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با تبريك عيد سعيد فطر و همچنين 
تبريك ويژه به شما به خاطر شركت در 
بزرگترين رويداد علمي كشور و آرزوي 
و  فرزندان  تك  تك  براي  موفقيت 
آينده سازان اين مرز و بوم، خواهشمند 
است اخبار و اطالعات مرتبط با تخلفات 
با  را  سال 1397  سراسري  آزمون  در 
 02636182244 تلفن هاي:  شماره 
يا  كرج(  )در   02636182152 و 

اطالع  تهران(  )در   02188905551
دهيد يا با استفاده از سامانه موجود در 
سايت سازمان سنجش آ موزش كشور 
 www.sanjesh.org :بـه نشـانــي
)در صفحه اول قسمت گزارش تخلف 
ستاد  اين  به  را  مراتب  آزمون ها(  در 

منعكس فرماييد.
آنها  محترم  خانواده هاي  و  داوطلبان 
كه  باشند  داشته  خاطر  اطمينان 

سال هاي  همانند  رو،  پيِش  آ زمون 
گذشته، ان شاءا... در امنيت و سالمت 

كامل برگزار خواهد شد.
با  آ رزوي روزهايي پر از موفقيت براي 

تك تك شما داوطلبان گرامي.

ستاد حفاظت از 
 آزمون هاي سراسري 
سازمان سنجش آ موزش كشور

از 3 تا 6 تیر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد :

كارت آزمون سراسری 97

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در باره :

استاندارد  برگزاري  دومین آزمون سنجش   

مهارت هاي زبان فارسي )سامفا(97

به این 

نکات 

توجه كنید :

اگر 

می خواهید 
آزمون 
موفقی 

داشته باشید

سخنی با داوطلبانی كه خوب درس خوانده اند :

عضو انجمن 99 تایی ها نباشید!

همراه با شما
 تا آزمون 

سراسري )7( 

قابل توجه داوطلبان آزمون سراسري سال 1397

 اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص : 

ویرایش اطالعات ثبت نامي 

داوطلبان آزمون كارشناسي 

ناپیوسته 97 و همچنین ایجاد امکان 

ثبت نام جدید براي متقاضیاني كه 

در موعد مقرر موفق به ثبت نام در 

این آزمون نشده اند

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

  معرفي شدگان رشته هاي شرایط 
خاص، بورسیه و داراي آزمون 

عملي و تشریحي در آزمون 
كارشناسي ارشد 97
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در   1397 سال  سراسري  آزمون  خداوند،  ياري  به 
و   7 پنج شنبه  روزهاي  آزمايشي،  پنجگانه  گروه هاي 
خاطر،  همين  به  شد.  خواهد  برگزار  تيرماه   8 جمعه 
اين ستون، نكات الزمي را كه  مناسب ديديم كه در 
داوطلبان براي پرينت كارت شركت در جلسه آزمون 
ذيل  در  باشند،  داشته  نظر  در  بايد  آن  در  حضور  و 

يادآوري كنيم:
داوطلبان   97 سراسري  آزمون  در  شركت  كارت    -1
چهارشنبه  روز  لغايت   3 يكشنبه  روز  از  آزمون،   اين 

6 تيرماه روي سايت سازمان سنجش قرار مي گيرد. 
2- داوطلبان آزمون سراسري 97 در تمام گروه هاي 
سايت  به  مقرر  تاريخ  در  كه  است  الزم  آزمايشي، 
نمودن  وارد  با  و  كرده  مراجعه  سازمان  اينترنتي 
يا  ثبت نام، شماره شناسنامه  اعتباري  اطالعات كارت 
از  پرينت  نسخه  يك  رهگيري،  كد  و  پرونده  شماره 

كارت شركت در آزمون خود تهيه كنند.
3- داوطلباني كه در دو يا سه گروه آزمايشي، متقاضي 
كه،  است  الزم  شده اند،  سراسري  آزمون  در  شركت 
عالوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي 
گروه  كارت  پرينت  به  نسبت  مورد،  برحسب  اصلي، 
آزمايشي دوم يا گروه هاي آزمايشي دوم و سوم خود 

اقدام كنند.
همراه  سراسري،  آزمون  جلسه  در  شركت  براي   -4
همچنين  و  آزمون  در  شركت  كارت  پرينت  داشتن 

اصل كارت ملي يا شناسنامه عكسدار الزامي است.
نداشتن  اختيار  در  دليل  به  داوطلبي  چنانچه   -5
كد  يا  پرونده  داوطلبي،  شماره  به  مربوط  اطالعات 
شركت  كارت  پرينت  به  موفق  نياز،  مورد  رهگيري 
در آزمون خود نمي شود، الزم است كه با مراجعه به 
سايت سازمان سنجش و ورود به سيستم پاسخگويي 
و انتخاب نام آزمون و تعيين موضوع پي گيري، نسبت 

به دريافت اطالعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبي 
يا كد رهگيري ثبت نام خود اقدام نمايد. الزم به ذكر 
كه  است  فراهم  داوطلباني  براي  امكان  اين  كه  است 
در سيستم پاسخگويي داراي عضويت باشند؛ لذا الزم 
با  كرده اند،  گم  را  فوق  اطالعات  كه  داوطلباني  است 
عضويت در اين سيستم، نسبت به بازيابي اين اطالعات 

اقدام كنند.  
موردنظر،  اطالعات  ويرايش  براي  بايد  داوطلبان   -6
سازمان  اطالعيه  اصل  در  آن  به  مربوط  بندهاي  به 
نقص  رفع  محل  و  كارت  پرينت  نحوه  تاريخ،  درباره 
كه   ،1397 سال  سراسري  آزمون  در  شركت  كارت 
عالوه بر سايت سازمان در همين شماره از هفته نامه 

پيك سنجش نيز درج شده است، مراجعه نمايند.
7- دِر ورودي حوزه هاي امتحاني، صبح ها رأس ساعت 
7 و بعد از ظهرها رأس ساعت 2/30 بسته خواهد شد 
و شروع فرايند آزمون صبح ها رأس ساعت 7/30 و بعد 
از ظهرها رأس ساعت 3 خواهد بود؛ بنابراين، از ورود 
داوطلبان پس از بسته شدن دِر سالن هاي امتحاني به 

حوزه هاي امتحاني جلوگيري مي شود.
8- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون، عالوه بر 
پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي مربوط، 
الزم است كه اصل كارت ملي يا شناسنامه عكسدار، 
چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاك كن 

و يك سنجاق يا سوزن به همراه داشته باشد.
كيف  از جمله  اضافي  وسايل  آوردن  از  داوطلبان   -9
جزوه،  تبلت،  همراه،  تلفن  پيجر،  ساك،  دستي، 
آن  نظاير  و  يادداشت  هرگونه  ماشين حساب،  كتاب، 
اكيداً  آزمون  جلسه  به  شخصي  وسايل  همچنين  و 

خودداري كنند. 
موفق باشيد

همراه با شما تا آزمون سراسري )7( 

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
خداوند  گستردة  سفرة  نماز،  كه  باشيد  آگاه 
روزي  را  آن  پروردگار،  كه  است  زمين   در 
شايستة  )افراد  رحمتش  اهل  براي  بار  پنج 

رحمت( گوارا نموده است.

تباه  بي تابي اش  نرهانَد،  شكيبايي  را  كه  هر 
گردانَد. 

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند: 
ياري رساندن به ستمديده و امر به معروف و 

نهي از منكر، جهاد در راه خداست. 

31 خرداد، سالروز شهادت 
رسدار رشید اسالم 
شهید دکرت مصطفے چمران
گرامے باد
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استاندارد  سنجش  آزمون  در  شركت  متقاضی  داوطلبان  كليه  اطالع  به  بدين وسيله 
مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( مي رساند كه دومين دوره آزمون سامفا، صبح و بعداز 
ظهر روزهاي پنجشنبه مورخ 97/3/31 )آزمون عمومي( و جمعه مورخ 97/4/1 )آزمون 
آكادميك( در شهرهاي تهران، بابلسر، قزوين، سنندج ، مشهد و همدان برگزار 
براساس   خواهد شد. كارت هاي  شركت در آزمون براي  كليه  داوطلبان  آزمون  مذكور 
اين  اطالعيه روي پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش  مندرجات  بند »الف « 
كشور قرار مي گيرد و داوطلبان پس از پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجود 
نقص احتمالي مي بايستي»مطابق بند »ب« اين اطالعيه« به حوزه هاي رفع نقص كارت 

مراجعه نمايند.
الف- نحوه  و زمان پرینت برگ راهنما و كارت شركت در آزمون

در  شركت  راهنماي  برگ  همراه  به  داوطلبان   كليه   آزمون   در   شركت   كارت هاي  
آزمون از روز سه شنبه مورخ 1397/3/29 لغايت روز چهارشنبه مورخ 97/3/30 براي 
 مشاهده و پرينت روي پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني:  

www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه  داوطلبان  متقاضي شركت  در آزمون ، 
براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه 
اطالع رساني مذكور مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سريال كارت اعتباري ثبت نام 
)12 رقمي( و يا شماره پرونده و كدپيگيري ثبت نام )16 رقمي( و نام و نام خانوادگي، 
تاريخ تولد و شماره گذرنامه يك نسخه پرينت از برگ راهنما و كارت شركت در آزمون 

تهيه نمايند.
تذكر مهم: داوطلباني كه در دو آزمون عمومي و آكادميك متقاضي شده اند دو كارت 

شركت در آزمون براي آنان صادر شده است.
ب- محل  رفع نقص كارت شركت در آزمون:

چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطالعات ثبت نامي خود با مندرجات كارت شركت در 
آزمون مشاهده مي نمايند مي بايست با توجه به توضيحات ذيل كارت براي بررسي و رفع 
مغايرت در روز چهارشنبه مورخ 97/3/30 صبح از ساعت 8:00 تا 12:00 و بعدازظهر 
از ساعت 14:00 تا 18:00 با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر و درصورت وجود 
مغايرت در عكس روي كارت  با همراه داشتن دو قطعه عكس به نماينده اين سازمان 
مستقر در باجه رفع نقص )با توجه به جدول ذيل( و مندرجات بند »ج « مراجعه نموده 

و نسبت به اصالح و رفع اشكال احتمالي كارت خود اقدام نمايند.
تذكر مهم: داوطلباني كه شماره پرونده و كدپيگيري ثبت نام خود را فراموش نموده اند، 
براي دريافت شماره پرونده با توجه به تاريخ و ساعت فوق به نماينده سازمان سنجش 

مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط مراجعه نمايند.

استاندارد  سنجش  آزمون  دومین  برگزاري  محل  شهرستان هاي  جدول 
مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( سال1397

استان
نام شهرستان 

محل برگزاري 
آزمون

استان یا شهرستان محل اقامت

كليه داوطلبان شهرستان هاي تهران )1613(، بهارستان )1626(، قم تهران)1613(تهران )16(
)2711(، اصفهان )1313( و خميني شهر )1317(

كليه داوطلبان مشهد )1928(مشهد)1928(خراسان رضوي )19(

كليه داوطلبان قزوين )2614( قزوين)2614(قزوين )26(

كليه داوطلبان بابلسر )3513( بابلسر)3513(مازندران )35(

كليه داوطلبان همدان )3818( همدان)3818(همدان )38(

كليه داوطلبان شهرستان هاي كردستان )2816( و سقز )2815(سنندج )2816(كردستان )28(

ج - آدرس باجه رفع نقص كارت:
1- موسسه لغت نامه دهخدا و مركز بین المللي آموزش زبان فارسي: تهران، خيابان 
ولی عصر )عج(، باالتر از پارك وی، نرسيده به ميدان تجريش، بين پسيان و زعفرانيه، پالك 

.3011
2- دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد، ميدان آزادي، بزرگراه شهيد كالنتري، مركز آموزش 

زبان فارسي به غيرفارسي زبانان، ساختمان شماره يك.
بين المللي  بلوار دانشگاه  قزوين،   3- دانشگاه بین المللي امام خمیني »ره« قزوین: 

امام خميني )ره(، روبروي بانك ملت- مركز آموزش زبان فارسي.
دانشگاه  مركزي  پاسداران، سازمان  بابلسر، خيابان  4- دانشگاه مازندران- بابلسر: 

مازندران.
5- دانشگاه بوعلي سینا- همدان: همدان، خيابان مهديه، مركز آموزش زبان فارسي به 

غير فارسي زبانان دانشگاه بوعلي سينا.
6- دانشگاه كردستان: كردستان، خيابان پاسداران، دانشگاه كردستان، دانشكده ادبيات 

و زبان هاي خارجي.
ضمناً به اطالع مي رساند كه واحد اطالعات و پاسخگويي به سواالت در اين باره از اين تاريخ 
لغايت 97/3/31 همه روزه از ساعت 8:00 تا 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 تا 16:00 
آماده پاسخگويي به سواالت داوطلبان است؛ لذا داوطلبان گرامی به منظور پاسخگويي به 
سواالت خود مي توانند به بخش پاسخگويي اينترنتی سايت سازمان سنجش آموزش كشور 
به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و يا با شماره تلفن 42163- 021 تماس حاصل 

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

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 تاریخ  برگزاري، نحوه  پرینت كارت  و محل رفع نقص 

استاندارد  سنجش  آزمون  دومین  در  شركت  كارت 

مهارت هاي زبان فارسي )سامفا(1397
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اگر  حتی  كه  آن قدر  است؛  مهم  خيلی  كه  كنيد  باور 
بيشتر آنها را بارها شنيده باشيد، خواندن و عمل كردن 
به تجربه ديده ايم كه  زيرا  آنها يك  ضرورت است؛  به 
و  كرده اند  بی اعتنايی  موارد  اين  به  داوطلبان  از  بعضی 

بهره ای جز پشيمانی نصيبشان نشده است.
هفتۀ آخر پيش از كنکور

از  تا آزمون سراسری،  باقی مانده  * در اين  چند روز 
فست فودها و در كل، مصرف غذای بيرون دوری كنيد. 
بی شك غذای منزل سالم تر است و اگر غذای منزل را 
استفاده كنيد، احتمالش كمتر است كه دچار مسموميت 

يا ناراحتی های گوارشی شويد.
از  از خواب بيدار شويد و شب ها زودتر  * صبح ها زود 
قبل بخوابيد. خوب است از ده شب به بعد مطالعه نكنيد 
تا ساعت فيزيولوژيك بدن شما برای حضور در جلسة 

آزمون آماده شود. 
* خوردن صبحانه را فراموش نكنيد.خوب است كه در 
اين چند روز، صبح زود صبحانه ميل كنيد و از همان 
كرد،  خواهيد  استفاده  آزمون  روز  در  كه  غذايی  مواد 
غذايی آماده  مواد  آن  پذيرش  برای  بدنتان  تا  بخوريد 
يا  غذايی  مواد  بودن  جديد  دليل  به  اينكه  نه  باشد؛ 
گوارشی  ناراحتی  دچار  صبحانه،  ساعت  بودن  متفاوت 

گرديد.
و  دارند  كافئين  شكالت،  و  كوالها  چای،  قهوه،   *

يك  كه  كافئين  زاست.  استرس  كافئين،  زياد  مصرف 
هورمون های  و  معده  اسيد  ترشح  است،  محرك  مادة 
ايجاد  ضمن  مسأله،  اين  می كند.  بيشتر  را  تيروئيدی 
اضطراب، فعاليت كلّيه ها را بيشتر می كند و عامل دفع 
جلسة  سر  در  امر  اين  خود  كه  می شود  بيشتر  ادرار 

آزمون، می تواند برای داوطلب آزار دهنده باشد.  
از داوطلبان، كافئين را به عنوان عاملی محرك  برخی 
برای افزايش انرژی مصرف می كنند. اين يك احساس 
كاذب از انرژی است و در واقع غدد فوق كليوی را خسته 
هورمون های  كه  آدرنالين  هورمون های  چون  می كند؛ 
ترشح  كليوی  فوق  غدد  از  می شوند،  ناميده  استرس 
می شود. همچنين كافئين می تواند باعث سردرد شود. 

 

 

* تا يك روز مانده به برگزاری آزمون سراسري، می توانيد 
به مرور نكته ها و يادداشت های خود بپردازيد؛ نكته هايی 
شده ايد  متوجه  تجربه  به  يا  هستند  مهم  بسيار  يا  كه 
باقی مانده،  مهلت  آخرين  تا  كه  است  نياز  و  فّرارند  كه 
اين  در  جديد  مطالب  خواندن  بپردازيد.  آنها  مرور  به 
چند روز باقی مانده، صحيح نيست؛ زيرا در ذهن شما 
تثبيت نخواهند شد و فقط  بر اضطراب و نگرانی شما 

خواهند افزود.
اينكه چقدر  از  به دوستان و پرسش  تلفن كردن  از   *
آنها  از  اگر عقب تر  چون  بپرهيزيد؛  كرده اند،  مطالعه 
در  و  روحيه تان خواهد شد  تضعيف  باعث  تنها  باشيد، 
به  نمی آيد.  بر  شما  دست  از  كاری  كوتاه،  فرصت  اين 
و  منفی  افكار  از  و  كنيد  اعتماد  تالشتان  و   خودتان 
گفت و گو با افرادی كه منفی باف هستند نيز پرهيز كنيد.

 روز قبل از  كنکور
* روز قبل از برگزاری آزمون، حتماً حوزة امتحانی خود 
را شناسايی كنيد تا در روز برگزاری آزمون، با آرامش 
كامل در جلسه آزمون حاضر شويد؛ بخصوص در كالن 
و  تبريز، رشت  شيراز،  تهران،  مشهد،  از جمله  شهرها، 
اصفهان، اين مسأله اهميت بيشتری پيدا می كند.               
سال گذشته يكی از داوطلبان می گفت: »برای آزمون  
خوبی  رتبه  كه  بودم  اميدوار  و  داشتم  خوبی  آمادگی 
كسب كنم، اما سرجلسه آزمون دير رسيدم و اضطراب 
ناشی از آن، باعث شد كه سؤال های درس اول، يعنی 
ادبيات را از دست بدهم.« وقتی علت دير رسيدن وی 
به  منتهی  بزرگراه  از  »بخشی  می گفت:  پرسيدم،  را 
دانشگاهی را كه محل برگزاری آزمون من بود ، در آن 
استفاده  جايگزين  راه های  از  بايد  و  بودند  بسته  هفته 
می كردم؛ اما چون از اين مسأله باخبر نبودم، مسير قبلی 
را رفتم و پيدا كردن راه جديد، مدتی از زمان مرا گرفت 

و در نتيجه ديرتر رسيدم.«

 

را  سراسری  آزمون  جلسه  برای  نياز  مورد  وسايل   *
آماده كنيد. خوب است كه پاك كن مناسبی را كه تهيه 
كرده ايد، سوراخ كرده و با يك بند )كه نه خيلی كوتاه 
اين  انجام  بياويزيد.  بلند( به گردنتان  باشد و نه خيلی 
دنبال  به  آزمون،  جلسه  سر  در  كه  می شود  باعث  كار 
آن  از  راحت  نياز  صورت  در  و  نگرديد  خود  پاك كن 

استفاده كنيد .
* در اين روز، انجام ورزش های سبكی مثل پياده روی 
خسته  بدن  مقدار  يك  زيرا  است؛  خوب  پارك،  در 

به این نکات توجه كنید :

اگر مے خواهید 

آزمون موفقے داشته باشید
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می شود و اين خستگي باعث ترشح هورمون اِندروفين 
می شود كه آرام بخش است. ضمناً اين خستگی فيزيكی 
اثر مستقيمی روی خوابتان نيز دارد. خوب است شامتان 
هم يك غذای پروتئينی بدون چربی به همراه يك مقدار 
ساالد يا سبزيجات تازه باشد. هنگام خواب هم می توانيد 
يك ليوان دم كرده گياهی مثل گل گاوزبان يا بابونه يا 
برای آرامش و خواب  ليوان شير ولرم بنوشيد كه  يك 

خوب، مؤثر است.

* شب قبل از آزمون سراسري سعی كنيد زود بخوابيد 
گذشته  روال  از  زودتر  را  كنكور  به  مانده  شب  )چند 
بخوابيد تا با مشكل مواجه نشويد(؛ اما اگر زود خوابتان 
را  آزمونتان  حتماً  كه  نكنيد  فكر  و  نشويد  نگران  نبرد، 
خراب خواهيد كرد. گاه می شنويم كه دارندگان رتبه های 
برتر آزمون سراسری نيز شب قبل از آزمون، خواب خوبی 
نداشته و سرانجام رتبه تك رقمی نيز كسب كرده اند. در 
نهايت نيز توجه داشته باشيد كه برای دسترسي به يك 
انجام  خاصی  كار  حتماً  كه  نيست  الزم  راحت،  خواب 
خودداری  آور  خواب  قرص های  خوردن  از  فقط  دهيد؛ 
مثل  هم  اين شب  كه  بقبوالنيد  خود  به  صرفاً  و  كنيد 
شب های ديگر است. ضمناً سعی كنيد كه قبل از خواب، 

يك دوش ولرم بگيريد و بعد راحت بخوابيد.

روز برگزاری آزمون
* حتما صبحانه ميل كنيد. گرسنگی باعث عدم  تمركز 
باعث  صبحانه  مصرف  ضمناً  آزمون می شود.  جلسه  در 
به  بماند و  ثابتی  می شود كه گلوكز خون شما در حد 
عملكرد مغزتان لطمه ای وارد نشود. اگر مدت زمان غذا 
سطح  نگهداری  شود،  طوالنی  ماندن  ناشتا  و  نخوردن 
فعاليت  انجام  به  قادر  مغز  گلوكز خون در سطحی كه 
طبيعی خود باشد، دشوار می شود و يادگيری و تمركز 
حواس نيز مختل می گردد. به همين دليل، خوردن يك 
قند  غلظت  داشتن  نگه  ثابت  بر  عالوه  سالم،  صبحانه 
خون در حد طبيعی، باعث افزايش تمركز و توانايی در 
يادگيری نيز می شود و به تبع آن نيز نيازهای تغذيه ای 

فرد در طول روز برآورده می گردد.
* يك باالپوش يا لباس گرم به همراه خود ببريد؛ چون 
امكان دارد كه صندلی شما نزديك هواكش كولر يا فن 
باشد و سردتان گردد. توجه داشته باشيد كه جابجايی 

صندلی يا محل نشستن شما امكان پذير نيست.
پاك كن،  دو  و  تراش  يك  مناسب،  مداد  سه  يا  دو   *

دو سنجاق يا سوزن، دستمال كاغذی، يك بطری آب 
)می توانيد مقداری  آن را شيرين كنيد، اما نه در حدی 
كه شما را تشنه تر سازد(، ميوه های خشك مثل انجير 
به جلسة  با خود  خشك، خرما و كشمش را می توانيد 

آزمون ببريد.
كنيد؛  آزمون خودداری  به جلسة  بردن شكالت   * از 
چون كاكائو محرك است و می تواند تمركز شما را كاهش 
دهد. همچنين امكان دارد كه  برگة پاسخنامه تان آلوده 
شود. در كل، از بردن تنقالت و آب ميوه اضافی در سر 
جلسه آزمون خودداری كنيد و دور و بر خود را شلوغ 

نكنيد.
* بردن ماشين حساب، تلفن همراه، پيجر و بی سيم به 
جلسه آزمون غيرقانونی است و تخلف محسوب می شود. 
گاه از برخی افراد می شنويم كه می گويند بردن ماشين 
حسابی كه چهار عمل اصلی را انجام دهد، اشكالی ندارد، 
هرگونه  بردن  سنجش،  سازمان  مسؤوالن  گفتة  به  اما 

ماشين حسابی به جلسة آزمون، غير قانونی است.
زيرا  كنيد؛  خودداری  ضرور  غير  وسايل  بردن  * از 
وسايل  نگهداری  به  موظف  آزمون،  برگزاری  حوزه های 
بر  زمينه  اين  در  را  مسؤوليتی  و  نيستند  شما  اضافی 

عهده نمی گيرند. 
به  نزديكانتان بسپاريد كه هنگام حركت  از  به يكی   *
سمت محل برگزاری آزمون، شما را از به همراه داشتن 
و  ساعت، مداد  جلسه،  به  ورود  ملی،  كارت  كارت 

پاك كن مطمئن نمايد.

به همين  است.  دير رسيدن  از  بهتر  زودتر رسيدن،   *
تا  شويد  آزمون  جلسه  زودتر راهی  كمی  خاطر، 
و  نشود  نگرانی شما  باعث  احتمالی،  اتفاقات  و  حوادث 
دِر  كه  باشد  حواستان  برسيد.  آزمون  جلسه  به  بموقع 
رأس  می شود،  برگزار  كه صبح  حوزه های  آزمون هايی 
ساعت 7 و آزمون هايی كه بعد از ظهر برگزار می شود، 

رأس ساعت 2/30 دقيقه بعد از ظهر بسته خواهد شد.
سرجلسه آزمون

* پس از ورود به حوزة امتحانی، به تابلوهای نصب شده 
در  كنيد.  پيدا  را  خود  صندلی  براحتی  تا  كنيد  دقت 
صورتی كه صندلی تان مشكلی داشت، از مراقبان حاضر 

در جلسه كمك بخواهيد.
* پس از دريافت برگة پاسخنامه، شمارة پاسخنامه را با 
شمارة صندلی و شمارة كارت خود مطابقت دهيد. اين 
كار را هنگام دريافت دفترچة عمومی و اختصاصی نيز 

حتماً انجام دهيد. 
* با نام خدا آزمون خود را شروع كنيد و از او بخواهيد 

كه كه آن چه به مصلحتتان است، برايتان رقم بزند.
عمل  شتابزده  دفترچه تان  »پكيج«  كردن  باز  برای   *
نكنيد؛ زيرا اضطراب و نگرانی ناشی از اين شتابزدگی، 
بسيار بدتر  از چند ثانيه ای است كه شما از دست می 

دهيد.
* يكي از حاالتي كه براي تعدادي از داوطلبان در ابتدای 
برگزاري آزمون رخ مي دهد »احساس فراموشي« است. 
آن  وقوع  و  است  كاذب  احساس،  اين  كنيد  كه  توجه 
رتبه های تك رقمی  از دارندگان  طبيعي است. بسياری 
آزمون سراسری نيز از اين حس سخن گفته اند، ولی با 
اعتماد به نفس و رفتن به سراغ سؤال هايی كه بر آنها 
كرده اند؛  غلبه  حس  اين  بر  داشته اند،  بيشتری  تسلط 
حسی كه  معموالً در همان دقايق اول شروع آزمون، با 

گرم شدن ذهن از بين مي رود. 
* بعد از شروع آزمون، در فواصل مختلف از بلندگوي 
رابطان  و  مراقبان  به  خطاب  جمالتی  امتحاني،  حوزة 
رابطان!  مانند:  می شود؛  گفته  آزمون  جلسه  در  حاضر 
اجرای بند 3 و....، ذهن خود را به اين جمالت معطوف 
نكنيد؛ زيرا اين جمالت خطاب به شما گفته نمی شود.  

* ساعت به همراه خود داشته باشيد و سعي كنيد كه 
وقت خود را تنظيم كرده و آن را تلف نكنيد و در زمان 
تعيين شده براي هر درس به سؤاالت پاسخ دهيد؛ البته 
در تنظيم وقت، نه آن قدر وسواس به خرج دهيد كه هر 
لحظه به ساعت نگاه كنيد و نه آن قدر بي خيال شويد كه 
آخر هر درس به ساعت نگاه كنيد. به هر حال در جلسة 
آزمون، هيچ كس مسؤول اعالم وقت به شما نيست و 

خودتان بايد مراقب وقتتان و مديريت آن باشيد.
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* باسؤال ها لج نكنيد)به هيچ وجه روي يك سؤال، بيش 
از حد، مكث نكنيد(. حتي اگر بتوانيد به سؤالي بعد از 
وقتش  كردن  تلف  به  هم  باز  دهيد،  پاسخ  دقيقه  چند 
سؤال هاي  سؤاالت،  مجموعه  همان  در  زيرا  نمي ارزد؛ 
آسان تري هست كه حتماً مي توانيد به آنها جواب دهيد. 
حال اگر با انجام اين كار )يعني اتالف وقت زياد براي 
كم  وقت  آزمون،  انتهاي  در  سخت(  سؤال  يك  حل 
بياوريد و مثاًل نتوانيد 10 سؤال آخر را بخوانيد، مطمئن 
باشيد بين آنها حداقل 3 يا 4 سؤال بوده كه براحتي با 
يك نگاه، قابل پاسخ دادن بوده اند و شما آنها را در ازاي 
داشته  داده ايد )توجه  دست  از  سخت  سؤال  يك  حل 
است و  يكسان  ارزش سؤال های يك درس،  باشيد كه 
پاسخ دادن به 5 سؤال سخت يا 5 سؤال آسان در يك 

درس، تفاوتی ندارد(.
بی توجهی  و  درس  يك  به  توجه  دربارة  مسأله  اين 
بهترين  سال  يك  است.  صادق  هم  دروس  ساير  به 
آزمون های  و  دانش آموز كالسم، كه هميشه در كالس 
آزمايشی بهترين نتيجه را می آورد، رتبه ای دور از انتظار 
را كسب كرد. وقتی دليلش را پرسيدم، متوجه شدم كه 
بيشتر وقت آزمون اختصاصی خود را صرف پاسخگويی 
به سؤال های زيست شناسی و شيمی كرده بود، فيزيك 
دو  به  بود  توانسته  فقط  و  بود  داده  پاسخ  شتابزده  را 
او  رياضی  نتيجه، درصد  بدهد؛ در  پاسخ  رياضی  سؤال 
كه هميشه روی 80 درصد بود به 6 درصد كاهش يافته 
وقت  درس،  هر  به  دانش آموز،  اين  اگر  بی شك،  بود. 
منطقی خودش را اختصاص می داد و در نهايت اگر وقت 
اضافی می آورد، سراغ درسی می رفت كه پاسخگويی به 
رتبة  حتماً  می طلبد،  را  بيشتری  زمان  آن،  سؤال های 

بهتری كسب می كرد.  
* كنكور، يك مسابقه است، نه يك امتحان. در امتحان 
شما اگر زير 10 بگيريد قبول نشده ايد، اما در مسابقه، 
بقيه  از  كه  است  اين  مهم  نيست؛  مالك  خاصي  نمرة 
جلوتر باشيد. به همين خاطر، اگر سؤال ها سخت باشد، 
سخت  نيز  داوطلبان  ساير  برای  چون  نشويد؛  نگران 
نيز  داوطلبان  ساير  برای  باشد،  آسان  هم  اگر  و  است، 
آزمايشی  گروه  در  سال  يك  مثال،  برای  است؛  آسان 

هنر، دارندة رتبه اول، تنها به درصد كمي از سؤال های 
ديگر،  سوی  از  بود؛  داده  صحيح  پاسخ  مواد،  خواص 
تعداد  كه  است  ساده  آن قدر  درس  يك  سؤال های  گاه 
قابل توجهی از داوطلبان به 100 درصد سؤال ها پاسخ 
صحيح می دهند؛ در اين صورت، حتی اگر به يك سؤال 
هم پاسخ ندهيد در رتبه شما تأثير قابل توجهی خواهد 

داشت.
* به نكته های كليدی سؤال، مثل قيدهايی مانند: بجز، 
توجه  می رود،  كار  به  سؤال  در  كه   ... و  احتماالً  همه، 
از  يك  هر  بودن  مثبت  يا  منفی  به  همچنين  كنيد. 
سؤال ها دقت كنيد و بدانيد كه از قديم گفته اند: » فهم 

سؤال، نيمی از پاسخ است.«
در  كه  سؤالی  جز  چيز،  هيچ  به  آزمون،  جلسة  سر   *
پيِش رو داريد، فكر نكنيد .فكر كردن به اينكه خانواده، 
اوليای مدرسه يا دوستانم، چه انتظاری از من دارند يا 
اگر خراب كنم چه خواهد شد، نقشی جز پايين آوردن 
االن  كه  بگوييد  خود  به  ندارد.  شما  تمركز  و  بازدهی 
به  فقط  و  نداريد  به سؤال ها  پاسخگويی  وظيفه ای جز 

حال فكر كنيد و گذشته و آينده را فراموش نماييد.
كه  می گفت  دانش آموزانم  از  يكی  پيش،  سال  دو 
سؤال های  بويژه  سؤال ها،  همة  پاسخ  آزمون،  سرجلسة 
درس فيزيك، را فراموش كرده بودم، اما وقتی به خانه 
قرار  سنجش  سازمان  سايت  روی  سؤال ها  و  برگشتم 
اول  دادم.  پاسخ صحيح  سؤال ها  درصد   80 به  گرفت، 
متعجب شدم،  پاسخگويی  و  آمادگی  در  تفاوت  اين  از 
اما بعد به خاطر آوردم كه من سر جلسة آزمون، آن قدر 
نگران نتيجة آزمون و حرف دوست و آشنا بودم كه به 
همه چيز فكر می كردم جز سؤالی كه در پيِش رويم بود! 
* شانسي پاسخ ندهيد و ارزش سؤاالتي را كه درست 

جواب داده ايد، از بين نبريد.
 * عالمت زدن اشتباه سؤال ها در برگة پاسخنامه، يكی 
از اشتباهات رايج داوطلبان است. بهتر است هر از گاهی 
شمارة سؤال پاسخنامه را با شمارة سؤال دفترچة آزمون 
كنترل كنيد. همچنين به هيچ وجه، پر كردن پاسخنامه 
كه  است  بهتر  نكنيد.  موكول  آزمون  آخر  دقايق  به  را 
گزينةصحيح هر سؤال را بالفاصله در پاسخنامه پر كنيد 
يا الاقل بعد از پاسخگويی به هر10 سؤال، پاسخنامه را 

پر نماييد. 
* شروع فرآيند آزمون سراسري با دروس عمومی است. 
اگر يك يا برخی از درس های عمومی سخت بود، نگران 
و نااميد نشويد. اگر آمادگی الزم را داريد و با اين وجود، 
درس يا دروسی برای شما دشوار است، به احتمال بسيار 
نيز آن درس، سخت خواهد  برای ساير داوطلبان  زياد 
بود؛ پس  نبايد روحية خود را ببازيد، چون نتيجة آزمون 
بر اساس يك درس تعيين نمی شود و شما می توانيد با 

پاسخگويی بهتر به سؤال های ساير دروس، رتبه و نتيجة 
خوبی كسب كنيد.  

* مدام دفترچه را ورق زدن و از اين درس به آن درس 
پريدن، خود به خود باعث نگراني و سردرگمي مي شود؛ 
و  استعداد  امكان دارد كه شما در درس خاصي،  البته 
به  زيادي  يا عالقة خيلي  باشيد  ويژه اي داشته  توانايي 
سرعت  با  بتوانيد  و  باشيد  داشته  بخصوص  درس  يك 
اين  در  دهيد؛  پاسخ  درس  آن  سؤال های  به  زيادي 
صورت، پاسخ دادن به سؤال های آن درس، می تواند به 
به سؤال ها،  پاسخ  در  اگر  بدهد. همچنين  روحيه  شما 
ترتيب درس ها را رعايت نكرديد يا اگر سؤالي را بدون 
را  سؤال ها  شماره  هم  پاسخنامه  در  گذاشتيد،  پاسخ 
گفته  اين  از  پيش  كه  طور  همان  زيرا،  كنيد؛  كنترل 
پاسخنامه،  برگة  در  سؤال ها  اشتباه  زدن  عالمت  شد، 
باعث مي شود  كه  است  كنكور  رايج  اشتباهات  از  يكي 
پاسخنامه، جواب ها  انتهاي  تا  اشكال كوچك  همين  با 
را اشتباه عالمت بزنيد؛ پس بهتر است كه هر از گاهي، 
شمارة سؤال پاسخنامه را با شماره سؤال دفترچه آزمون 

تطبيق دهيد.
روی  برسد،  مغزتان  به  مناسب  اكسيژن  اينكه  برای   *
صندلی صاف بنشينيد. اگر داوطلبی كمرش را خم كند 
ريه ها و فضای  بين  تبادل هوا  قوز كند،  به اصطالح  با 
اكسيژن  سطح  بتدريج  و  می شود  مشكل  دچار  بيرون 

خون پايين می آيد و كارايی مغز افت می كند.
* در دقايق پايانی آزمون، ذهن و حافظة شما خسته تر 
بنابراين، به پاسخ هايی كه داده ايد، شك  از قبل است؛ 
نكرده و آنها را دست كاری نكنيد. به ياد داشته باشيد 

كه معموالً پاسخ دوم شما اشتباه از آب در می آيد.  
* هر چند وقت يك بار، كمی آب بنوشيد. سلول های 
مغزی، برای اينكه بتوانند خوب عمل كنند، به دو مادة 
آبی كه كمی شيرين  دارند.  نياز  اكسيژن  و  قند  اصلی 
برآورده می كند،  زمينه  اين  در  را  نياز شما  باشد  شده 
اما از نوشيدن آب زياد نيز خودداری كنيد؛ چون زمان 
نياز  كه  دارد  امكان  و  است  طوالنی  آزمون  برگزاری 
به  برگشت  و  رفت  و  كنيد  پيدا  بهداشتی  سرويس  به 
به  پاسخگويی شما  از زمان  بهداشتی، بخشی  سرويس 

سؤال ها را خواهد گرفت.
* اگر احساس خستگی كرديد، يك دقيقه عضالت بدن 
در  را  پايتان  كار، كف  اين  انجام  برای  بكشيد.  را  خود 
به  را  خود  دست  دو  همچنين  بكشيد.  پا  ساق  امتداد 
دو  امتداد  در  را  سينةتان  عضالت  و  كنيد  باز  طرفين 
دست بكشيد )حالتی مانند خميازه كشيدن(. انجام اين 
عمل به مقدار قابل توجهی خستگی شما را رفع می كند.
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روزگاری پادشاهی بود كه با وجود قدرت و ثروتی كه داشت، هيچ وقت احساس رضايت 
نمی كرد. آن پادشاه ناراضی، خدمتكاری داشت كه برعكس خودش آدم شاد و بی غمی بود 
و هر صبح كه به بالين پادشاه می رفت تا صبحانة پادشاه را بياورد، از سرخوشی، زير لب 

آواز شادی را زمزمه می كرد و مدام لبخند به لب داشت و بّشاش بود.
روزی پادشاه خدمتكار را صدا زد و از وي پرسيد: بگو ببينم راز شاد بودنت چيست؟

خدمتكار گفت: رازی در كار نيست اعلی حضرت! 
ـ پس چرا هميشه خوشحالی و هر روز با ُدمت گردو می شكنی؟

ـ آخر َسرورم دليلی برای غم و غصه خوردن ندارم. خدا را شكر زن و فرزند دارم. خانه و 
لباس و خورد و خوراكمان هم كه به لطف شما مهياست؛ چرا راضی نباشم؟!

لباس های كهنه  از سخنان خدمتكار راضی نشد و نمی فهميد خدمتكاری كه  پادشاه 
می پوشيد و نان و ماست می خورد، چرا اين گونه خوشحال است.

با  را فراخواند و قضية گفت و گوی روز قبل  بعد خردمندترين مشاورش  پادشاه، روز 
خدمتكارش را با او درميان گذاشت. وي با مشاورش گفت: من نمی فهمم چطور اين آدم 

می تواند اين قدر شاد و سرخوش باشد؟!
مشاور گفت: علتش اين است كه جزو انجمن 99 تايی ها نيست. 

پادشاه گفت: اين ديگر چه انجمنی است؟! 
ـ فقط در عمل می توانم نشان دهم كه اين انجمن يعنی چه. برای  انجام اين كار، الزم 
است يك كيسة طال كه 99 سكه در آن باشد، آماده كنيد. دقت كنيد كه 99 سكه در آن 

باشد نه بيشتر و نه كمتر.
شب كه رسيد، مشاور خردمند و زيرك نزد پادشاه رفت و هر دو به اتفاق به حياط قصر 
رفتند و روبروی در منزل خدمتكار، كيسة پر از سكه را گذاشتند. روی كيسه تكه كاغذی 
با اين مضمون سنجاق شده بود: »اين سكه ها از آِن توست؛ پاداشی برای تو و خوبی هايت. 
از آن لذت ببر و به كسی هم نگو كه چگونه از آِن تو شد.« سپس در خانه را زدند و حوالی 
منزل محّقر خدمتكار پنهان شدند و به انتظار نشستند. وقتی خدمتكار در را گشود با ديدن 
كيسة سكه های طال درنگی كرد و آن را برداشت. ابتدا برگة روی آن را خواند و سپس 

كيسه را در آغوش فشرد و به داخل خانه برگشت. 
پادشاه و مشاور مخصوص، بسرعت در زير پنجرة منزل خدمتكار جا گرفتند تا از نزديك 
شاهد ماجرا باشند. در آن حال، خدمتكار را ديدند كه كيسة سكه ها را روی ميز خالی كرد. 
او كه تا آن موقع حتی دستش به يك سكه طال نخورده بود، حاال كوهی از سكة طال در 
مقابل خود می ديد. خدمتكار سپس شروع به شمردن سكه ها كرد و با تعجب متوجه شد 
كه سكه های درون كيسه 99 عدد است. يك بار ديگر شمرد؛ نه اشتباه نكرده بود، فقط 99 
سكه بود. فرياد زد: »دزديدند. يك سكه اش را دزديدند.« وي بار ديگر نگاهی به ميز انداخت 
و كوهی از سكه را ديد كه انگار به او نهيب می زدند: »ما 99 تا هستيم. ما 99 تا هستيم.« 
با خود گفت: »99 تا سكه خيلی زياد است، اما من يك سكه كم دارم. 100 كامل است، 

اما 99 يعنی ناقص.« 
پادشاه و مشاورش می ديدند كه چهرة خدمتكار، ديگر آن چهرة رضايتمند و آرام سابق 

سخنی با داوطلبانی كه خوب درس خوانده اند :

عضو انجمن 99 تایے ها نباشید!
اين روزها با اينکه درس خوانده ايد، خيلی استرس داريد؟ مدام فکر می كنيد كه هنوز به درس ها مسلط نيستيد؟ از وضعيت خودتان 
ناراضی هستيد و بيشتر روی ضعف ها و نداشته هايتان تمركز می كنيد و از زمين و زمان كالفه هستيد؟ با اينکه رتبه و ترازتان در 
آزمون های آزمايشی خوب شده است، فقط ضعف هايتان را می بينيد و آيۀ يأس می خوانيد؟ به ساعت هايی كه )هر چند محدود( به 
بطالت گذرانده ايد فکر می كنيد و آن قدر از خودتان عصبانی می شويد كه نمی توانيد از وقت حاضر بخوبی بهره برداری كنيد و روی 

درس ها و تست ها تمركز كنيد؟ در يک كالم آيا حس می كنيد كه يک چيزی اين وسط كم است؟ 
اگر آنچه در باال خوانديد دربارۀ شما صدق می كند، بايد بدانيد كه شما جزو انجمن 99 تايی ها هستيد و بايد تمام تالش خود را 
بکنيد تا از اين انجمن بيرون بياييد؛ وگرنه، نه در درس و نه در هيچ بخشی از زندگی اجتماعی و خصوصی خود موفق نخواهيد 
شد؛ اما انجمن 99 تايی ها چيست؟ كمی وقت بگذاريد و داستان زير را بخوانيد تا با اين انجمن و تأثير منفی آن بخوبی آشنا شويد.
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نبود. گره ای بر پيشانی اش افتاده بود و چشمانش فروغ هميشگی را نداشت. خدمتكار 
سكه ها را در كيسه ريخت و گوشه ای پنهان كرد و سپس قلم و كاغذی در دست گرفت 
و به حساب و كتاب پرداخت تا ببيند چند وقت بايد پس انداز كند تا صدمين سكه را جور 

كند.
خدمتكار، در صورتی كه دستمزدش را تمام و كمال به انضمام پاداش ها و انعام هايی كه 
هر از گاهی می گرفت، جمع می كرد، شايد دو سال ديگر صاحب همان پولی می شد كه 
دلش می خواست. او پيش خودش گفت: دو سال خيلی زياد است. اگر شب ها بعد از كار 
در قصر، جايی كار كنم، شايد زودتر بتوانم به صدمين سكه برسم. اگر زنش هم جايی كار 
می كرد، زودتر اين پول تأمين می شد. تازه می توانستند كمتر بخورند و كمی هم از پول 

غذا را پس انداز كنند. 
در ماه های بعد، خدمتكار همان نقشه هايی را كه آن شب كشيده بود، دنبال می كرد. يك 
روز صبح خدمتكار همان طور كه زير لب غرولند می كرد، در زد و وارد اتاق خواب پادشاه 

شد. پادشاه پرسيد: چه شده؟ 
ـ هيچ، طوری نشده. 

ـ پس چرا آن قدر اخمو هستی؟!
خدمتكار با اخم گفت: من كه دارم كارم را می كنم. نكند حضرت اجل توقع دارند كه بنده 

دلقك بشوم!« 

و چيزی نگذشت كه پادشاه، خدمتكار را از قصر بيرون انداخت. آخر خدمتكار بد خلق، 
باب ميل حاكمان نيست! 

اين داستان، بيانگر وضعيت كسانی است كه هميشه تصور می كنند يك چيزی كم دارند و 
تا به آن نرسند، نمی توانند شاد و خوشبخت باشند؛ در نتيجه، هيچ وقت نمی توانند كه از 

داشته هايشان لذت و بهره ببرند. 
البته بايد توجه داشت كه عدم عضويت در انجمن 99 تايی ها، به معنای آن نيست كه 
نبايد به دنبال آرزوهايمان باشيم يا تالش و پشتكار را رها كنيم و به پيشرفت و موفقيت 
پشت كنيم، بلكه الزم است كه منفی باف نباشيم؛ به عبارت ديگر، نبايد نداشته هايمان را 
بزرگ كنيم و شب و روزمان را در حسرت داشتنشان بگذرانيم. بدون شك، فردی كه نتواند 

داشته ها و توانمندی های خود را ببيند، نمی تواند در موقع لزوم از آنها بهره بگيرد. 
اينكه، كسی در آزمون سراسری موفق می شود كه در جلسة آزمون، غصة  كالم آخر 
سؤال هايی را كه بلد نيست نخورد و فكر نكند كه اگر اين چند سؤال را هم جواب می دادم، 
به 100 درصد سؤال های اين درس پاسخ صحيح می دادم يا اگر فالن مبحث را فراموش 
نكرده بودم، االن به اين سؤال پاسخ می دادم و باالخره چرا اين مبحث را كه خيلی خوانده 

بودم، اكنون فراموش كرده ام. 
بايد از دانسته های خود به بهترين وجه استفاده كنيد و براحتی از خير سؤال هايی كه بلد 

نيستيد يا از خاطرتان رفته است، بگذريد تا جزو انجمن 99 تايی ها نباشيد! 

كسی در آزمون سراسری موفق می شود كه در جلسۀ آزمون، غصۀ سؤال هایی 
را كه بلد نیست نخورد و فکر نکند كه اگر این چند سؤال را هم جواب می دادم، 

به 100 درصد سؤال های این درس پاسخ صحیح می دادم یا اگر فالن مبحث 
را فراموش نکرده بودم، االن به این سؤال پاسخ می دادم و باالخره چرا این 

مبحث را كه خیلی خوانده بودم، اكنون فراموش كرده ام
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ضمن قبولي طاعات و عبادات شما داوطلبان عزيز در ماه مبارك رمضان و تبريك عيد سعيد 
فطر، بدين وسيله به اطالع كليه خواهران  و برادراني كه  در آزمون  سراسري  سال 1397 ثبت  نام  
نموده  اند مي رساند آزمون عمومي و اختصاصي داوطلبان گروه هاي آزمايشي علوم رياضي 
هنر در  آزمايشي  گروه  مورخ 97/4/7، داوطلبان  پنج شنبه  انساني در صبح  علوم  و  فني  و 
بعدازظهر پنج شنبه مورخ 97/4/7، داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در صبح جمعه مورخ 
97/4/8 و داوطلبان گروه آزمايشي زبانهاي خارجي در بعدازظهر جمعه مورخ 97/4/8 در 375 
شهرستان و بخش مختلف كشور )به شرح جدول شماره 1( برگزار خواهد شد. كارت  شركت 
در آزمون براي  كليه  داوطلبان  آزمون  سراسري سال 1397 براساس  مندرجات  بند »الف « اين  
اطالعيه روي پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور قرار مي گيرد و داوطلبان پس 
از پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالي مي بايستي »مطابق بند »ب« 

اين اطالعيه« به حوزه هاي رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره 2 و 3 مراجعه نمايند.
الف- نحوه  و زمان پرینت برگ راهنما و كارت شركت در آزمون

 كارت  شركت در  آزمون  كليه  داوطلبان  گروه هاي  آزمايشي  علوم  رياضي  و فني ، علوم  تجربي ، 
علوم انساني ، هنر و زبانهاي خارجي  به همراه برگ راهنماي شركت در آزمون از  بعد از ظهر 
روز يكشنبه مورخ 1397/4/3 لغايت روز چهارشنبه مورخ 97/4/6 براي مشاهده و پرينت در 
به نشاني: www.sanjesh.org قرار  پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور 
خواهد گرفت. لذا كليه  داوطلبان  متقاضي، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ 
تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطالع رساني مذكور مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره 
سريال كارت اعتباري ثبت نام )12 رقمي( و شماره شناسنامه و يا شماره پرونده و كدپيگيري 
ثبت نام )16 رقمي( و نام و نام خانوادگي، كدملي و سريال شماره شناسنامه يك نسخه پرينت 

از برگ راهنما و كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. 
بديهي است داوطلباني كه در 2 يا 3 گروه آزمايشي متقاضي شده اند بايد عالوه بر پرينت كارت 
شركت در آزمون گروه آزمايشي اصلي، برحسب مورد نسبت به پرينت كارت گروه آزمايشي 
دوم و يا گروههاي آزمايشي دوم و سوم )گروه هاي آزمايشي هنر و زبان هاي خارجي( خود 
اقدام نمايند. داوطلبان براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و 
براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط 
مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت 
در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس دار و ارائه آن الزامي است. لذا 

كليه داوطلبان بايد براي پرينت كارت شركت در آزمون اقدام نمايند.
تذكر مهم: چنانچه داوطلبي به دليل در اختيار نداشتن اطالعات مربوط به شماره پرونده و 
يا كد پيگيري مورد نياز، موفق به پرينت كارت شركت در آزمون خود نمي شود، الزم است 
با مراجعه به پايگاه اطالع رساني اين سازمان و ورود به سيستم پاسخگويي و انتخاب نام 
آزمون و تعيين موضوع پيگيري نسبت به دريافت اطالعات مربوط به شماره پرونده، و يا كد 
پيگيري ثبت نام اقدام نموده و به هيچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمايند. الزم به ذكر 
است اين امکان براي داوطلباني فراهم مي باشد كه در سيستم پاسخگويي داراي عضويت 
باشند. لذا ضرورت دارد داوطلباني كه اطالعات فوق را مفقود نموده اند با عضويت در اين 

سيستم نسبت به بازيابي اين اطالعات اقدام نمايند.
ب- محل  رفع نقص كارت شركت در آزمون:

محل رفع نقص كارت شركت در  آزمون كليه داوطلبان گروه هاي آزمايشي علوم رياضي و فني ، 
علوم انساني ، علوم  تجربي ، هنر و زبان هاي  خارجي  بر مبناي  شهرستان  محل  اقامت فعلي  آنان  
كه  در بند 44 تقاضانامه  ثبت  نام ، مشخص كرده اند به  شرح  جدول شماره  1 و آدرس محل رفع 

نقص به شرح جدول شماره 2 و 3 اين اطالعيه مي باشد.
ج- درصورت مشاهده مغایرت در مندرجات كارت شركت در آزمون، داوطلبان 

الزم است به شرح زیر اقدام نمایند:
1-داوطلباني كه مشمول اعمال سوابق تحصيلي ديپلم و يا پيش دانشگاهي مي باشند و نسبت 
به مندرجات كارت شركت در آزمون در بندهاي 1 ،3 ،4، 7 ،12، 15، 16، 21، 22، 23 و 24 
شامل نام خانوادگي و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع ديپلم، شماره ملي، 

كد دانش آموزي و منطقه اخذ ديپلم، سال و بخش محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي، عنوان 
مدرك پيش دانشگاهي، منطقه يا ناحيه اخذ مدرك پيش دانشگاهي، كد دانش آموزي مقطع 
پيش دانشگاهي مغايرتي مشاهده نمودند الزم است براي اصالح مورد يا موارد مذكور حداكثر 
تا تاريخ 97/4/10 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرك تحصيلي خود مراجعه و از آن 
طريق نسبت به اصالح موارد اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه مشمول اعمال سوابق تحصيلي 
نمي باشند چنانچه مغايرتي در اطالعات مندرج در بندهاي فوق مشاهده نمودند مي توانند 

نسبت به ويرايش آنها اقدام نمايند. 
تذكر مهم: دانش آموزان پيش دانشگاهي سال جاري كه در خرداد ماه سال 1397 موفق 
به اخذ مدرك پيش دانشگاهي مي شوند، الزم است از تاريخ 97/4/17 با مراجعه به سامانه 
 جمع آوري اطالعات و سوابق تحصيلي داوطلبان آزمون سراسري ورود به دانشگاه ها به نشاني:

 http://dipcode.medu.ir كد سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي خود را دريافت نموده و 
از همان تاريخ لغايت 97/4/20 نسبت به درج آن كد سوابق تحصيلي در سايت اين سازمان به 

نشاني www.sanjesh.org اقدام نمايند.
2-داوطلباني كه نسبت به مندرجات كارت شركت در آزمون در بندهاي 13، 14، 17، 18، 
19، 20 و 26 شامل سري و سريال شناسنامه، محل تولد، سهميه، معدل كتبي نهايي ديپلم، 
محل اخذ مدرك ماقبل ديپلم، محل اخذ مدرك ديپلم و وضعيت تحصيلي و اشتغال مغايرتي 
مشاهده نمودند الزم است براي اصالح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 97/4/8 منحصراً 
به سايت اينترنتي سازمان سنجش )قسمت ويرايش اطالعات( مراجعه و با توجه به توضيحات 

مندرج در سايت نسبت به اصالح موارد اقدام نمايند.
تبصره 1- داوطلبان نظام جديد كه سال اخذ مدرك ديپلم آنان سال 1384 به بعد مي باشد و 
مدرك پيش دانشگاهي خود را در يكي از سال هاي 91 الي 96 اخذ نموده اند و مشمول اعمال 
سوابق تحصيلي هستند. چنانچه خواستار ويرايش اطالعات مندرج در بندهاي 1 ،3 ،4، 7 ،12، 
15، 16، 21، 22، 23 و 24 كارت شركت در آزمون خود مي باشند با توجه به اينكه در زمان 
ثبت نام اوليه نسبت به تأييد بندهاي فوق اقدام و كد سوابق تحصيلي دريافت نموده  اند در اين 
مرحله هيچ گونه ويرايشي درخصوص اطالعات فوق انجام نخواهد شد، الزم است براي اصالح 
مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 97/4/10 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرك 

تحصيلي خود مراجعه و از آن طريق نسبت به اصالح موارد اقدام نمايند.
تبصره 2- در صورت مشاهده هرگونه مشكل درخصوص نمرات آموزش وپرورش، اطالعات 
سوابق تحصيلي، عدم ارسال آنها به سازمان سنجش، مشمول يا غير مشمول بودن الزم 
است حداكثر تا تاريخ 97/4/10 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ ديپلم خود مراجعه 

نماييد.
 - داوطلبان درصورتي كه مغايرتي در اطالعات مندرج در بندهاي 2، 6، 8، 9 و 10 )جنس، 
دين، زبان خارجي امتحاني، معلوليت و بهيار( كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند ضروري 
است از روز سه شنبه 97/4/5 لغايت روز چهارشنبه 97/4/6 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 
14:00 الي 18:00 با به همراه داشتن كارت شناسايي معتبر )كارت ملي و يا شناسنامه 
عكس دار( شخصاَ به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه 

مربوطه براساس جدول شماره 2 و 3 اين اطالعيه پرينت كارت مراجعه نمايند.
ايثارگران،  3- چنانچه سهميه درخواستي داوطلبي شامل سهميه هاي بنياد شهيد و امور 
بسيجي  داوطلب  رزمنده  و  كشاورزي  جهاد  وزارت  مسلح،  نيروهاي  كل  ستاد  رزمندگان 
و همچنين همسر و فرزندان بوده ولي در بند 17 كارت شركت در آزمون عنوان سهميه 
»مناطق« درج گرديده الزم است جهت اعالم مغايرت و تكميل اطالعات مربوط به سهميه 
به قسمت ويرايش اطالعات در پايگاه اطالع رساني اين  حداكثر تا تاريخ 97/4/8 منحصراً 
سازمان مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در سايت نسبت به اصالح و تكميل موارد اقدام 
نمايند تا درصورت تاييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه براي آنها اعمال گردد. در غير 
اين صورت با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچ گونه اعتراضي قابل قبول نمي باشد. 

ضمناً تأكيد مي گردد داوطلباني كه سهميه آنان مورد تاييد قرار نگرفته است براي اطمينان 
بيشتر و بررسي وضعيت عدم تاييد سهميه خود )بعد از ويرايش( به ارگان هاي ذي ربط نيز 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره:

 تاریخ  برگزاري، نحوه  پرینت كارت  و محل رفع نقص 
كارت شركت در آزمون سراسري  سال 1397
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مراجعه نمايند. در غير اين صورت با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچ گونه اعتراضي 
قابل قبول نمي باشد.

4- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب داراي اشكاالتي از جمله؛ فاقد مهر عكس، واضح 
نبودن عكس، درج عكسي به جزء عكس داوطلب )اشتباه عكس( و ... مي باشد ضروري است از 
روز سه شنبه 97/4/5 الي روز چهارشنبه مورخ 97/4/6 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 
الي 18:00 با همراه داشتن 2 قطعه عكس 4×3، كارت ملي يا شناسنامه عكسدار شخصاَ 
به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره 2 و 3 

مراجعه نمايند و موضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.
تبصره: در صورتي كه در اين خصوص كارت داوطلب داراي اشكال مي باشد و تا روز قبل 
از آزمون نسبت به رفع آن اقدام ننمايد مطابق مقررات مربوط به تخلف و تقلب با وي رفتار 

خواهد شد.
5- چنانچه شماره داوطلب مندرج روي كارت شركت در آزمون چه به صورت عددي و يا به 
صورت حروف ناخوانا مي باشد ضروري است از روز سه شنبه 97/4/5 الي روز چهارشنبه مورخ 
97/4/6 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 شخصاَ به نماينده اين سازمان آموزش 
كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط براساس جدول شماره 2 و 3 اين اطالعيه مراجعه 

نمايند و موضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.
6- داوطلبان گروه آزمايشي هنر در صورت عالقه مندي به رشته هاي ذيل به منظور شركت در 
آزمون عملي مي بايست نسبت به انتخاب حداكثر دو مجموعه از رشته هاي تحصيلي جدول ذيل 
منحصراً به صورت اينترنتي از تاريخ 1397/4/9 تا 1397/4/15 از طريق پايگاه اطالع رساني 
اين سازمان اقدام نمايند. با توجه به اينكه پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي مورد نظر در 
آزمون سراسري سال 1397 به  صورت متمركز و با شرايط خاص صورت مي پذيرد داوطلباني 
كه اقدام به انتخاب يك )1( مجموعه از مجموعه هاي رشته هاي تحصيلي ذيربط براي شركت 
در آزمون عملي اقدام مي نمايند، مي بايست نسبت به پرداخت مبلغ 400/000 )چهارصد هزار( 
ريال بابت هزينه آزمون عملي در هر يك از مجموعه هاي فوق به صورت اينترنتي به وسيله 
كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب، از تاريخ فوق اقدام نمايند. داوطلبان در صورتي كه متقاضي 
و عالقمند به شركت در آزمون عملي دو/2 مجموعه از مجموعه هاي رشته هاي تحصيلي 
ذيل مي باشند مي بايست نسبت به پرداخت مبلغ 800/000 )هشتصد هزار( ريال به صورت 
اينترنتي اقدام نمايند. بديهي است عدم اعالم عالقمندي و عدم پرداخت هزينه آزمون عملي 

در تاريخ تعيين شده به منزله عدم امكان پذيرش آنان در اين رشته ها خواهد بود.

عنوان رشته هاردیف
نقاشيـ  ارتباط تصويريـ  هنرهاي تجسميـ  طراحي پارچه و لباس1
طراحي صنعتي2
ادبيات نمايشي3
مجسمه سازي4
موسيقي ايراني5
موسيقي جهاني6
كتابت و نگارگري7
آهنگسازي9
بازيگريـ  كارگرداني10
طراحي صحنه11
نمايش عروسکي12
عکاسي13

الزم به توضيح است آزمون عملي براي كليه رشته هاي فوق در مردادماه برگزار خواهد شد. 
اطالعيه حاوي زمان دقيق برگزاري آزمون عملي، زمان پرينت كارت ورود به جلسه و آدرس 
محل برگزاري آزمون در روز چهارشنبه مورخ 97/4/20 در پايگاه اطالع رساني اين سازمان 

منتشر خواهد شد. 
7- آن دسته از داوطلباني كه در زمان ثبت نام آزمون موفق به اعمال بند موسسات غيرانتفاعي 
و دانشگاه پيام نور نشده  اند، مي توانند با پرداخت مبلغ 110/000 )يازده هزار( ريال بصورت 
الكترونيكي به وسيله كارت هاي عضو شبكه بانكي شتاب از طريق سايت سازمان سنجش 
لغايت   97/4/3 تاريخ  فوق از  بند  عالمت گذاري  به  اطالعات نسبت  ويرايش  قسمت  و در 

97/4/8 اقدام نمايند.
8- به اطالع داوطلبان عالقه مند به رشته هاي تحصيلي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش در 
دانشگاه هاي تربيت دبير شهيد رجايي و پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان مي رساند، توضيحات 
الزم درخصوص نحوه اعالم عالقه مندي از داوطلبان براي پذيرش در اين دانشگاهها در مرحله 

انتخاب رشته اطالع رساني خواهد شد.
9- آن دسته از داوطلبان عالقه مند به انتخاب رشته هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاه 
آزاد اسالمي كه پذيرش در آنها براساس آزمون صورت مي پذيرد، مي بايست ضمن شركت در 

آزمون، پس از اعالم نتيجه اوليه آزمون سراسري و دريافت كارنامه براي انتخاب رشته به سايت 
مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي مراجعه نمايند.

د- تذكرهاي  مهم 
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت 

ملي و يا اصل شناسنامه عكس دار الزامي است.
2- درِ حوزه  هاي امتحاني صبح ها رأس  ساعت  7:00 )هفت( صبح و بعدازظهرها رأس ساعت 
14:30 )دو و نيم بعدازظهر( بسته خواهد شد و فرآيند برگزاري آزمون صبح ها راس  
ساعت  7:30 )هفت و سي دقيقه( و بعداز ظهرها راس ساعت 15:00 )سه بعدازظهر( 
آغاز مي گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ حوزه هاي امتحاني ممانعت بعمل 

خواهد آمد.
3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون عالوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه 
آزمايشي مربوط ، الزم است اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس دار، چند مداد سياه نرم 

پررنگ، مدادتراش، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته  باشد.
4- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، هرگونه دستگاه 
ارتباطي )از قبيل پيجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوري، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، 
انگشتر هوشمند و ...(، جزوه، كتاب، ماشين حساب، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن و 
همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه 

داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند:
4-1- به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذي ربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات 

و جرايم در آزمون هاي سراسري كه بخشي از آن در بند »هـ« آمده است، رفتار خواهد شد.
4-2- درصورت همراه داشتن وسايل ذكر شده و تحويل آنها به هنگام ورود به محل حوزه در 

صورت مفقود شدن وسايل، حوزه برگزاري هيچ گونه مسئوليتي در قبال آن نخواهد داشت.
5- براي  آن  دسته  از داوطلبان  متقاضي شركت در آزمون گروه هاي  آزمايشي  علوم  رياضي  و 
فني ، علوم  انساني ، علوم  تجربي و زبان هاي خارجي  كه عالقه مندي  خود را براي  شركت  در 
آزمون  گروه  آزمايشي  هنر با گذاشتن  عالمت  در رديف  39 تقاضانامه  اعالم  داشته اند، كارت  
شركت در آزمون  گروه هنر نيز جداگانه  صادر گرديده  است . اين  دسته  از داوطلبان  الزم  است  
پرينت كارت  شركت در آزمون گروه  هنر را نيز عالوه  بر پرينت كارت  شركت در آزمون  گروه 
آزمايشي  مربوط  از طريق پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت نمايند. 
به عبارت ديگر براي  اين  قبيل  داوطلبان  دو كارت  شركت در آزمون  صادر شده  است  كه  الزم  
است  پرينت هر دو كارت  شركت در آزمون را از طريق پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش 

آموزش كشور  دريافت  نمايند.
6- براي  آن دسته  از داوطلبان  متقاضي شركت در آزمون گروههاي  آزمايشي  علوم  رياضي  و 
فني ، علوم  انساني ، علوم  تجربي و هنر كه عالقه مندي  خود را براي  شركت  در آزمون  گروه  
آزمايشي  زبان هاي  خارجي  نيز با گذاشتن  عالمت  در رديف  40 تقاضانامه  مشخص  كرده اند، 
كارت  شركت در آزمون گروه زبان هاي  خارجي  نيز صادر گرديده  است . اين  دسته  از داوطلبان  
الزم  است  پرينت كارت  شركت در آزمون گروه  آزمايشي  زبان هاي  خارجي  را نيز عالوه  بر كارت  
گروه  آزمايشي  مربوط  از طريق پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت  
نمايند. به  عبارت ديگر براي  اين  قبيل  از داوطلبان  دو كارت  شركت در آزمون صادر شده  است  
كه  الزم است  پرينت هر دو كارت  شركت در آزمون را از طريق پايگاه اطالع رساني سازمان 

سنجش آموزش كشور دريافت  نمايند.
7- براي  آن دسته  از داوطلبان  متقاضي شركت در آزمون گروه هاي  آزمايشي  علوم  رياضي  و 
فني ، علوم  تجربي  و علوم  انساني  كه عالقه مندي  خود را براي  شركت  در گروه  هنر و همچنين  
گروه  زبان هاي  خارجي  با عالمتگذاري  در رديف هاي  39 و 40 تقاضانامه  مشخص  كرده اند، سه  
كارت  شركت در آزمون )يك  كارت  مربوط  به  گروه  آزمايشي  اصلي  علوم  رياضي  و فني يا علوم  
تجربي  و يا علوم  انساني  و دو كارت  ديگر به  ترتيب  براي  گروه  هنر و زبان هاي  خارجي ( صادر 
شده  است . اين  قبيل  از داوطلبان  بايد پرينت هر سه  كارت  شركت در آزمون را از طريق پايگاه 

اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت  نمايند.
8- داوطلبان شاغل در شغل بهياري كه داراي ديپلم بهياري بوده و در آزمون سراسري سال 
1397 در گروه آزمايشي علوم تجربي ثبت نام نموده اند عالوه بر پاسخگويي به دروس عمومي 
و اختصاصي گروه آزمايشي مربوط، بايستي به دروس اختصاصي بهياري نيز كه در دفترچه 
شماره 3 درج گرديده، پاسخ دهند. براي اين قبيل داوطلبان روي كارت شركت در آزمون در 

قسمت بهياري، كلمه »بلي« مشخص شده است.
9- داوطلبان  نظام  جديد آموزش  متوسطه  گروه  آزمايشي  علوم  انساني  كه داراي ديپلم علوم 
و معارف اسالمي و عنوان  گواهينامه  دوره  پيش  دانشگاهي  نظام جديد آنان  علوم  و معارف  
اسالمي  )كد 18( مي باشد با توجه  به  ضوابط ، الزم  است  عالوه  بر دروس  اختصاصي  گروه  
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مذكور، درس  اصول، عقايد و فقه  را نيز امتحان  دهند. لذا به اين داوطلبان توصيه  مي شود كه  
به  مندرجات  برگ راهنما كه  به همراه  كارت  شركت در آزمون از طريق پايگاه اطالع رساني 
سازمان سنجش آموزش كشور قابل دريافت  و پرينت مي باشد توجه  نمايند. وضعيت  چنين  
داوطلباني  كه  با توجه  به  ضوابط  )از لحاظ  نوع  گواهينامه  ديپلم و دوره  پيش  دانشگاهي (، الزم 
 است  درس  اصول ، عقايد و فقه  را امتحان  دهند دقيقاً در برگ راهنماي  شركت  در آزمون  

مشخص  شده  است .
10- براي  آن  دسته  از داوطلباني  كه  يكي  از بندهاي  1يا 2 يا 3 يا 4 و يا 5 رديف  29 )بند 
معلوليت( تقاضانامه  ثبت  نام  را عالمتگذاري  نموده  و پس از استعالم از سازمان بهزيستي 
معلوليت آنان مورد تاييد قرار گرفته است در مقابل  عنوان  معلوليت  در كارت  شركت در آزمون، 
نوع  معلوليت  درج  شده  است . چنانچه  داوطلبي  يكي  از بندهاي  مذكور را عالمتگذاري  نموده 
ليكن معلوليت ايشان مورد تاييد قرار نگرفته بند معلوليت وي حذف گرديده  است. لذا الزم  
است  در يكي از روزهاي سه شنبه مورخ 97/4/5 يا چهارشنبه مورخ 97/4/6 )روزهاي قبل 
از آزمون( با همراه داشتن گواهي معلوليت مراتب  را سريعاً به  نماينده اين  سازمان  مستقر در 
باجه رفع  نقص  براساس جدول شماره2 و 3 اطالع  دهد تا قبل  از برگزاري  آزمون  وضعيت  وي  

مشخص  گردد.
11- داوطلبان  مشمول  هر يك  از بندهاي 3 و 4 مندرج در بند )ج( و همچنين بند 10 مندرج 
در بند )د( فوق الزم  است  قبل  از برگزاري  آزمون  با مراجعه به باجه رفع نقص براساس جدول 
شماره 2 و 3 اطالعيه وضعيت  خود را مشخص كرده  باشند، بديهي  است  در حين  اجراي  آزمون  

و بعد از آن  اقدامي  انجام  نخواهد شد.
12- از آنجا كه  براساس  ضوابط  آزمون  سراسري  سال 1397 منحصراً آن  دسته  از داوطلبان  
نظام  جديد آموزش  متوسطه  كه  داراي مدرك  پيش  دانشگاهي  بوده  و يا دانش  آموز دوره  
پيش دانشگاهي  مي باشند، مجاز به  ثبت نام  و شركت  در آزمون  سراسري  بوده اند، بنابراين  آن  
دسته  از داوطلبان  نظام  جديد آموزش  متوسطه  كه  به  دوره  پيش  دانشگاهي  راه  نيافته اند، مجاز 
به  شركت  در آزمون  سراسري  سال 1397 نمي باشند و بديهي  است  در صورت  شركت  در 

آزمون  از گزينش  نهايي  حذف  خواهند شد.
13- با توجه به اينکه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزه هاي 
برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطالعات براي 
ارزيابي حوزه ها دارد، خواهشمند است نسبت به تکميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه 
امتحاني خود در آزمون سراسري سال 1397 از تاريخ 97/4/7 لغايت 97/4/14 به صورت 

اينترنتي از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان اقدام نمائيد.
و  پنج گانه  آزمايشي  گروه هاي  دفترچه هاي سوال  در خصوص  مهم  نکاتي   -  14

شخصي سازي آنها:
در آزمون سراسري سال 1397 به هر داوطلب در كليه گروه هاي آزمايشي يك پاسخنامه و 2 
دفترچه سوال )آزمون عمومي »دفترچه شماره 1« و آزمون اختصاصي »دفترچه شماره 2«( 
در قالب دو بسته نايلوني داده مي شود. اين بسته ها شخصي سازي شده و مشخصات داوطلبان 
بر روي پاسخنامه و جلد دفترچه سواالت درج گرديده است. داوطلبان شاغل در شغل بهياري 
كه داراي ديپلم بهياري هستند در گروه آزمايشي علوم تجربي و داوطلبان داراي مدرك ديپلم 
و پيش دانشگاهي علوم و معارف اسالمي در گروه آزمايشي علوم انساني عالوه بر پاسخگويي به 
سواالت دفترچه هاي عمومي )دفترچه شماره 1( و اختصاصي )دفترچه شماره 2( مي بايست 
به سواالت دفترچه اختصاصي شماره 3 نيز پاسخ دهند. داوطلبان در كليه گروه هاي آزمايشي 
مي بايست پاسخ سواالت دفترچه هاي عمومي و اختصاصي را در همان يك برگ پاسخنامه 

تحويل شده عالمتگذاري نمايند.
ه - مواردي از قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري

ماده 5 - تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف - ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن 

هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه دار.
ب - ارتكاب هرگونه عمل خالف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد 

از قبيل:
1 - ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.

2 - تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست اندركاران آزمون از قبيل عوامل 
اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون.

3 - ثبت نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.
ج - استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي 

حافظه دار.
د - كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سواالت.

ه - دسترسي غيرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غيرمجاز از آنها.

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

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

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

ماده 6 - هيأت هاي رسيدگي به تخلفات، صالحيت صدور حكم به مجازات هاي زير را درباره 
متخلفان دارند:

الف - در مورد مشموالن بند )الف( ماده )5(: اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعالم 
به مراجع ذي ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.

ب - در مورد مشموالن بند )ب( يا بند )ج( ماده )5(: محروميت از گزينش علمي در آزمون 
همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا 

ده سال بعد.
تبصره - آراء هيأت هاي بدوي جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6( اين قانون قابل تجديد 

نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون ها مي باشد.
ماده 7 - در مورد مشموالن بندهاي )د(، )هـ(، )و( )ز( و )ح( ماده )5( هيأت هاي رسيدگي 
متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون )10.000.000( ريال تا يك ميليارد 
)1.000.000.000( ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري 

معرفي مي نمايند.
ماده 8 - ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده )5( چنانچه در قالب عضويت در يك گروه 
يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به 
حداكثر مجازات محكوم مي گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق 

دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي باشد.
ماده 9- رسيدگي در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها مانع از رسيدگي برابر ساير 
قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت هاي انتظامي 
اعضاي هيأت علمي يا كميته هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب عالوه بر مجازات 
مندرج در مواد )6( و )7( اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي گردد.

ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازات هاي مندرج در اين قانون، به 
استثناي مجازات مندرج در بند )الف( ماده )6(، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون ها، قبولي 
وي در آزمون را ابطال مي نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي 
هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ التحصيلي به وي 
اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسالمي ملزم به ابطال آن گواهي مي باشند.
ماده 11- چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق 
تحصيلي وي مغايرت هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره 
پيش دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت هاي بدوي 
رسيدگي به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان 
مجدد به عمل مي آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از 

امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي مي باشد.
ماده 12- هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت 
در آزمون هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي كند چنانچه در تخلفات ماده )5( مشاركت 
داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو مي شود و مديران مسوول آنها عالوه بر محروميت دائمي 
از تاسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات هاي پيش بيني شده در اين قانون و ساير قوانين 
محكوم مي شوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسوول آنها 

حداكثر مجازات مندرج در ماده )6( مي باشد.
تبصره - در مورد آموزشگاه هايي كه فاقد مجوز باشند عالوه بر اقدام مراجع قانوني ذي ربط 

مدعي العموم نيز مي تواند راساً نسبت به اعالم جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.

 درخاتمه  اضافه  مي  نمايد كه  واحد پاسخگويي  غيرحضوري  آزمون  سراسري  سال 1397 براي  
كليه  داوطلبان  همه  روزه  به غير از ايام تعطيل و در وقت اداري آماده  پاسخگويي  به  سواالت  
مي باشد. لذا داوطلبان  درصورت  نياز مي توانند سواالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي اين 
سازمان به نشاني www.sanjesh.org و يا با شماره  تلفن 42163 – 021 به  طور مستقيم  
)واحد پاسخگويي  غيرحضوري  آزمون  سراسري  سال  1397 با روابط  عمومي  سازمان  سنجش  

آموزش  كشور( تماس  و يا در ميان بگذارند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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پيرو اطالعيه مورخ 97/3/9 و با توجه به زمان اعالم شده در دفترچه راهنماي 
ارشد  كارشناسي  دوره هاي  ورودي  آزمون   )2 )شماره  تحصيلي  رشته هاي  انتخاب 
كدرشته  متقاضي  داوطلبان  كليه  اطالع  به  وسيله  بدين   ،1397 سال  ناپيوسته 
كه  مي رساند  تشريحي  و  عملي  آزمون  داراي  و  بورسيه  خاص،  شرايط  محل هاي 
محل هاي داراي شرايط خاص، به  اسامي معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت كد رشته  
همراه اطالعيه حاوي مواد امتحاني، منابع و برنامه زماني انجام مراحل آزمون عملي، 

تشريحي و يا مصاحبه، در روز يکشنبه مورخ 97/4/3 اعالم خواهد شد.
 كليه معرفي شدگان مي بايست مطابق برنامه زماني اعالم شده در اطالعيه فوق، در 
آزمون عملي و تشريحي شركت نموده و همچنين براي انجام مصاحبه در رشته هاي 

داراي شرايط خاص و بورسيه به دانشگاه ها يا ارگان هاي ذي ربط مراجعه نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

تاریخ اعالم اسامي  معرفي شدگان چند برابر ظرفیت 

در كد رشته هاي امتحاني داراي شرایط خاص، بورسیه 

و داراي آزمون عملي و تشریحي در آزمون ورودي 

دوره هاي كارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1397
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به  بدين وسيله    1397/03/03 و   1397/02/29 و   22 مورخ  اطالعيه هاي  پيرو 
 اطالع  آن دسته از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون دوره هاي  كارداني به كارشناسي 
ناپيوسته سال 1397 كه در زمان مقرر )از تاريخ 1397/02/23 لغايت 1397/03/03( 
از روز  در آزمون مزبور ثبت نام نموده اند مي رساند كه اطالعات ثبت نامي داوطلبان 
پايگاه  بر روي  لغايت روز شنبه 1397/04/02  )امروز(  دوشنبه 1397/03/28 
لذا  گرفت؛  خواهد  قرار   www.sanjesh.org نشاني  به  سازمان  اين  اطالع رساني 
كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق 

دفترچه راهنما، اصالحات مندرج در اطالعيه مورخ 1397/02/29 و اصالحات ذيل، 
نسبت به مشاهده و كنترل اطالعات ثبت نامي خود اقدام و در صورت تمايل نسبت به 

ويرايش اطالعات و يا رشته هاي انتخابي اقدام نمايند.
با داوطلباني كه در مهلت مقرر موفق به  به منظور مساعدت و همراهي  ضمناً 
ثبت نام در آزمون نشده اند، ترتيبي اتخاذ گرديده كه اين دسته از متقاضيان در بازه 
زماني فوق )1397/03/28 لغايت 1397/04/02( نيز بتوانند نسبت به ثبت نام اقدام 
نمايند.       روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

 اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص : 

مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي داوطلبان، اعالم رشته هاي جدید و 

اصالحات دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دوره هاي  كارداني 

به كارشناسي ناپیوسته سال 1397، و همچنین ایجاد امکان ثبت نام جدید براي 

متقاضیاني كه در موعد مقرر موفق به ثبت نام در این آزمون نشده اند

 )27/03/1397 مورخ  ( 1397ناپيوسته سال  يانتخاب رشته آزمون كارشناس نام و ثبت ياطالعيه اصالحيات دفترچه راهنما
 

1  صفحه
 

  :قابل توجه دارندگان مدرك كارداني بهداشت مدارس) الف
هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با توجه به توافق انجام شده بـا وزارت آمـوزش و پـرورش، از     طبق اعالم شوراي گسترش دانشگاه
هاي مربـوط   محل و انتخاب كد رشته) 103كد رشته امتحاني (نام در رشته امتحاني بهداشت عمومي  داوطلباني مجاز به ثبت ،بين دارندگان كارداني بهداشت مدارس

اي وزارت آموزش و پرورش  هاي فني و حرفه وارد دوره كارداني پيوسته رشته تحصيلي بهداشت مدارس در آموزشكده 1387-88باشند كه قبل از سال تحصيلي  مي
اي  هـاي فنـي و حرفـه    در آموزشـكده  1387-88هاي قبل از سال تحصيلي  ورودي(لذا دارندگان مدرك كارداني پيوسته بهداشت مدارس واجد شرايط . دباشن  شده

و  22هـاي مـورخ    اطالعيـه و همچنـين  نام و انتخاب رشته  دفترچه راهنماي ثبتتوانند با توجه به شرايط و ضوابط و اطالعات مندرج در مي) وزارت آموزش و پرورش
  .هاي مربوط را انتخاب نمايند نام نموده و كدرشته محل ثبت) 103كد رشته امتحاني (و همين اطالعيه، در رشته امتحاني بهداشت عمومي  29/02/1397
.باشد مي 1010، )نام در رشته امتحاني بهداشت عمومي براي ثبت(يلي يا مدرك كارداني پيوسته بهداشت مدارس كد رشته تحص :توجه* 
  :مؤسساتها و  دانشگاهشرايط و ضوابط اختصاصي اصالحات مربوط به ) ب

درج شـده   )102تـا   81صفحات ( هتشر باختنا و مان تبث يهاي دفترچه راهنما ها و مؤسسات آموزش عالي در بخش پيوست دانشگاهساير شرايط و ضوابط 
  .مطلع گردندنيز ذيربط از جزئيات آن  تاسسؤم و ها هاي اطالع رساني دانشگاه است كه داوطلبان الزم است ضمن مطالعه دقيق آنها، با مراجعه به پايگاه

  www.basu.ac.ir:هنشاني وبگا  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان *
  081-38381601-10: تلفن      6517838695 :صندوق پستي. روشن چهارباغ شهيد مصطفي احمدي ،همدان: نشاني -2 .از دخانيات استدانشگاه بوعلي سينا، دانشگاه عاري  -1

    اي پسران شماره يك اهواز ـ شهيد چمران آموزشكده فني و حرفه *
  .باشد اين آموزشكده فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي براي ارائه به دانشجويان مي

    اي دختران اهواز آموزشكده فني و حرفه *
  .باشد اين آموزشكده فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي براي ارائه به دانشجويان مي

www.ghiaseddin.ac.ir:نشاني وبگاه  الدين جمشيد كاشاني ـ آبيك دانشگاه غيرانتفاعي غياث *
  .الدين جمشيد كاشاني ـ آبيك ارتقاء يافته است غيرانتفاعي غياثالدين جمشيد كاشاني به دانشگاه  مؤسسه غيرانتفاعي غياث

  www.omidnahavand-ihe.ac.ir:هنشاني وبگا  موسسه غيرانتفاعي اميد ـ نهاوند *
  .اي نهاوند، ميدان امام، بلوار شهيد بهشتي، خيابان رسالت، روبروي اداره فني و حرفه: نشاني

  www.sadra.ac.ir:هنشاني وبگا  )ويژه برادران(موسسه غيرانتفاعي صدرالمتألهين ـ تهران  *
  .باشد نام مورد تاييد نمي دفترچه راهنماي ثبت 97نشاني موسسه مندرج در صفحه 

  :ها اصالحات جداول كدرشته محل) ج
مجموعه نام دانشگاهرديف

كدمحل دورهگرايش/ نام رشته امتحاني
مورد و يا موارد اصالحيتحصيل

  نفر 35نفر به  25افزايش ظرفيت از  1024 روزانه اي و ايمني كار مهندسي بهداشت حرفه 102 دانشگاه علوم پزشكي اراك  1
 1061 روزانه مهندسي بهداشت محيط 104 دانشگاه علوم پزشكي اراك2 ر نيمسال اول به نيمسال دوميتغي

 نفر 30نفر به  40كاهش ظرفيت از 6394روزانهعلمي كاربردي حمل و نقل و ترافيك شهري232شهيد صدوقي -پسران شماره يك يزد اي  دانشكده فني و حرفه3
 نفر 30نفر به  40كاهش ظرفيت از 6395روزانهعلمي كاربردي حمل و نقل و ترافيك شهري232شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني و حرفه4
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3638غيرانتفاعيكاربردي آلودگي محيط زيست -علمي 302مينودشت -موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان 5
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3640غيرانتفاعيمحيط زيست -مهندسي منابع طبيعي 302گرگان -موسسه غيرانتفاعي بهاران 6
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3641غيرانتفاعيمحيط زيست -مهندسي منابع طبيعي 302مشهرئقا - غيرانتفاعي تجن موسسه 7
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3642غيرانتفاعيمحيط زيست -مهندسي منابع طبيعي 302سنندج -موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش 8
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3643غيرانتفاعيمحيط زيست -مهندسي منابع طبيعي 302بوشهر - موسسه غيرانتفاعي خرد   9

نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3644غيرانتفاعيمحيط زيست -مهندسي منابع طبيعي 302مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر   10
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3645غيرانتفاعيمحيط زيست -مهندسي منابع طبيعي 302موسسه غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان  11
نفر 20نفر به  80كاهش ظرفيت از 3646غيرانتفاعيمحيط زيست -مهندسي منابع طبيعي 302اردبيل -موسسه غيرانتفاعي سبالن   12
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3647غيرانتفاعيمحيط زيست -مهندسي منابع طبيعي 302ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا   13
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3648غيرانتفاعيمحيط زيست -مهندسي منابع طبيعي 302اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا   14
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3649غيرانتفاعيمحيط زيست -مهندسي منابع طبيعي 302كوچصفهان رشت -موسسه غيرانتفاعي قدر   15
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3650غيرانتفاعيمحيط زيست -مهندسي منابع طبيعي 302كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي كبير غرب   16
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3651غيرانتفاعيمحيط زيست -مهندسي منابع طبيعي 302تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس   17
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3652غيرانتفاعيمحيط زيست -مهندسي منابع طبيعي 302موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي  18
نفر 25نفر به  30كاهش ظرفيت از 3707غيرانتفاعيباغباني / مهندسي توليدات گياهي307كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي   19
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3762غيرانتفاعيكاربردي تكثير و پرورش آبزيان -علمي 309اروميه - موسسه غيرانتفاعي آفاق   20
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3763غيرانتفاعيكاربردي تكثير و پرورش آبزيان -علمي 309موسسه غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان  21
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3764غيرانتفاعيشيالت -مهندسي منابع طبيعي 309بوشهر - موسسه غيرانتفاعي خرد   22
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3765غيرانتفاعيشيالت -مهندسي منابع طبيعي 309محمود آباد - موسسه غيرانتفاعي خزر   23
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3766غيرانتفاعيشيالت -مهندسي منابع طبيعي 309موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي  24
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3767غيرانتفاعيكاربردي صيد و بهره برداري آبزيان -علمي 309تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي   25
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3768غيرانتفاعيكاربردي فرآوري محصوالت شيالتي -علمي 309قايمشهر - موسسه غيرانتفاعي تجن   26
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3769غيرانتفاعيكاربردي فرآوري محصوالت شيالتي -علمي 309تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي   27
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3770غيرانتفاعيكاربردي فرآوري محصوالت شيالتي -علمي 309غيرانتفاعي ساعي ـ گرگانموسسه   28
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3773غيرانتفاعيچوب شناسي و صنايع چوب -مهندسي منابع طبيعي 310رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار   29
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3774غيرانتفاعيچوب شناسي و صنايع چوب -مهندسي منابع طبيعي 310مينودشت -غيرانتفاعي ميالد گلستان موسسه   30
نفر 20نفر به  80كاهش ظرفيت از 3814غيرانتفاعيگياه پزشكي -مهندسي كشاورزي 312اردبيل -موسسه غيرانتفاعي سبالن   31
نفر 20نفر به  80كاهش ظرفيت از 3818غيرانتفاعيگياه پزشكي -مهندسي كشاورزي 312مهاباد - غيرانتفاعي ميعاد موسسه   32
نفر 20نفر به  25كاهش ظرفيت از 3840غيرانتفاعيمرتع و آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 314ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا   33
  :حذفيات) د
ها  هاي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته حذف شده و پذيرش دانشجو در آن محل  رشتهمجموعه كدهاي مندرج در جدول نيز از  كدرشته محل -

  .انجام نخواهد شد
  مجموعهنام دانشگاهرديف

كدمحل دورهگرايش/ نام رشته امتحاني
تحصيل

 5652 روزانه مهندسي تكنولوژي تأسيسات حرارتي و برودتي 215 )استان كرمان(اي پسران ارزوئيه  آموزشكده فني و حرفه1
 5653 روزانه مهندسي تكنولوژي تأسيسات حرارتي و برودتي 215 )استان كرمان(اي پسران ارزوئيه  آموزشكده فني و حرفه2
 5672 نوبت دوم تأسيسات حرارتي و برودتيمهندسي تكنولوژي  215 )استان كرمان(اي پسران ارزوئيه  آموزشكده فني و حرفه3
 5673 نوبت دوم مهندسي تكنولوژي تأسيسات حرارتي و برودتي 215 )استان كرمان(اي پسران ارزوئيه  آموزشكده فني و حرفه4
 5884 غيرانتفاعي مهندسي اجرايي عمران 232 شيراز - موسسه غيرانتفاعي هنر 5

 )27/03/1397 مورخ  ( 1397ناپيوسته سال  يانتخاب رشته آزمون كارشناس نام و ثبت ياطالعيه اصالحيات دفترچه راهنما
 

2  صفحه
 

  

  :هاي مندرج در دفترچه راهنما كدرشته محل هاي جديد عالوه بر كدرشته محل)  ه
  هاي گروه آموزشي پزشكي كدرشته محل -18جدول شماره متمم 

تكنولوژي پرتوشناسي -  107
توضيحات جنس پذيرش ظرفيت پذيرش نيمسال نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل كدرشته 

محل مرددوره تحصيلي زن دوم اول
مرد زن 20 - دانشگاه علوم پزشكي ايران 6434 روزانه

علوم آزمايشگاهي -  110
مرد زن 20 - دانشگاه علوم پزشكي ايران 6435 روزانه

هوشبري - 113
مرد زن 20 - دانشگاه علوم پزشكي ايران 6436 روزانه

  فني و مهندسيهاي گروه  كدرشته محل -19جدول شماره متمم 
گرايش ابزار دقيقمهندسي تكنولوژي كنترل  - 204

توضيحات جنس پذيرش ظرفيت پذيرش نيمسال نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل كدرشته 
محل مرددوره تحصيلي زن دوم اول

مرد زن - 80 خرمشهر - موسسه غيرانتفاعي اروندان  6423 غيرانتفاعي
ماشين ابزار ـمهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  -  206

مرد زن - 80 خرمشهر - موسسه غيرانتفاعي اروندان  6424 غيرانتفاعي
مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر - 210

مرد زن - 60 ناتئدانشگاه بزرگمهر قا 6402 روزانه
مرد زن - 10 ناتئدانشگاه بزرگمهر قا 6403 نوبت دوم
مرد زن - 50 دانشگاه تربت حيدريه 6404 روزانه
مرد زن - 10 دانشگاه تربت حيدريه 6405 نوبت دوم
مرد زن - 50 مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 6406 روزانه
مرد زن - 20 مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 6407 نوبت دوم
مرد زن - 50 دانشگاه گنبد 6408 روزانه
مرد زن - 80 قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  6409 غيرانتفاعي
مرد زن 40 - دانشگاه جهرم 6410 روزانه
مرد زن - 80 خرمشهر - موسسه غيرانتفاعي اروندان  6425 غيرانتفاعي

مهندسي تكنولوژي سخت افزار كامپيوتر - 210
مرد زن - 80 خرمشهر - موسسه غيرانتفاعي اروندان  6426 غيرانتفاعي

كاربردي معماري ـعلمي  - 214
مرد - - 35 اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه 6430 روزانه
مرد - 35 - اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه 6431 روزانه
مرد - - 35 اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه 6432 نوبت دوم
مرد - 35 - اي پسران قوچان آموزشكده فني و حرفه 6433 دومنوبت 

مهندسي اجرايي عمران - 232
مرد زن - 80 خرمشهر - موسسه غيرانتفاعي اروندان  6427 غيرانتفاعي

  علوم انسانيهاي گروه  كدرشته محل -22جدول شماره متمم 
كاربردي مديريت لجستيك بنادر ـعلمي  - 518

توضيحات جنس پذيرش ظرفيت پذيرش نيمسال محل تحصيل نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي كدرشته 
محل مرددوره تحصيلي زن دوم اول

مرد زن - 80 نوشهر - موسسه غيرانتفاعي مارليك  6422 غيرانتفاعي
  هـــنرهاي گروه  كدرشته محل -23جدول شماره متمم 

كاربردي گرافيك گرايش گرافيك ـعلمي  - 605
توضيحات جنس پذيرش ظرفيت پذيرش نيمسال مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نام دانشگاه يا كدرشته 

محل مرددوره تحصيلي زن دوم اول
مرد  زن - 80 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  6411 غيرانتفاعي

مرد زن - 80 تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  6412 غيرانتفاعي
مرد زن - 80 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  6413 غيرانتفاعي
مرد زن - 80 كرمان - موسسه غيرانتفاعي رسالت  6414 غيرانتفاعي
مرد زن - 80 موسسه غيرانتفاعي شاهرود 6415 غيرانتفاعي
مرد زن - 80 اصفهان - موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  6416 غيرانتفاعي
مرد زن - 80 الهيجان - موسسه غيرانتفاعي ديلمان  6417 غيرانتفاعي
مرد زن - 80 زاهدان - موسسه غيرانتفاعي هاتف  6418 غيرانتفاعي
مرد زن - 80 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  6419 غيرانتفاعي
مرد زن - 80 رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  6420 غيرانتفاعي

كاربردي ارتباط تصويريـ علمي  - 605
مرد زن - 80 خميني شهر اصفهان - االسالم  موسسه غيرانتفاعي فيض 6421 غيرانتفاعي

  دامپزشكيهاي گروه  كدرشته محل -24جدول شماره متمم 
علوم آزمايشگاهي دامپزشكي -  701

توضيحات جنس پذيرش ظرفيت پذيرش نيمسال نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل كدرشته 
محل مرددوره تحصيلي زن دوم اول

مرد زن - 40 كرمانشاه -دانشگاه رازي  6428 روزانه
مرد زن - 30 كرمانشاه -دانشگاه رازي  6429 نوبت دوم
مرد زن - 20 دانشگاه ايالم 6437 روزانه
مرد زن - 10 دانشگاه ايالم 6438 نوبت دوم


