن ـــا معرف ـــه م ـــا ب ـــن اردوه ـــراي شـــرکت در اي ب
نيمـــی از ايـــن دانش آمـــوزان، دختـــر و نيمـــی ديگـــر 
پســـر بودنـــد. مريـــم ميرزاخانـــی هـــم در آن دوره هـــا 
ـــا در آن  ـــكاران م ـــدام از هم ـــود. هرک ـــرده ب ـــرکت ک ش
دوره هـــا، يكـــی دو جلســـه ســـخنرانی نمـــوده و در ادامـــه 

مســـأله هايی را مطـــرح  می کردنـــد.
ـــودم کـــه مريـــم  مـــن آنجـــا مســـأله ای را مطـــرح کـــرده ب
ميرزاخانـــی بـــا رؤيـــا بهشـــتی بـــه قســـمتی از ايـــن 
ـــخ  ـــود، پاس ـــده ب ـــل نش ـــان ح ـــا آن زم ـــه ت ـــأله، ک مس
ـــر  ـــد. آن دو ه ـــروع ش ـــا ش ـــا از آنج ـــنايی م ـــد، و آش دادن
روز عصـــر بـــه دانشـــگاه می آمدنـــد و در ادامـــه حـــل 
ـــه  ـــا اينك ـــم ت ـــكاری می کردي ـــم هم ـــا ه ـــأله ب آن مس
ـــی حـــل  ـــك جاي ـــا ي ـــك ســـال آن مســـأله را ت ـــد از ي بع
کـــرده و نتيجـــه آن را در بيســـت  و پنجميـــن کنفرانـــس 
ـــاالت  ـــه  مق ـــم و در مجموع ـــه دادي ـــور ارائ ـــی کش رياض

ـــم. ـــاپ کردي ـــور چ ـــارج از کش ـــر در خ معتب
وی يكـــی دو مقالـــه ديگـــر نيـــز در دوره کارشناســـي 

کار کـــرده بـــود. مـــا هـــم ســـعی می کرديـــم بـــه او 
ـــا هـــم چـــاپ شـــدند.  ـــت آنه ـــه در نهاي ـــم ک کمـــك کني
ـــه  ـــه مقال ـــران، س ـــروج از اي ـــل از خ ـــت، وی قب در حقيق
ـــز  ـــی ني ـــای خوب ـــا »رفرنس« ه ـــه بعده ـــرد ک ـــر ک منتش

ـــت. گرف
يكـــی از ايـــن مقاله هـــا بـــه کتاب هـــای درســـی راه يافتـــه 
ـــروف  ـــی مع ـــاب درس ـــك کت ـــوع در ي ـــن موض ـــت. اي اس
ـــگاه های  ـــب دانش ـــده و در اغل ـــان ش ـــراف بي ـــه گ نظري
ـــود  ـــس می ش ـــان تدري ـــورهای جه ـــر کش ـــكا و ديگ آمري

ـــت.« ـــده اس ـــی ثبت ش ـــم ميرزاخان ـــام مري ـــه ن و ب
دکتـــر مســـعود آقايـــی نيـــز دربـــارة وی می گويـــد : 
ـــر دارم  ـــه خاط ـــاً ب ـــود .... دقيق ـــروز ب ـــن دي ـــگار همي »ان
ـــه ای  ـــهانی قضي ـــر شهش ـــات، دکت ـــی از جلس ـــه در يك ک
را اثبـــات کردنـــد کـــه تقريبـــاً دو صفحـــه راه حـــل داشـــت. 
ـــمت  ـــه س ـــم ميرزاخانی)ک ـــد٬ خان ـــام ش ـــه تم ـــات ک اثب
ـــم  ـــار خان ـــای کاس در کن ـــاً انته راســـت اســـتاد و تقريب
ـــه  ـــت ک ـــد(، از اســـتاد اجـــازه گرف بهشـــتی نشســـته بودن
يـــك راه ديگـــر پيشـــنهاد دهـــد؛ اتفاقـــی عجيـــب در 
ـــه هـــوش و ذکاوت و شـــيوه  ـــر شهشـــهانی ک کاس دکت
تدريـــس ايشـــان در دانشـــگاه زبانـــزد بـــود، رخ داد: همـــة 

ـــت. ـــم برگش ـــمت مري ـــه س ـــا ب نگاه ه
مريـــم ميرزاخانـــي تقريبـــاً 20 ثانيـــه در مـــورد ايـــده 
ــود   ــا وجـ ــه بـ ــهانی کـ ــر شهشـ ــح داد و دکتـ  توضيـ
ـــدة  ـــتند، اي ـــال داش ـــی فع ـــوز ذهن ـــن،  هن ـــال س 60 س
ـــاس  ـــر اس ـــات را ب ـــل دوم اثب ـــد و راه ح ـــان را فهمي ايش
ـــد و  ـــه دادن ـــز ادام ـــم عزي ـــرد مري ـــه ف ـــر ب ـــده منحص اي

ـــد.  ـــات ش ـــه اثب ـــاه، قضي ـــيار کوت ـــور بس ـــه ط ب
ــاً  ــد، دقيقـ ــی خوانده انـ ــته رياضـ ــه رشـ ــانی کـ کسـ
ـــه، کار  ـــات قضي ـــرای اثب ـــده دادن ب ـــه اي ـــد ک می فهمن
ـــه!  ـــی البداه ـــورت ف ـــه ص ـــم ب ـــت؛ آن ه ـــاده ای نيس س
ـــی  ـــم ميرزاخان ـــون مري ـــه ای چ ـــط از نابغ ـــن کار فق اي

ــد. ــر می آمـ بـ
ميرزاخانـــی، بعـــد از حضـــور در دانشـــگاه شـــريف، در 
ـــا  ـــت و در آنج ـــاروارد رف ـــگاه ه ـــه دانش ـــال 1999 ب س
ــاز او  ــرد. در آغـ ــرکت کـ ــن شـ ــش مك مولـ در همايـ
ــرح  ــن مطـ ــه مك مولـ ــائلی کـ ــادی از مسـ ــز زيـ چيـ
ــی  ــيفته زيبايـ ــا شـ ــرد، امـ ــاخت، درك نمی کـ می سـ
مســـأله، يعنـــی هندســـه هذلولی هـــا، شـــده بـــود. او 
بـــه دفتـــر مك مولـــن می رفـــت و وی را بـــا ســـؤاالت 
بی شـــمارش بمبـــاران می کـــرد و پاســـخ ها را بـــا 

ــود. ــت می نمـ ــه يادداشـ عجلـ
ـــرد  ـــم می ک ـــائل را مجس ـــری از مس ـــش تصوي او در ذهن
و بعـــد بـــه دفتـــر مك مولـــن می آمـــد و شرحشـــان 
مـــی داد. ميرزاخانـــی شـــيفته ســـطوح هذلولـــی 
ــداد  ــا تعـ ــا دو يـ ــات بـ ــكل دونـ ــه شـ ــطوحی بـ )سـ
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بيشـــتری حفـــره( شـــده بـــود.
يـــك قـــرن اســـت کـــه ايـــن ســـطوح مـــورد توجـــه 
ــی  ــا حتـ ــی يـ ــش رياضـ ــف دانـ ــاخه های مختلـ شـ
فيزيـــك قـــرار گرفته انـــد؛ امـــا در ايـــن مـــدت، بـــه 
ـــخ  ـــطوح پاس ـــن س ـــه اي ـــؤاالت در زمين ـــياری از س بس
داده نشـــده اســـت. يكـــی از ايـــن ســـؤاالت در مـــورد 
خطـــوط مســـتقيم يـــا geodesic هـــا روی ســـطوح 

هذلولـــی اســـت.
ـــد  ـــد و بع ـــی را در ذهـــن تصـــور کني ـــك ســـطح هذلول ي
ـــه  ـــه دو نقط ـــد ک ـــر بياوري خطـــوط مســـتقيمی را در نظ
ـــه  ـــاال ب ـــد؛ ح ـــل می کنن ـــم متص ـــه ه ـــواه، آن را ب دلخ
ـــتقيمی  ـــوط مس ـــداد خط ـــود تع ـــور می ش ـــان چط نظرت
ــته  ــخصی داشـ ــول مشـ ــه طـ ــرد کـ ــبه کـ را محاسـ

ـــند؟! باش
ــن  ــورد هميـ ــال 2004 در مـ ــز سـ ــی، در تـ ميرزاخانـ
ـــه در  ـــب ســـه مقال ـــز او در قال ـــود. ت خطـــوط کار کـــرده ب

ـــد. ـــاپ ش ـــی چ ـــر رياض ـــريه معتب ـــه نش س
ـــيوه  ـــی ش ـــش بين ـــود: پي ـــن ب ـــدی اي ـــوار بع ـــأله دش مس
حرکـــت و نحـــوه رفتـــار يـــك تـــوپ بيليـــارد، روی ميـــزی 
ـــه صـــورت چندضلعـــی  ـــه جـــای شـــكل معمـــول ب کـــه ب
ـــأله  ـــن مس ـــان اي ـــش رياضی دان ـــرن پي ـــك ق ـــت. ي اس
ظاهـــراً آســـان را مطـــرح کردنـــد؛ امـــا در ايـــن يـــك 
قـــرن، پاســـخ سرراســـتی بـــرای ايـــن مســـأله پيـــدا 
ـــال های 2012 و 2013،  ـــه در س ـــا اينك ـــود، ت ـــده ب نش
ـــه حـــل  ميرزاخانـــی، اســـكين و اميـــر محمـــدی موفـــق ب

ـــدند. آن ش
کار،  هنـــگام  کـــه  داشـــت  عـــادت  ميرزاخانـــی، 
طراحی هـــای و تجســـماتش را روی کاغـــذ بكشـــد. 
او تكـــه کاغذهـــای بســـيار بزرگـــی را روی کـــف 
اتـــاق می گذاشـــت و بعـــد ســـاعت های طوالنـــی 
ــا می کشـــيد کـــه در نـــگاه اول  نقش هايـــی روی آنهـ
ـــی  ـــه تحقيقات ـــايد زمين ـــر می رسيد.ش ـــه نظ ـــان ب يكس
ميرزاخانـــی آن قـــدر انتزاعـــی و پيچيـــده بـــود کـــه 
ـــائل، در  ـــدم مس ـــه ق ـــدم ب ـــل ق ـــي ح ـــای معمول راه ه

مـــورد آنهـــا پاســـخگو نبـــود.
زمينـــه تحقيقاتـــی ميرزاخانـــی، بـــا قســـمت های 
ـــل   ـــی، تحلي ـــه تفاضل ـــل هندس ـــات، مث ـــف رياضي مختل
ــود.  ــط بـ ــك، مرتبـ ــامانه های ديناميـ ــده و سـ پيچيـ

ُکنـــدکاری  رياضـــی دان  را  خـــودش  ميرزاخانـــی، 
ــه  ــال ها بـ ــه سـ ــت کـ ــت داشـ ــت. او دوسـ می دانسـ
ــائلی  ــد. مسـ ــائل کار کنـ ــی روی مسـ ــورت عمقـ صـ

ـــا کار  ـــه روی آنه ـــك ده ـــش از ي ـــه بي ـــد ک ـــود دارن وج
ـــته و  ـــد و آهس ـــد نمی ش ـــز ناامي ـــت. وي هرگ ـــرده اس ک

پيوســـته، روی مســـائل کار می کـــرد.
ـــه ای  ـــات، در مصاحب ـــای رياضي ـــرح دني ـــتاد مط ـــن اس اي
می گويـــد: »کســـی کـــه مـــرا بـــه طـــور کلـــی بـــه 
ـــن  ـــود. اولي ـــرم ب ـــرادر بزرگت ـــرد، ب ـــد ک ـــم عاقه من عل
ـــت  ـــی اس ـــه وقت ـــوط ب ـــات، مرب ـــن از رياضي ـــره م خاط
ـــه  ـــه چگون ـــت ک ـــم گف ـــأله ای براي ـــه مس ـــع ب ـــه او راج ک
ــرد.  ــع کـ ــم جمـ ــا 100 را باهـ ــداد 1 تـ ــوان اعـ می تـ
ـــه  ـــه چگون ـــب را ک ـــن مطل ـــه وي اي ـــم ک ـــر می کن فك
ـــه  ـــك مجل ـــرد، در ي ـــل ک ـــأله را ح ـــن مس ـــوس« اي »گ
علمـــی خوانـــده بـــود. ايـــن راه حـــل برايـــم بســـيار جالـــب 
ـــا  ـــل زيب ـــك راه ح ـــه از ي ـــود ک ـــاری ب ـــن اولين ب ـــود. اي ب
ـــن  ـــودم اي ـــته ب ـــودم نتوانس ـــه خ ـــردم؛ گرچ ـــذت می ب ل

ـــم.« ـــدا کن ـــل را پي راه ح
وی همچنيـــن در گفـــت و گويـــی ديگـــر، در پاســـخ 
بـــه اينكـــه آيـــا مايليـــد فرزندتـــان رياضـــی بخوانـــد، 
ــا  ــه بچه هـ ــه او و کاً همـ ــدوارم کـ ــد: » اميـ می گويـ
ـــدم  ـــدارم کـــه فرزن ـــد. دوســـت ن رياضـــی را جـــدی بگيرن
مثـــل افـــرادی شـــود کـــه تـــا صحبـــت از رياضيـــات 
ــز  ــچ چيـ ــی هيـ ــن از رياضـ ــد مـ ــود، می گوينـ می شـ
ـــد  ـــكان نمی دهن ـــود ام ـــه خ ـــًا ب ـــی اص ـــم؛ يعن نمی دان
ـــن  ـــی اي ـــران خيل ـــه در اي ـــد؛ البت ـــر کنن ـــه آن فك ـــه ب ک
ـــد.  ـــش می آي ـــاد پي ـــكا زي ـــی در آمري ـــت؛ ول ـــور نيس ط
رياضـــی بـــه درســـت فكـــر کـــردن کمـــك می کنـــد؛ 
ـــم  ـــری ه ـــه کار ديگ ـــی ک ـــا کس ـــك ي ـــك پزش ـــی ي حت
می کنـــد، اگـــر رياضـــی اش قـــوی باشـــد، می توانـــد 

ـــد.« ـــو باش جل
ـــاه  ـــر م ـــا، 24 تي ـــی دني ـــه رياض ـــم ميرزاخانی،نابغ مري
امســـال پـــس از جـــدال چنـــد ســـاله بـــا بيمـــاری 
ـــكا  ـــد و در آمري ـــرگ ش ـــليم م ـــرانجام تس ـــرطان، س س
ـــه  ـــت ک ـــور گف ـــن ط ـــد اي ـــر باش ـــايد بهت ـــت. ش درگذش
ـــه  ـــرای هميش ـــت او را ب ـــه توانس ـــود ک ـــرطان ب ـــط س فق

آرام کنـــد.
ـــود  ـــت خ ـــن پس ـــا، در آخري ـــات دني ـــوی رياضي ـــن بان اي
در فيس بـــوك نوشـــته اســـت: »هـــر چقـــدر بيشـــتر 
ـــان زده  ـــتر هيج ـــتم، بيش ـــان گذاش ـــات زم ـــرای رياضي ب

ـــدم.« ش
ايشـــان  علمـــی  موفقيت هـــای  از  فهرســـتی 
از  افتخـــار  اوليـــن  نوعـــی  بـــه  برخـــی  کـــه 
 ايـــن نـــوع بـــوده اســـت بديـــن شـــرح اســـت:

1372: کســـب هم زمـــان مـــدال طـــای المپيـــاد 
ـــا  ـــا رؤي ـــراه ب ـــر هم ـــن دخت ـــر )اولي ـــی و کامپيوت رياض
ـــب  ـــه کس ـــق ب ـــال موف ـــز در آن س ـــه وي ني ـــتی ک بهش

ـــد(. ـــی ش ـــاد رياض ـــای المپي ـــدال ط م
ـــران  ـــاد رياضـــی اي ـــی المپي ـــم مل ـــت در تي 1373: عضوي

ـــا بهشـــتی(. ـــا رؤي ـــراه ب ـــر هم ـــن دخت )اولي
ــی  ــاد بين المللـ ــای المپيـ ــدال طـ ــب مـ 1373: کسـ

رياضـــی )اوليـــن دختـــر ايرانـــی(.
ـــرای  ـــاد رياضـــی ب ـــی المپي ـــم مل ـــت در تي 1374: عضوي

ـــر(. ـــن دخت ـــه )اولي ـــن مرتب دومي
ـــاد  ـــل در المپي ـــره کام ـــا و نم ـــدال ط ـــب م 1374: کس

ـــی(. ـــن ايران ـــی )اولي ـــی رياض بين الملل
ـــه مقطـــع کارشناســـی رشـــته رياضـــی در  1374: ورود ب

ـــی شـــريف. دانشـــگاه صنعت
1376: عضويـــت در تيـــم رياضـــی دانشـــگاه صنعتـــی 

شـــريف و کســـب رتبـــه اول فـــردی. 
ـــی  ـــگاه صنعت ـــی دانش ـــم رياض ـــت در تي 1377: عضوي

شـــريف و کســـب رتبـــه دوم فـــردی.
ــال و  ــام مقطـــع کارشناســـی در ســـه سـ 1377: اتمـ

گرفتـــن پذيـــرش از دانشـــگاه هـــاروارد.
از ايـــن بـــه بعـــد نيـــز زندگـــی علمـــی مريـــم ميرزاخانـــی 

ـــود: ـــا افتخـــارات جديـــدی همـــراه ب ب
ـــس  ـــت کورتي ـــه هداي ـــري ب ـــه دکت ـــذ درج 2004: اخ
مك مولـــن )برنـــده جايـــزه فيلـــدز در ســـال 1998(.

ـــه عنـــوان عضـــو هيـــأت علمـــی  ـــه کار ب 2005: شـــروع ب
دانشـــگاه پرينســـتون.

ــِن  ــی از ده ذهـ ــوان يكـ ــه عنـ ــی وي بـ 2005: معرفـ
 Popular Science ـــده از ســـوی نشـــريه جـــوان برگزي

در آمريـــكا.
.AMS  2009: دريافت جايزه بلومنتال از طرف

بين المللـــی  کنگـــره  مدعـــو  ســـخنران   :2010
ن. نـــا ا ياضی د ر

2013: دريافـــت جايـــزه ســـتر از طـــرف انجمـــن رياضـــی 
آمريـــكا.

2014: دريافت جايزه بنياد رياضيات کلی.
2014: دريافت مدال فيلدز.

ـــرزا  ـــم مي ـــی مري ـــت و همكاس ـــتی ، دوس ـــا بهش * رؤي
ـــاد  ـــای المپي ـــدال ط ـــا وی م ـــان ب ـــه همزم ـــی، ک خان
ـــتاد رياضی  ـــر، اس ـــال حاض ـــت. او در ح ـــی را گرف رياض

ـــت. ـــس اس ـــنت لوئي ـــنگتن در س ـــگاه واش دانش
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 تمدید مهلت ثبت نام و شركت در پذیرش 

رشته هاي تحصيلي پذیرش صرفًا بر 

اساس  سوابق تحصيلي )معدل كل 

دیپلم( سال 1396 درآزمون دوره هاي 

كارداني نظام جدید )دانشگاه فني 

و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي 

غيرانتفاعي( 
مؤسسات،  از  تعدادي  درخواست  به  توجه  با   ،1396/8/3 مورخ  اطاعيه  پيرو 
بدين وسيله به اطاع کليه داوطلبان عاقه مند )اعم از داوطلباني که در آزمون مذکور 
ثبت نام نموده يا ثبت نام ننموده اند( مي رساند که مهلت ثبت نام در تكميل ظرفيت 
پذيرش رشته هاي تحصيلي مؤسسات مذکور، تا تاريخ 1396/11/15 تمديد گرديده 
است؛ لذا داوطلبان در صورت تمايل  مي توانند براي اطاع از رشته هاي تحصيلي داراي 
ظرفيت خالي و متناسب با نوع مدرك ديپلم خود در شاخه هاي فني و حرفه اي يا 
کاردانش مؤسسات پذيرنده، لينك جست و جوي عنوان مؤسسه و کدرشته مندرج در 
ذيل اين اطاعيه و همچنين پايگاه اطاع رساني دانشكده ها و آموزشكده هاي فني و 
حرفه اي يا مؤسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي را ماحظه نموده و ضمن 
به توضيحات و مدارك  با توجه  مشخص نمودن رشته و مؤسسه مورد عاقه خود، 
مندرج در اطاعيه 96/8/3 و در مهلت تعيين شده به مؤسسه آموزش عالي محل 

پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
از داوطلبان، بر اساس زمان مراجعه خواهد بود و   بديهي است که اولويت ثبت نام 
ثبت نام از داوطلبان در زمان مراجعه، منوط به وجود ظرفيت خالي در رشته مورد 

تقاضاست.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره:

 تمدید مهلت ثبت نام  و شركت 
در مرحله تکميل ظرفيت پذیرش 

رشته هاي تحصيلي دانشگاه فني و 
حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي 

غيردولتي ـ غيرانتفاعي 
درآزمون كارداني به كارشناسي 

ناپيوسـته سال 1396
مؤسسات،  از  تعدادي  درخواست  به  توجه  با   ،1396/8/1 مورخ  اطاعيه  پيرو 
بدين وسيله به اطاع کليه داوطلبان عاقه مند )اعم از داوطلباني که در آزمون مذکور 
ثبت نام نموده يا ثبت نام ننموده اند( مي رساند که مهلت ثبت نام در تكميل ظرفيت 
پذيرش رشته هاي تحصيلي مؤسسات مذکور تا تاريخ 1396/11/15 تمديد گرديده 
و  خالي  ظرفيت  داراي  تحصيلي  رشته هاي  از  اطاع  منظور  به  داوطلبان  لذا  است؛ 
مؤسسات پذيرنده دانشجو در اين مرحله مي توانند لينك جست و جوي عنوان مؤسسه 
و کدرشته مندرج در ذيل اين اطاعيه و همچنين پايگاه اطاع رساني دانشكده ها و 
آموزشكده هاي فني و حرفه اي و کشاورزي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي يا 
و ضمن مشخص  ـ غيرانتفاعي را ماحظه نموده  آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات 
نمودن رشته و مؤسسه مورد عاقه خود، با توجه به توضيحات و مدارك مندرج در 
اطاعيه 96/8/1 و در مهلت تعيين شده به مؤسسه آموزش عالي محل پذيرش رشته 

مورد تقاضا مراجعه نمايند.
   بديهي است که اولويت ثبت نام از داوطلبان، بر اساس زمان مراجعه خواهد بود و 
ثبت نام از داوطلبان در زمان مراجعه، منوط به وجود ظرفيت خالي در رشته مورد 

تقاضاست.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

بدين وسيله به اطاع کليه متقاضيان رشته هاي تحصيلي دانشگاه امام صادق)ع( 
اين  تحصيلي  رشته هاي  متقاضيان  اينترنتي  ثبت نام  که  مي رساند   1397 سال  در 
به  دانشگاه  اطاع رساني  پايگاه  به  بايد  عاقه مند  داوطلبان  لذا  شد؛  دانشگاه آغاز 

نشاني: www.isu.ac.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام براي پذيرش اقدام نمايند. 
سراسري  آزمون  ثبت نام  هنگام  در  متقاضيان  که کليه  است  توضيح  به  الزم 

سال 1397در پايگاه اطاع رساني سازمان سنجش آموزش کشور )که از روز يكشنبه 
96/11/1 آغاز خواهد شد(، بايد بند مربوط به عاقه مندي دانشگاه امام صادق )ع( را 

در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي عامت گذاري نمايند.
دانشگاه امام صادق )ع( 

اطالعيه دانشگاه امام صادق )ع( در خصوص:

 ثبت نام اینترنتي متقاضيان رشته هاي تحصيلي این دانشگاه در آزمون سراسري سال 1397
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در  آزمايشي هنر  داوطلب گروه  و 635  هزار  آزمون سراسري سال 1396، 48   در 
جلسه آزمون سراسری حضور داشتند.

آيا می دانيد که سال 96 در گروه آزمايشی هنر در هيچ يك از دروس اختصاصی به جزدرس 
خاقيت موسيقی  ، داوطلبی به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحيح نداده است؟ همچنين 
 آيا می دانيد که در سال 95 فقط در درس تخصصی درك رياضی، چهار داوطلب به 
100 درصد سؤال های اين درس پاسخ صحيح داده و در ساير دروس تخصصی، هيچ 
يك از داوطلبان به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحيح نداده و حتی در دروس درك 
هنر، ترسيم فنی و خواص مواد، نيز هيچ يك از داوطلبان به 70 درصد سؤال ها نيز 
پاسخ صحيح نداده اند، و باالخره در سال 96 در هيچ يك از دروس اختصاصی )به 
غير از خاقيت موسيقی( داوطلبی به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحيح نداده است و 
حتی در درسی مثل خواص مواد، تنها چهار داوطلب به 40 تا 50 درصد سؤال های 
اين درس پاسخ صحيح داده اند؟ زيرا از يك سو، تنوع منابع آزمون گروه آزمايشي 
هنر، بيشتر از ساير گروه های آزمايشی است، و از سوی ديگر، طراحان سؤال های گروه 
هنر به خاقيت و اطاعات عمومی داوطلبان  اين گروه آزمايشی توجه بسياری دارند؛ 

بنابراين، کسب درصد خوب در اين گروه آزمايشي، کار آسانی نيست.

که  می گويد  ما  به  اخير  سال  چند  در  هنر  آزمايشي  گروه  داوطلبان  وضعيت  آمار 
داوطلبان اين گروه آزمايشی، بايد بيشتر در پاسخگويی به سؤال ها دقت نمايند و به 
هيچ وجه بر حسب حدس و گمان به سؤالی پاسخ ندهند؛ زيرا تعداد قابل توجهی 
از داوطلبان اين گروه آزمايشي، به همين دليل نمرة منفی کسب کرده اند. اهميت 
نيست  قرار  و  است  مسابقه  کنكور، يك  بدانيم  که  زمانی مشخص می شود  امر  اين 
که داوطلبی به همه سؤال ها، پاسخ صحيح بدهد؛ بلكه الزم است که در مقايسه با 
ساير داوطلبان، وضعيت بهتری داشته باشد، و اين امر، بدون دقت و هوشمندی در 
پاسخگويی به سؤال ها به دست نخواهد آمد؛ پس اگر داوطلب گروه آزمايشي هنر، اين 
روزها در درسی آمادگی ندارد، بايد در همين زمان باقی مانده، به مطالعه مبحث يا 
مباحثی از آن درس بپردازد تا بتواند دست کم به چند سؤال معدود در همان درس 

پاسخ صحيح دهد؛ زيرا کسب نمره منفی، بسيار بدتر از درصد صفر است.

داوطلبان،  از  هنر،  آ زمايشي  گروه  رشته های  از  تعدادی  در  که  باشيد  داشته  توجه 
آزمون عملی با ضريب تخصصی 4 گرفته می شود که نقش بسيار مهمی در پذيرش 

دانشجو در رشتة مورد نظر دارد.  

گفتنی است که ميانگين ذکر شده در هر سال، با سال ديگر متفاوت است؛ برای مثال، 
در سال 93، يك داوطلب به 100 درصد سؤال های خاقيت موسيقی پاسخ صحيح 
داده و در سال 94 و  95 هيچ داوطلبی به 100 درصد سؤال های اين درس پاسخ 
صحيح نداده است و در سال 96، دو داوطلب به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحيح 
داده اند يا در سال 93، يك داوطلب در درس درك هنر به 70 تا 80 درصد سؤال ها 
پاسخ صحيح داده است، و در سال 94، اين تعداد به هفت نفر رسيده است؛ اما در 
پاسخ  درس  اين  سؤال های  درصد   70 به  داوطلبان  از  هيچ يك   96 و  سال های 95 

صحيح نداده اند.

 

پايين  بسيار  يا  منفی  نمره های  با  داوطلب  يك  کرد  تصور  نبايد  اينكه  نهايت   در 
اين گروه آزمايشي  يا روزانه  با آزمون  در درس های مختلف، می تواند در رشته های 
نمره  با  روزانه  رشته های  در  حتی  که  می شناسيد  را  داوطلبانی  اگر  شود.  پذيرفته 
منفی پذيرفته شده اند، دليلش آن است که اين افراد به احتمال قوی در ساير درسها 
يا در آزمون عملی، نمرة خوبی کسب کرده اند؛ ضمن اينكه داوطلبانی که در آزمون 
سراسری نمره منفی می آورند، در رشته محل هايی که مطلوب اکثر داوطلبان هستند، 

پذيرفته نخواهند شد. 

و پيام نور  غيرانتفاعی  شبانه،  محل های روزانه،  رشته  شامل  آزمون،  با  رشته های 
می شود که با آزمون سراسری دانشجو می پذيرند؛ يعنی داوطلبان بر اساس نتيجه 

کارنامه خود می توانند رشته های مورد نظر را انتخاب کنند. 

در جدول ارائه شده در زير، غير از داوطلبانی که به تمامی سؤال ها پاسخ غلط داده 
و در نتيجه درصد 33- را کسب کرده و داوطلبانی که به 100 درصد سؤال ها پاسخ 
صحيح داده اند، ساير داوطلبان در گروه های 10 درصدی مورد بررسی قرار گرفته اند؛ 
يعنی داوطلبانی که به 90 تا 99/99 درصد سؤال های يك درس پاسخ صحيح داده، 
درصد    9/99 تا  درصد   0 به  که  داوطلبانی  يا  آمده اند،  درصد   90  -100 گروه  در 

سؤال ها پاسخ صحيح داده، در گروه 10- 0 درصد محاسبه شده اند.

همچنين در جدولی ديگر، ميانگين، باالترين و کمترين درصد 50 نفر اول کشوری 
گروه آزمايشی هنر، در درس های عمومی و اختصاصی اين گروه آمده است.

نحوه پاسخگويي داوطلبان گروه آزمایشی هرن 
در آزمون رسارسی1396
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پيرو اطاعيه مورخ 96/7/25 با توجه به درخواست برخي از مؤسسات آموزش 
عالي غيردولتي- غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور بدين وسيله به اطاع کليه داوطلبان 
داوطلباني  از  )اعم  ذي ربط  مؤسسات  تحصيلي  رشته هاي  در  تحصيل  به  عاقه مند 
که  مي رساند  ننــموده اند(  يا  نموده  ثبــت نام   1396 سال  سراسري  آزمون  در  که 
مهلت ثبت نام در مرحله تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي مؤسسات مذکور، 
تا تاريخ 96/11/15 تمديد گرديده است؛ لذا داوطلبان به منظور اطاع از رشته هاي 
در  دانشــجو  پذيرنده  مؤسســات  و  خالي  ظرفيــت  داراي  تحصــيلي 
مندرج  کدرشته  و  مؤسسه  عنوان  جوي  و  جست  لينك  مي توانند  مرحله،  اين 
در پايگاه اطاع رساني اين سازمان و همچنين پايگاه اطاع رساني مؤسسات آموزش 
نشاني: به  پيام نور  دانشگاه  اطاع رساني  پايگاه  يا  غيرانتفاعي  غيردولتي-   عالي 
 www.pnu.ac.ir را ماحظه نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه مورد 

عاقه خود، با به همراه داشتن مدارك و موارد اعام شده در اطاعيه مورخ 96/7/25، 
در مهلت تعيين شده به مؤسسه آموزش عالي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه 

نمايند.
مراجعه  زمان  اساس  بر  داوطلبان،  از  ثـبت نام  اولويت  که  است  بديـهي 
خواهد بود و ثبت نام از داوطلبان در زمان مراجعه، منوط به وجود ظرفيت خالي در 

رشته مورد تقاضاست.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص : 

تمدید مهلت ثبت نام و شركت در مرحله تکميل 

ظرفيت رشته هاي تحصيلي مؤسسات آموزش 

عالي غيردولتـي غيرانتفاعي و مراكز و 

واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور در آزمون 

سراسري سال 1396

بدين وسيله به اطاع کليه داوطلبان آزمون سراسری سال 1397 می رساند: بر اساس 
مصوبه نهمين جلسه شورای سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 96/8/20 ميزان و نحوة تأثير 
سوابق تحصيلی در آزمون سراسری سال 1397  همانند آزمون سراسری سال 1396 به 

صورت زير است:
الف- آن دسته از ديپلمه های رياضی فيزيك، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف 
اسامی، که ديپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات يك  يا چند درس 
آنها به صورت نهايی، سراسری و  کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلی 
 بوده و سوابق تحصيلی موجود ديپلم )سال سوم آموزش متوسطه( به ميزان حداكثر 
25 درصد به نسبت سوابق تحصيلی موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره 

 کل نهايی آنان لحاظ می شود.
ب- داوطلبان دارای مدرك پيش دانشگاهی رياضی فيزيك، علوم تجربی، علوم انسانی، 
علوم و معارف اسامی و هنر، که مدرك دوره پيش دانشگاهی خود را از سال تحصيلی 
90-91 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايی، سراسری 
و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلی بوده و سوابق تحصيلی موجود 
دوره پيش دانشگاهی )صرفاً نمرات دروسی که به صورت نهايی، سراسری و کشوری برگزار 
شده است( به ميزان حداكثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصيلی موجود داوطلب و به 

صورت تأثير مثبت در نمره  کل نهايی آنان لحاظ می شود.
تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصيلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال 

خواهد شد. 
شايان ذکر است که اعمال تأثير مثبت سوابق تحصيلی، بدان معنی است که اگر سوابق 
تحصيلی باعث افزايش نمره کل نهايی آزمون هر زيرگروه شود، در آن زيرگروه اعمال خواهد 
شد، و اگر باعث کاهش نمره کل  نهايی آزمون هر زيرگروه شود )اثر منفی داشته باشد( در 
آن زيرگروه اعمال نمی شود و نمره کل آزمون آن زيرگروه به عنوان نمره کل نهايی زيرگروه 

فوق در نظر گرفته می شود.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره : 

ميزان و نحوة تأثير سوابق تحصيلی در 

آزمون سراسری سال 1397 

به اطاع داوطلبان گروه آزمايشی هنر در آزمون سراسری سال 1397 می رساند که بخشی از 

سؤال های تخصصی گروه آزمايشی هنر از کتاب های: کارگاه هنر 1 )کد: 594(، کارگاه هنر 2 

)کد: 594/1(، سير هنر در تاريخ 1 )کد: 594/3(، سير هنر در تاريخ 2 )کد: 594/8(، انسان، 

فضا، طراحی )کد: 594/7(، آشنايی با ميراث هنری و فرهنگی ايران )کد: 594/6(، مبانی 

هنرهای تجسمی )کد: 358/21(، طراحی 1 )کد: 359/92(، طراحی 2 )کد: 489/9(، آشـنايی 

با بنـاهای تـاريخی )کد: 492/6(، خط در گرافيك )کد: 491/6(، ترسيم فنی و نقشه کشی 

)کد: 359/78(، کارگاه نقاشی )کد: 496/3(، عكاسی 1 )کد: 358/15 و 497/6(، طراحی 

 اندام و لباس )کد: 494/8(، کارگاه طراحی نقوش سنتی )کد: 359/77(،  حجم سازی 1 

)کد: 450/3(، آشنايی با صنايع دستی ايران 1 )کد: 359/30( و مبانی نظری و ساختار 

موسيقی ايرانی )کد: 331( طراحی خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

فهرست بخشی از منابع
 آزمون سراسری سال 1397 گروه آزمایشی هنر
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بدين وسيله به اطاع کليه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون زبان انگليسی پيشرفته 
مي رساند: 

1- صد و بيست و چهارمين دوره آزمون زبان انگليسی پيشرفته، صبح روز پنجشنبه 
کارت  و  راهنما  برگ  شد.  خواهد  برگزار  تهران  شهر  در  منحصراً   96/10/28 مورخ 
شرکت در آزمون از روز سه  شنبه 96/10/26 روي پايگاه اطاع رساني سازمان سنجش 
آموزش کشور به آدرس: www.sanjesh.org قرار مي گيرد تا داوطلبان بتوانند 
با وارد کردن اطاعات خود شامل: شماره پرونده، نام و نام  خانوادگي، سال تولد و 
شماره کارت ملی، نسبت به پرينت آن اقدام نمايند. بديهي است که هر داوطلب، براي 
شرکت در جلسه آزمون، بايد، عاوه بر پرينت کارت شرکت در جلسه آزمون، اصل 

کارت ملی يا اصل گذرنامه خود را ارائه نمايد.
کارت  در  اشكالی  گونه  هر  آزمون  در  متقاضی شرکت  داوطلبان  چنانچه  توضيح: 
ورودی خود مشاهده نمودند، مي توانند در روز چهارشنبه مورخ 96/10/27 صبح از 
ساعت 8:00 تا 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 تا 17:00 با در دست داشتن 
کارت شناسايي معتبر و دو قطعه عكس به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع 

نقص مراجعه نموده و نسبت به اصاح و رفع اشكال احتمالي کارت خود اقدام نمايند.
تذكر مهم: داوطلباني که شماره پرونده و کد پي گيري ثبت نام خود را فراموش 
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 كارت:

 دانشكده زبان ها و ادبيات خارجی دانشگاه تهران:  تهران، خيابان كارگر 
شمالی )اميرآباد(، بعد از تقاطع جالل آل احمد، بين خيابان هاي ۱5 و ۱۶.

ضمناً به اطاع مي رساند که واحد اطاعات و پاسخگويي به سؤاالت در اين باره، از 
اين تاريخ لغايت 96/10/28 همه روزه در وقت اداري آماده پاسخگويي به سؤاالت 
خود  سؤاالت  به  پاسخگويي  منظور  به  گرامی  داوطلبان  لذا  است؛  داوطلبان 
کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سايت  اينترنتی  پاسخگويي  بخش  به  مي توانند 
به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه يا با شماره تلفن ۴2۱۶۳- ۰2۱ تماس 

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

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در باره:

تاریخ  ثبت نام  و شركت در 

 آزمون  سراسري  سال 1397
سال  سراسري   آزمون   در  شرکت   و  ثبت نام   متقاضي   داوطلبان   کليه   به  اطاع   بدين وسيله  

1397 براي  دوره هاي  روزانه ، نوبت دوم )شبانه (، نيمه حضوري، مجازي، پرديس خودگردان 

پيام نور و مؤسسات  آموزش  عالي  غيرانتفاعي   دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي ، دانشگاه  

و غيردولتي  مي رساند که ثبت نام در اين آزمون از روز يكشنبه مورخ 96/11/01 )يكم بهمن ماه  

1396( منحصراً از طريق پايگاه اطاع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org آغاز 

مي شود و در روز يكشنبه مورخ  1396/11/08 )هشتم بهمن ماه  1396( پايان مي پذيرد؛ 

لذا داوطلبان مي توانند در مهلت مقرر براي شرکت در آزمون سراسري سال 1397 ثبت نام 

نمايند.

 الزم به تأکيد است متقاضيان تحصيل در آن دسته از کدرشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد 

از آنجا که  با آزمون صورت مي گيرد، توجه داشته باشند  آنها به روش  اسامي که پذيرش 

خواهد  آزمون صورت  همين  از طريق  نيز  مذکور  دانشگاه  رشته هاي  قبيل  اين  در  پذيرش 

تاريخ  گرفت، لذا ضرورت دارد که متقاضيان در آزمون سراسري سال 1397 ثبت نام و در 

مقرر در جلسه آزمون شرکت نمايند.

دفترچه راهنماي ثبت نام به همراه اطاعيه تكميلي ثبت نام در آزمون مذکور همزمان با شروع 

ثبت نام از طريق پايگاه اطاع رساني اين سازمان قابل دسترس خواهد بود. 

در پايان تأکيد مي گردد که آزمون سراسري سال 1397 در تاريخ هاي 97/4/07 و 97/4/08 

برگزار خواهد شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره : 

تاریخ  و نحوه  پرینت كارت  صد و بيست و چهارمين دوره آزمون زبان انگليسي 
)Tolimo:E-A2018( پيشرفته

هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی

به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر TOEFL ، GRE،IELTS و ... 
می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و وعده های واهی 
مبنی بر اخذ مدارك مورد نظر، با مشخصات داوطلب  اقدام به کالهبرداری و اخذ مبالغ قابل 
توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان 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 
تا   2 از  داوطلبان  این  ضمنًا  گرفت.  خواهد  قرار  سازمان  این  آزمون های  متخلفان  فهرست 
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.
در  و  نمایند  آزمون  نمودن مجریان  در گمراه  مدارك هویتی سعی  با جعل  که  داوطلبانی   -  4
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 محروم خواهند 
شد و با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از سند 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 
رعایت  و در صورت عدم  انجام شود  توسط شخص متقاضی  بایستی شخصَا  آزمون ها  ثبت نام 
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.
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