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یادداشت  هفته

همراه با شما تا 
آزمون سراسري 

)بخش پایاني(

در  شـركت  خاطـر  بـه  شـما  بـه  ويـژه  تبريـك  بـا 
بزرگتريـن رويـداد علمـي كشـور و آرزوي موفقيـت 
بـراي تـك تـك فرزنـدان و آينده سـازان ايـن مـرز و 
بـوم، خواهشـمند اسـت اخبـار و اطالعـات مرتبط با 
تخلفات در آزمون سراسـري سـال 1397 را با شماره 
 02636182152 و   02636182244 تلفن هـاي: 
)در كـرج( يـا 02188905551 )در تهـران( اطـالع 

دهيـد يـا بـا اسـتفاده از سـامانه موجـود در سـايت 
نشـانـــي:  بــه  كشـور  آ مـوزش  سـنجش   سـازمان 
قسـمت  اول  صفحـه  )در   www.sanjesh.org
گـزارش تخلـف در آزمون هـا( مراتب را به اين سـتاد 

منعكـس فرماييـد.
اطمينـان  آنهـا  محتـرم  خانواده هـاي  و  داوطلبـان 
خاطـر داشـته باشـند كـه آ زمـون پيـِش رو، هماننـد 

سـال هاي گذشـته، ان شـاءا... در امنيـت و سـالمت 
كامـل برگـزار خواهـد شـد.

بـا  آ رزوي روزهايـي پـر از موفقيـت بـراي تـك تـك 
شـما داوطلبـان گرامـي.

ستاد حفاظت از 
 آزمون هاي سراسري 
سازمان سنجش آ موزش كشور

قابـل توجـه داوطلبـان آزمـون سراسـري سال 1397

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در خصوص :

 معرفی شدگان رشته های دارای شرایط خاص  

و مصاحبه آزمون كارشناسی ارشد 97

هفتم تیر 

سالروز

 شهادت 

دکرت بهشتی و 

72 تن از یاران 

امام خمینے)ره( 

گرامے باد

برنامـه زمانـي آزمون هـاي سازمـان سنجش آمـوزش كشـور در سـال 1397

نام آزمون
ثبت نام

برگزاري آزمون
تااز

پنجشنبه و جمعه 7 و 97/4/8ثبت نام پايان پذيرفتسراسري
جمعه 97/5/12ثبت نام پايان پذيرفتكارداني به كارشناسي ناپيوسته

پذيرش بر اساس سوابق تحصيليثبت نام مجدد: دوشنبه 8 تا جمعه 97/5/12فني و حرفه اي كارداني نظام جديد

برگزاری آزمون سراسری 97 7 و 8 تير ماه:

پرینت كارت آزمون 3 تا 6 تير ماه:

صفحه  4
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   استفاده از طرح ها و عکس های اختصاصی پیک سنجش منوط به اجازه کتبی است
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

حرضت امام محمدباقر )ع( فرمودند:
در حال كسالت و خواب آلودگی و سنگينی، اقدام 
به اقامه مناز نكن؛ چون از نشانه های نفاق است.

آنجا كه گفنت بايد، خاموشی نشايد، و آنجا كه 
ندانند، ِبه كه خاموش مانند. 

رسول مكرّم اسالم )ص( فرمودند: 
بهرتين مردم كسانی هستند كه قرآ ن بهرت خوانند 
و در كار دين داناتر باشند و از خدا بيشرت ترسند و 
به نيكی، بيشرت امر كنند و از بدی، بيشرت جلوگريی 

كنند و با خويشاوندان، بيشرت نزديك شوند.

آزمـون سراسـري سـال 1397، چنـد  برگـزاري  تـا 
روز بيشـتر باقـي نمانـده اسـت. بـه هميـن خاطـر، 
مناسـب ديديـم كـه در سـتون »يادداشـت هفتـه« 
واپسـين شـماره پيـش از برگـزاري آزمون سراسـري، 
از چگونگـي اسـتفاده بهينـه از روزهـاي آخـر مانـده 
بـه آزمـون سراسـري و جلسـه آزمون با شـما سـخن 

بگوييـم.

الف - آخرین روزهاي باقي مانده تا كنكور
1- چنـد روز قبـل از آزمون را به اسـتراحت بپردازيد 
و در ايـن هنـگام، ديگر مطالعه مطالـب جديد را كنار 
بگذاريـد؛ زيـرا در ايـن روزهـاي آخـر، ايـن مطالعـه 
فقـط اسـترس شـما را بيشـتر مي كنـد و هيـچ ثمري 

برايتـان نخواهد داشـت. 
2- در ايـن روزهـا به شناسـايي دقيـق و كامل حوزه 
امتحانـي خـود بپردازيـد. بـراي انجـام ايـن كار، بهتر 
اسـت كـه بـه شناسـايي حـوزه امتحاني تـان از روي 
نقشـه شـهر يـا منطقه محل سـكونتتان اكتفـا نكنيد؛ 
بويـژه در شـهرهاي بـزرگ يـا بسـيار بـزرگ ماننـد 
تهـران، شـخصاً بـه شناسـايي مسـير رفـت و آمـد و 
همين طـور خطـوط تاكسـيراني، اتوبوسـراني، متـرو و 
... بپردازيـد تـا در روز برگـزاري آزمـون، هنگام خروج 
از خانـه، بـا خاطري آسـوده به سـمت محـل برگزاري 

كنكـور حركـت كنيد. 
3- سـعي كنيـد كـه در اين چنـد روز باقـي مانده تا 
كنكـور، اوقـات خـود را در كنار خانواده سـپري كرده 
و در ايـن كانـون گـرم، آرامش الزم را بـراي حضور در 

جلسـه آزمون سراسـري بـراي خود فراهـم نماييد. 
4- از پنـاه بـردن بـه افـكار وسـواس گونه راجـع بـه 
همـه چيـز، بويـژه موفـق شـدن يـا نشـدن در آزمون 
سراسـري، پرهيـز كنيـد. بـه خاطر داشـته باشـيد كه 
بـه  بـراي موفقيـت در آزمـون سراسـري پيـِش رو، 
فكـري بـاز و ذهنـي پويا و پر نشـاط نيـاز داريد؛ پس 

آن را پريشـان نكنيـد.
5- شـب برگـزاري كنكـور، حتمـاً غـذاي كافـي امـا 
سـبك بخوريـد و از خـوردن غذاهايـي كه تـا به حال 
نخورده ايـد يـا آن دسـته از غذاهايي كـه داراي چربي 
زيـاد و ميـزان نشاسـته بااليـي هسـتند، خـودداري 
كافئين داركـه  مـواد  مصـرف  از  همچنيـن  كنيـد؛ 
خـودداري  مي شـود،  اضطـراب  رفتـن  بـاال  موجـب 

. ييد نما
6- شـب برگـزاري كنكـور، زودتر از شـب هاي پيش 
از آن و بـه انـدازه كافي بخوابيد تا سـر جلسـه آزمون، 

نباشـيد. خواب آلود 

ب - روز آزمون سراسري
1- صبـح روز آزمـون، حداقـل يكي دو سـاعت زودتر 

از روزهـاي قبـل از خـواب برخيزيد.

2-  بـراي بيدار شـدن بي دغدغه از خـواب، مي توانيد 
بـه يكـي از اعضاي خانواده بسـپاريد كه شـما را بيدار 

كنـد تا آنكه نگران شـنيدن زنگ سـاعت باشـيد.
3- اگـر بـه اسـتحمام روزانـه عـادت داريـد، حتمـاً 
بـراي  از خانـه،  از خـوردن صبحانـه و خـروج  قبـل 
شـروع يـك صبـح با نشـاط، ايـن كار را انجـام دهيد.

4- صبحانه تـان را كه الزم اسـت شـامل مـواد مغذي 
و قنـدي مثـل، مربـا، كـره و عسـل باشـد، بـه طـور 
كامـل ميـل كنيـد تـا از جهت خون رسـاني بـه قواي 
فكـري شـما در جلسـه آزمـون، خللـي ايجاد نشـود. 

5- وسـايلي كـه در روز برگـزاري آزمـون الزم اسـت 
بـه همـراه خـود داشـته باشـيد شـامل: شناسـنامه يا 
كارت ملـي عكـس دار، كارت ورود بـه جلسـه، مـداد 
مشـكي نـرم و پـر رنـگ بـه تعـداد كافـي، پاك كن و 
تـراش را از قبـل آماده كنيـد. ضمناً از بردن وسـايلي 
چـون تلفـن همـراه يا ماشـين حسـاب و ... بـه همراه 
خـود در جلسـه آزمـون، خـودداري نماييـد؛ چون به 
همراه داشـتن وسـايل پيشگفته در سـر جلسه آزمون 
سراسـري، حتـي اگـر از آنها اسـتفاده نشـود، تخلف و 

تقلب محسـوب مي شـود.
6- يـك بطـري متوسـط آب يـا آب ميـوه شـيرين، 
همـراه چنـد شـكالت، بـا خـود بـه جلسـه آزمـون 
ببريـد تـا هنـگام تشـنگي يا افت فشـار خـون، از آنها 

اسـتفاده نماييـد.
7- بـا كفـش و لبـاس مناسـب، راحـت و خنـك در 

جلسـه آزمـون حضـور يابيد.
از آغـاز آزمـون، در حـوزه  8- يـك سـاعت پيـش 
امتحانـي خـود حضـور پيـدا كنيـد و احتمـال بـروز 
يـا ايجـاد مشـكالتي در مسـير حـوزه امتحانـي چون 

ترافيـك و ... را  نيـز در نظـر بگيريـد.
9- آزمـون خـود را بـا يـاد خـدا آغـاز كنيـد و بـراي 

آرامـش بيشـتر، تنهـا بـه او پنـاه ببريـد. 
بـه  بخوانيـد و سـپس  بـه دقـت  را  10- پرسـش ها 
انتخـاب »درسـت ترين« گزينـه هر پرسـش بپردازيد.

را  سـؤالي  پاسـخ  اگـر  كـه  باشـيد  مواظـب   -11
نمي دانيـد، بـه طـور حدسـي و تصادفـي بـه انتخـاب 
يكـي از چهار گزينه نپردازيد؛ زيـرا در صورت انتخاب 
پاسـخ غلـط، نمـره منفي برايتـان منظور خواهد شـد. 
همچنيـن اگـر به سـؤالي پاسـخ نداديد، كنار شـماره 
سـؤال در دفترچـه سـؤاالت عالمـت بگذاريـد تا دچار 

نشويد. اشـتباه 
12- وقـت الزم بـراي پاسـخ بـه هـر سـؤالي را در 
نظـر داشـته باشـيد و سـعي كنيـد كـه بـا پاسـخ بـه 
پرسـش هاي آسـان تر در آغـاز، زمانـي را بـراي پاسـخ 
دادن بـه پرسـش هاي دشـوار پس انـداز كنيـد و در 

آخـر نيـز بـه حـل سـؤاالت دشـوارتر بپردازيـد.

موفق باشيد

همراه با شما تا آزمون سراسري )بخش پایاني(
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ثبت نام بدون آزمون استعدادهای درخشان 
دكتری دانشگاه آزاد تمدید شد

ثبت نام بدون آزمون استعدادهای درخشان دكتری تخصصی سال 97 دانشگاه 
آزاد اسالمی، تا روز دوشنبه 4 تير ماه )امروز( تمديد شد.

روز   24 ساعت  تا  اسالمی  آزاد  دانشگاه  درخشان  استعدادهای  آزمون  بدون  ثبت نام 
دوشنبه 4 تير ماه )امروز( تمديد شد.

داوطلبان در مهلت تمديد شده می توانند با مراجعه با سامانه ثبت نام الكترونيكی مركز 
سنجش و پذيرش اين دانشگاه به آدرس: www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنما 
را مطالعه كرده و سپس نسبت به خريد كارت اعتباری و ثبت نام در رشته محل های 

درخواستی اقدام كنند.

رئيس مركز خدمات آموزشی  وزارت بهداشت خبر داد:

تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش 
در سامانه انتقال و مهمانی علوم پزشكی

رئيس مركز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، از فرصت مجدد و تمديد مهلت 
ثبت و ويرايش و فعال شدن سامانه انتقال و مهمانی برای دانشجويان علوم 

پزشکی خبر داد.
دكتر حميد اكبری، با اعالم اين خبر، افزود: با توجه به درخواست های متعدد دانشگاه ها و 
دانشجويان مبنی بر عدم ثبت اطالعات و مستندات در سامانه انتقال و مهمانی، اين سامانه 

از تاريخ شنبه 2 تير تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه 6 تير 97 فعال گرديده است.
وی اظهار داشت: در اين راستا، به دانشگاه های علوم پزشكی ابالغ شده است كه ضمن 
اطالع رسانی دقيق به دانشجويان، نسبت به ثبت، بررسی، ويرايش و اعمال تغييرات از 
سوي دانشجو و دانشگاه های مبدأ و مقصد، اقدام الزم را معمول دارند و در مهلت تعيين 

شده، در خصوص كليه مكاتبات پيشين دانشجويان و دانشگاه های مربوط اقدام كنند.
رئيس مركز خدمات آموزشی وزارت بهداشت تأكيد كرد: در صورت عدم ثبت درخواست 
از طريق سامانه مذكور، بديهی است كه اقدام ديگری قابل انجام نبوده و امكان باز شدن 

مجدد سايت، با توجه به برنامه ريزی اعالم شده، نيز وجود نخواهد داشت.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره  : 

ميزان و نحوة تأثير سوابق تحصيلی در آزمون سراسری سال 1397 
بدين وسيله به اطالع كليه 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 
اسالمی، كه ديپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات يك  يا چند درس 
آنها به صورت نهايی، سراسری و  كشوری 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  كل نهايی آنان لحاظ می شود.
علوم  تجربی،  علوم  فيزيك،  رياضی  پيش دانشگاهی  مدرك  دارای  داوطلبان  ب- 
انسانی، علوم و معارف اسالمی و هنر، كه مدرك دوره پيش دانشگاهی خود را از سال 
تحصيلی 90-91 به بعد اخذ كرده اند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت 
بوده  اعمال سوابق تحصيلی  برگزار شده است، مشمول  نهايی، سراسری و كشوری 

نمرات دروسی كه به صورت  و سوابق تحصيلی موجود دوره پيش دانشگاهی )صرفاً 
نهايی، سراسری و كشوری برگزار شده است( به ميزان حداكثر 5 درصد به نسبت 
آنان  نهايی  كل  نمره   در  تأثير مثبت  به صورت  و  داوطلب  موجود  سوابق تحصيلی 

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

خواهد شد. 
اگر  كه  معنی است  بدان  تحصيلی،  سوابق  مثبت  تأثير  اعمال  است كه  شايان ذكر 
سوابق تحصيلی باعث افزايش نمره كل نهايی آزمون هر زيرگروه شود، در آن زيرگروه 
)اثر  شود  زيرگروه  هر  آزمون  نهايی  نمره كل   كاهش  باعث  اگر  و  شد،  خواهد  اعمال 
منفی داشته باشد( در آن زيرگروه اعمال نمی شود و نمره كل آزمون آن زيرگروه به 

عنوان نمره كل نهايی زيرگروه فوق در نظر گرفته می شود.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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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 يا گروه هاي 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 

اطالعيه  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 دانشگاه ها 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 پاك كن 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 رسيدگي 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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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

راه اندازی كانال اطالع رسانے اين سازمان 
در شبكه های اجتامعے با استفاده از پيام رسان های داخلے

سازمان سنجش آموزش كشور به منظور سهولت اطالع رساني و تسريع در انعكاس اخبار، 
اقدام به راه اندازي كانال اطالع رساني در پيام رسان های داخلی كرده است.

كاربران محترم پيام رسان های داخلی، با نشانی های اعالم شده مي توانند با عضويت در 
كانال واحد خبر و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور، از اخبار و مطالب مرتبط 

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

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

@prnoetir  :پيام رسان بله
.https://eitaa.com/prnoetir :پيام رسان ايتا

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

بدين وسيله به اطالع مي رساند بر اساس آيين نامه اجرايي ماده واحده مصوب جلسه 
و  آالم  كاهش  منظور  به  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي   1392/8/28 مورخ   739
در  كشور،  زلزله زده  مناطق  داوطلبان  به  خاص  سهميه اي  زلزله،  از  ناشي  رنج هاي 
با توجه به مواد 1 و  آزمون سراسري سال 1397 تخصيص داده خواهد شد. ضمناً 
2 آيين نامه اجرايي مزبور، مكاتبات الزم با وزارت محترم كشور در خصوص مشخص 
نمودن شهرها و بخش هايي كه زلزله هاي سال جاري منجر به خسارت هاي جاني و 

مالي در آنها شده، به عمل آمده است. 
و  وزارت محترم كشور  از طرف  نام بخش ها و شهرهاي آسيب ديده  ارسال  از  پس 
مشخص شدن ظرفيت دانشگاه ها و رشته محل ها، ظرفيت های تخصيصي به داوطلبان 
)دفترچه  رشته  انتخاب  راهنماي  دفترچه  طريق  از  و  شده  تعيين  زلزله زده  مناطق 

شماره 2( آزمون سراسري در مرداد ماه سال 1397 اطالع رساني خواهد شد.      
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 اختصاص سهميه به داوطلبان 

مناطق زلزله زده كشور در آزمون سراسري سال 1397
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بدين وسيله از داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در پايگاه اطالع رساني اين سازمان به عنوان 
ورودي  آزمون  در  يابورسيه  داراي شرايط خاص  برابر ظرفيت رشته هاي  معرفي شدگان چند 
دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397درج گرديده است، دعوت مي نمايد با توجه به نكات 
ذيل و بر اساس برنامه زماني مشخص شده مربوط به كدرشته محل ذي ربط، براي مصاحبه، آزمون 
اختصاصي، آزمون تشريحي، آزمون پروژه و ساير مراحل گزينش مورد لزوم به نشاني مشخص شده 
مراجعه نمايند. بديهي است كه عدم مراجعه براي شركت در مراحل فوق، به منزله انصراف داوطلب 
از گزينش در كد رشته محل يا رشته محل هاي انتخابي مربوط تلقي مي گردد و فرصت ديگري 

براي انجام مراحل مذكور وجود نخواهد داشت.
يادآوري: داوطلبان مذكور الزم است كه قبل از اقدام براي مراجعه به محل مصاحبه به پايگاه 
اطالع رساني مؤسسه مورد نظر )در صورت وجود( مراجعه تا چنانچه تغييري در برنامه زماني 

مصاحبه به عمل آمده باشد، از آن مطلع شوند.    
 ضمناً شايان ذكر است: 

1- كليه داوطلباني كه در كد رشته  امتحاني 1131، 1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 
1360، 1362 و 1364 مجاز به انتخاب رشته شده اند و نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتي 
خود در موعد مقرر اقدام نموده و هزينه برگزاري آزمون عملي پروژه يا پروژه هاي انتخابي خود را در 
كدرشته هاي امتحاني 1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360، 1362 و 1364 هم زمان 
با تكميل فرم انتخاب رشته پرداخت نموده اند، حسب مورد الزم است براي شركت در مصاحبه يا 
آزمون پروژه عملي اقدام نمايند. بديهي است كه براي اين كد رشته هاي امتحاني، اسامي چند برابر 
اعالم نخواهد شد و به داوطلباني كه در زمان مقرر هزينه برگزاري آزمون عملي را پرداخت نموده و 
مبادرت به انتخاب كد محل تحصيل مربوط، به واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي نموده  يا خواهند نمود، 

تأكيد مي گردد كه براي شركت در مصاحبه يا دريافت كارت شركت در پروژه اقدام نمايند.   
2- آن دسته ازداوطلبانی كه باتوجه به اولويت كدرشته محل های انتخابی شانس قبولی در 
رشته های انتخابی قبل از كد رشته های شرايط خاص و بورسيه )كد رشته های موضوع 
اين اطالعيه( و همچنين دانشگاه شاهد را داشته اند، در فهرست معرفی شدگان چند برابر قرار 
نگرفته اند. بديهی است كه اين داوطلبان در صورت هرگونه سؤال پس از اعالم نتايج نهايی )شهريور 

ماه( و با توجه به كارنامه كدرشته محل های انتخابی، می توانند با اين سازمان مكاتبه نمايند.
الف( برنامه زماني شركت در مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته هاي داراي شرایط خاص یا بورسيه :

)1( داوطلباني كه اسامي آنان در پايگاه اطالع رساني اين سازمان به عنوان معرفي شده يك يا دو 
كد رشته محل داراي شرايط خاص يا بورسيه از رشته امتحاني مربوط درج شده، الزم است كه با 
توجه به شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه هاي راهنماي شماره 1 و 2 آزمون ورودي دوره هاي 
كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397، مفاد شرايط و ضوابط اختصاصي كدرشته محل هاي داراي 
شرايط خاص و بورسيه )مندرج در بند »ز« از صفحه 244 الي 267  دفترچه راهنماي شماره 2 
درج شده است( و اين اطالعيه، در موعد مقرر براي انجام مصاحبه، آزمون اختصاصي يا ساير مراحل 
گزينش به محل ذي ربط مراجعه نمايند؛ در غير اين صورت، در گزينش نهايي در كد رشته محل 

انتخابي مربوط گزينش نخواهند شد.
 )2( داوطلبان، عالوه بر دارا بودن شرايط بند فوق، الزم است كه شرايط و ضوابط اختصاصي 
مؤسسه داراي شرايط خاص يادستگاه اجرايي بورس دهنده را نيز دارا باشند. داوطلبان مي توانند 

براي كسب اطالعات دقيق تر به پايگاه اطالع رساني مؤسسه ذي ربط مراجعه نمايند.
)3( به هنگام گزينش نهايي در هر كدرشته محل اعالم شده براي داوطلب در اين اطالعيه، 
داوطلباني شركت داده خواهند شد كه نتيجه مصاحبه، آزمون اختصاصي و ساير مراحل گزينش 

آنان از سوي مراجع ذي ربط تأييد شده باشد.
)4( بديهي است كه پس از انقضاي مهلت مقرر براي شركت در مصاحبه يا آزمون اختصاصي، 
هيچ گونه تقاضايي قابل پذيرش نيست؛ لذا به داوطلبان تأكيد مي شود كه در مهلت مقرر تعيين 

شده به محل ذي ربط مراجعه نمايند.    
1- پژوهشكده  امام  خميني  )ره ( و انقالب  اسالمي 

كليه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت اين پژوهشكده الزم است كه بر اساس جدول ذيل  براي 
انجام مصاحبه مراجعه نمايند.

تاريخ مصاحبه نام رشته
شنبه مورخ 97/4/9انديشه سياسي در اسالم

يكشنبه مورخ 97/4/10عرفان اسالمي
دوشنبه مورخ 97/4/11فقه و مباني حقوق اسالمي

سه شنبه مورخ 97/4/12تاريخ انقالب اسالمي
چهارشنبه مورخ 97/4/13جامعه شناسي انقالب اسالمي

- مدارك الزم براي مصاحبه:
1- دريافت فرم مشخصات فردي از سايت پژوهشكده به آدرس: http://www.ri-khomeini.ac.ir و 
amozesh@ri-khomeini.ac.ir :تكميل و ارسال آن به همراه تصوير كارنامه آزمون به آدرس ايميل 

2- كپي مدرك كارشناسي يا ارائه گواهي مبني بر فراغت از تحصيل تا پايان 97/6/31 براي 
دانشجويان ترم آخر. 3- شناسنامه يا كارت ملي براي تطبيق مشخصات. 4- مدركي كه وضعيت 
نظام وظيفه )آقايان( مشخص نمايد.5- مدركي كه نشانگر وضعيت استفاده از سهميه رزمندگان 
باشد براي افرادي كه از سهميه رزمندگان بهره مند شده اند. 6- گواهي شركت در آزمون هاي ملي 

و بين المللي كه در آن نمره زبان اخذ شده مشخص باشد. 7- يك قطعه عكس پرسنلي 4×3
امام  پژوهشكده  )ره(،  امام خميني  مطهر  عوارضي، حرم  از  قبل  قم،   – تهران  اتوبان  آدرس: 

خميني)ره( و انقالب اسالمي.
تلفن: 51085000-021 – شماره تماس ضروري: 51085538-021 و نمابر: 021-55235661

تاريخ مصاحبه از طريق پيامك به داوطلبان اطالع رساني خواهد شد.
- شرايط:

داوطلبان پذيرش در پژوهشكده امام خميني )ره( و انقالب اسالمي عالوه بر حسن شهرت به تقوي 
و ايمان و عالقه و استعداد در امور پژوهشي بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1-گذراندن واحدهاي كمبود و پيش نياز به تشخيص پژوهشكده الزامي مي باشد، شرايط شغلي 
دانشجو نبايد مانع از انجام فعاليت تحصيلي وي باشد.2- پذيرفته شدن در مصاحبه علمي و 

عمومي. 3-ساير شرايط مندرج در سايت پژوهشكده.
- مواد مصاحبه هريك از رشته ها به شرح ذيل خواهد بود:

الف: جامعه شناسي انقالب اسالمي
1- جامعه شناسي سياسي و جامعه شناسي انقالب. 2- جريان ها و تحوالت سياسي و اجتماعي ايران 

معاصر. 3- زندگي نامه و انديشه سياسي – اجتماعي امام خميني)ره(.
ب: رشته عرفان اسالمي

1- عرفان اسالمي و فلسفه اسالمي. 2- زندگي نامه و سلوك عرفاني امام خميني)ره(. 3- زبان 
عربي و انگليسي در حد استفاده از متون علمي )قرائت صحيح متن و درك مطلب(.

4- آثار عرفاني امام خميني )ره(.
ج: رشته فقه و مباني حقوق اسالمي

1- فقه در حد شرح لمعه. 2- اصول فقه در حد اصول فقه مظفر. 3- عربي در حد شرح ابن عقيل 
و مبادي)4(. 4- زندگي نامه امام خميني)ره(. 5- قواعد فقيهيه )جلد اول قواعد فقهي آيت اله 

سيدمحمدموسوي بجنوردي(.
د: رشته انديشه سياسي در اسالم

1- تحوالت سياسي – اجتماعي ايران معاصر. 2- متدولوژي و روش تحقيق. 3- انديشه سياسي غرب. 
4- انديشه سياسي در اسالم و ايران. 5- زندگي نامه امام خميني)ره( و انديشه هاي سياسي آن حضرت.

هـ : رشته تاريخ انقالب اسالمي
1- تاريخ اسالم با تاكيد بر مسائل ايران. 2- تاريخ معاصر با تكيه بر تاريخ انقالب اسالمي ايران. 

3- مباني علم تاريخ. 4- زندگي نامه امام خميني)ره(.
2- پژوهشكده  مطالعات واژه گزیني - تهران

كليه معرفي شدگان الزم است براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش در روز يكشنبه مورخ 
97/4/17 به آدرس تهران- ميدان ونك- بزرگراه شهيد حقاني،  خروجي كتابخانه ملي و مجموعه 

فرهنگستان ها، سمت راست، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، مراجعه نمايند.
شماره هاي تلفن براي كسب هرگونه اطالع: 88642458 - 021 – 09126073027

3- دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه
به اطالع كليه داوطلباني كه در كدرشته امتحاني 1130 )مجموعه علوم سياسي و روابط بين الملل( 
كدرشته محل هاي 25955، 25956، 25957، 25958، 25959 و 25960  در مرحله اول اعالم 
نتايج اين آزمون مجاز به انتخاب رشته شده اند و نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي 
اينترنتي خود اقدام و حداقل يكي از كدرشته محل هاي تحصيلي اين دانشكده را انتخاب نموده اند، 
مي رساند كه روزهاي يكشنبه مورخ 97/4/24 لغايت دو شنبه 97/5/1 از كليه داوطلبان در محل 

اين دانشكده مصاحبه به عمل خواهد آمد.
 مدارك الزم در هنگام مصاحبه: )1( اصل شناسنامه يا كارت ملي و كپي آن، )2( دو قطعه 
عكس 4×3، )3( پرينت كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيالت تكميلي سال 1397، )4( مدرك 

زبان به شرح اعالم شده در دفترچه شماره 2 راهنماي انتخاب رشته سنجش، )5( رزومه علمي. 
ضمناً كليه اطالعات مورد نياز از طريق سايت اين دانشكده به نشاني: www.sir.ac.ir به اطالع 

متقاضيان خواهد رسيد. 
4- دانشكده  صدا و سيماي  جمهوري  اسالمي ایران - واحد قم

از كليه معرفي شدگان از تاريخ 97/4/9 لغايت 97/4/21 براي انجام مراحل مصاحبه دعوت مي نمايد.
 الزم به ذكر است كه اطالعات تكميلي در اين خصوص، از طريق سايت دانشكده به نشاني:

www.qomirib.ac.ir  اطالع رساني خواهد گرديد.  
5- دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران )ویژه خواهران(

كليه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت اين دانشكده الزم است كه بر اساس جدول ذيل  براي انجام 
مصاحبه مراجعه نمايند.

ساعتزمان مصاحبه رشته
چهارشنبه 97/4/20آموزش رياضي

8:00 صبح لغايت 16:00 )4 بعداز ظهر(

پنج شنبه 97/4/21مطالعات فرهنگي
شنبه 97/4/23مشاوره خانواده
يكشنبه 97/4/24علوم تربيتي

دوشنبه 97/4/25حقوق خانواده
سه شنبه 97/4/26روان شناسي عمومي

چهارشنبه 97/4/27فقه و مباني حقوق اسالمي

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 اعالم اسامي  معرفي شدگان چند برابر ظرفيت در آن دسته از كد رشته هاي امتحاني داراي شرایط خاص و بورسيه 
به همراه برنامه زماني انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل  گزینش رشته هاي ذي ربط و همچنين تاریخ ، زمان و محل 
مصاحبه یا برگزاري آزمون  عملي یا  پروژه در كد رشته هاي امتحاني 1131، 1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 

1358، 1360، 1362 و 1364  آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397
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مضامين مصاحبه به صورت گزينش صالحيت هاي عمومي بر اساس شرايط دانشكده و سنجش 
صالحيت هاي علمي در حدود توانايي داوطلبان در دوره كارشناسي رشته مربوط است.

مدارك مورد نياز: يك قطعه عكس- كارت شناسايي - پرينت كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي 
دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397.

آدرس: تهران - ميدان بهارستان- ضلع شرقي مجلس شوراي اسالمي- خيابان عالمه شريف 
رضي- ابتداي خيابان مردم- دانشكده رفاه.

 www.refah.ac.ir :تلفن تماس: 35074282- 021 و  35074337- 021 سامانه اينترنتي
داوطلبان بايد توجه داشته باشند از هنگام حضور در دانشكده مراحل مصاحبه عمومي و علمي 
حداقل حدود سه ساعت به طول خواهد انجاميد؛ لذا برنامه ريزي الزم در اين خصوص داشته باشند. 
ضمناً عدم شركت در روز مصاحبه، به منزله انصراف از گزينش در رشته محل مذكور تلقي مي گردد.

6- دانشگاه  اصفهان
كليه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت رشته محل هاي داراي شرايط خاص اين دانشگاه، الزم است 

كه براساس جدول ذيل براي انجام مصاحبه مراجعه نمايند.
مدارك الزمزمان و مکان مصاحبهكدرشته محل رشته

 ميكروبيولوژي
26025- صنعتي

-97/4/27  
 ساعت 8 صبح -گروه زيست

شناسي

 داوطلبان الزم است كه مدرك معتبر زبان انگليسي و
 كارنامه كارشناسي را در روز مصاحبه در روز مصاحبه با

خود همراه داشته باشند.

 زبان و ادبيات
26026عربي

– 97/4/12  
 ساعت 8 صبح – دانشكده

زبان هاي خارجي

 داوطلبان الزم است كه ريز نمرات مقطع كارشناسي، معدل
 ديپلم، معدل كارشناسي، مستندات فعاليت ها يا افتخارات

علمي را به همراه داشته باشند.

 مهندسي
 كامپيوتر
 – هوش

 مصنوعي و
رباتيكز

26027
– 97/4/10  
 ساعت 9 صبح – دانشكده

فني و مهندسي جديد

 داوطلبان الزم است كه رونوشت مدارك علمي دوره
 كارشناسي، مدرك معتبر زبان انگليسي )در صورت وجود(،

 رزومه علمي)هرگونه فعاليت و تجربه مستند در زمينه
 بازي سازي ذكر شود( و فعاليت هاي پژوهشي صورت گرفته

را به همراه داشته باشند.

7- دانشگاه اطالعات و امنيت ملي 
براي رشته هاي اين دانشگاه، اسامي چند برابر ظرفيت در پايگاه اطالع رساني اين سازمان اعالم 
نخواهد نشد و زمان برگزاري مصاحبه و ساير موارد، به طريق مقتضي از سوي دانشگاه مذكور به 

اطالع داوطلبان ذي نفع خواهد رسيد.
8- دانشگاه  امام صادق)ع(  

دانشگاه  ظرفيت  برابر  چند  معرفي شدگان  عنوان  به  آنان  اسامي  كه  داوطلباني  از  دسته   آن 
امام صادق)ع( )باتوجه به كد رشته امتحاني( اعالم شده است، الزم است كه براي اطالع دقيق از 
زمان و مكان انجام مصاحبه و بررسي صالحيت عمومي و مدارك مورد نياز، به پايگاه اطالع رساني 

اين دانشگاه به نشاني: www.isu.ac.ir  مراجعه نمايند.
9- دانشگاه پيام نور

الف- به اطالع كليه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت كد رشته امتحاني 1148 )رشته مديريت امور 
شهري( مي رساند كه اين دانشگاه، با توجه به عدم برگزاري مصاحبه در دوره مذكور، همان نمرات 
اكتسابي داوطلبان در آزمون را مالك قرار داده و نيازي به انجام مصاحبه ندارد و بنابراين در اين مرحله 
اسامي چند برابر اعالم نمي شود و پذيرش نهايي نيز به صورت متمركز خواهد بود. بديهي است كه 
چنانچه پذيرفته شدگان شرايط مندرج در دفترچه راهنماي شماره يك اين آزمون را براي رشته مديريت 
امور شهري رعايت ننموده باشند، دانشگاه نسبت به لغو قبولي اين دسته از داوطلبان اقدام خواهد نمود.

10- دانشگاه تهران
الف- آن دسته از داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي شدگان چند برابر ظرفيت كدرشته 
محل 10813 از كدرشته امتحاني 1103 دانشگاه تهران اعالم شده، الزم است كه براي انجام 
مراحل مصاحبه، روز شنبه 97/4/16 ساعت 9 صبح در دانشكده جغرافيا )خيابان انقالب – خيابان 
وصال شيرازي- نبش كوچه آذين( حضور يابند. در ضمن داوطلبان فقط در روز مصاحبه بايد 

تعهد نامه را امضا نمايند و نياز به مدرك ديگري نيست.
ب- آن دسته از داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي شدگان چند برابر ظرفيت كدرشته 
محل 26080 از كدرشته امتحاني 1264 دانشگاه تهران اعالم شده، الزم است كه براي انجام 
مراحل مصاحبه، روز سه شنبه مورخ 97/4/12 ساعت 9 صبح به آدرس: خيابان انقالب – خيابان 

16 آذر – پرديس دانشكده هاي فني – دانشكده مهندسي عمران – اتاق شورا مراجعه نمايند 
معرفي شدگان، در صورت داشتن هرگونه سؤالي، مي توانند با شماره تلفن 09106842390 تماس 

حاصل نموده يا به سايت دانشگاه به نشاني: www.ut.ac.ir  مراجعه نمايند.
ج- آن دسته از داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي شدگان چند برابر ظرفيت كد رشته محل 
21615 از كد رشته امتحاني 1267 دانشگاه تهران اعالم شده، الزم است كه براي انجام مراحل مصاحبه، 
روز دوشنبه مورخ 97/4/11 ساعت 9 صبح به آدرس: خيابان كارگر شمالي - باالتر از جالل آل احمد– 

پرديس دانشكده هاي فني شماره 2 – دانشكده مهندسي مكانيك )ساختمان جديد( مراجعه نمايند 
در صورت داشتن هرگونه ابهامي داوطلبان مي توانند با شماره تلفن: 61119907 يا 61119908 

تماس حاصل نموده يا به سايت دانشگاه به آدرس: www.ut.ac.ir  مراجعه نمايند.
11- دانشگاه جامع امام  حسين  )ع ( - تهران

به اطالع آن دسته از داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي شدگان چند برابر ظرفيت دانشگاه 
جامع امام حسين)ع( اعالم شده است، مي رساند كه مصاحبه و گزينش داوطلبان در محدوده زماني 
9 الي 17 تيرماه انجام مي پذيرد. ضمناً الزم است كه معرفي شدگان، براي اطالع دقيق از زمان و 
مكان انجام مصاحبه و بررسي صالحيت عمومي و مدارك مورد نياز پس از انتشار اين اطالعيه، به 

پايگاه اطالع رساني اين دانشگاه به نشاني: www.ihu.ac.ir مراجعه نمايند. 
شايان ذكر است كه اسامي معرفي شدگان كد رشته هاي امتحاني 1154، 1155، 1156 و 1157 در اين 
مرحله اعالم نگرديده است و داوطلبان بايد موضوع را از طريق دانشگاه جامع امام حسين )ع( پي گيري نمايند.  

12- دانشگاه شاهد
آن دسته از داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي شدگان چند برابر ظرفيت دانشگاه شاهد )با 
توجه به كد رشته امتحاني( اعالم شده است؛ الزم است كه براي اطالع دقيق از زمان و مكان انجام 
مصاحبه و بررسي صالحيت عمومي و مدارك مورد نياز، در تاريخ 97/4/10 به پايگاه اطالع رساني 

اين دانشگاه به نشاني: shahed.ac.ir مراجعه نمايند.

13- دانشگاه شهيد مطهري
كليه معرفي شدگان، الزم است كه براي ثبت نام و ساير مراحل پذيرش به سامانه آموزش اين 
كليه  و  نمايند  مراجعه   www.golestan.motahari.ac.ir اينترنتي:  نشاني  به  دانشگاه، 
اطالعيه ها و امور مربوط به ثبت نام صرفاً از طريق سامانه فوق و پايگاه اطالع رساني اين دانشگاه به 

نشاني: www.motahari.ac.ir در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت. 
14- دانشگاه  صدا و سيماي  جمهوري  اسالمي ایران -  تهران

معرفي شدگان، الزم است كه براي اطالع از جدول زمان بندي مصاحبه پس از انتشار اين ويژه نامه، 
به پايگاه اطالع رساني  اين دانشگاه به نشاني: www.iribu.ac.ir مراجعه كرده و با در دست 
داشتن مدارك مشروحه ذيل در روز مصاحبه به آدرس تهران: خيابان ولي عصر )عج(- ابتداي بزرگراه 

آيت اله هاشمي )نيايش( - دانشگاه صدا و سيما - اداره كل آموزش دانشگاه مراجعه نمايند.
مدارك مورد نياز: )1( اصل و يك برگ تصوير مدرك تحصيلي دوره كارشناسي. )2( گواهي اشتغال به 
تحصيل براي دانشجويان ترم آخر با قيد معدل و تعداد واحدهاي گذرانده. )3( شش قطعه عكس 4×3 
پشت نويسي شده. )4( اصل و يك برگ تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي. )5( مدركي كه 
روشن كننده وضعيت نظام وظيفه داوطلب باشد )يك سري براي برادران(. )6( يك برگ گواهي رسمي 
براي داوطلبان عزيز شاهد، ايثارگر و ... . )7( داوطلبان رشته كارشناسي ارشد تهيه كنندگي و كارشناسي 
ارشد راديو درصورتي كه آثار يانمونه كارهاي هنري توليد شده از سوي خودشان از قبيل فيلم، عكس، 

نقاشي، شعر، صنايع دستي، فيلمنامه، نمايشنامه و آثار پژوهشي دارند به همراه داشته باشند.  
تذكرات: )1( دارا بودن كليه شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در دانشگاه صدا و سيما 
)مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته( براي كليه معرفي شدگان الزامي است؛ در غير اين 
صورت، از پذيرش ايشان ممانعت به عمل خواهد آمد. )2( عدم مراجعه داوطلبان در تاريخ هاي مقرر 

به منزله انصراف قطعي تلقي شده و به مراجعات بعد از آن، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
15- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدین طوسي

كليه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت اين دانشكده الزم است كه بر اساس جدول ذيل  براي انجام 
مصاحبه مراجعه نمايند.

 كدرشته
مدارك مورد نياز براي مصاحبهساعتتاريخعنوان رشته – گرايشمحل

از ساعت 8:30 دقيقه صبح19 و 97/4/20شناسايي و انتخاب مواد22158
ملي  )اصل كارت  مدارك شناسايي 
و شناسنامه( - دانشنامه و اصل ريز 
گواهي  اصل  يا  كارشناسي  نمرات 
– گواهي  از تحصيل  فراغت  موقت 
شاغل  صورت  در  كار  به  اشتغال 

بودن- ارائه مدرك زبان معتبر

 سنجش از راه دور –20627
 سيستم هاي اطالعات

جغرافيايي
19 و 97/4/20

از ساعت 8:30 دقيقه صبح
از ساعت 8:30 دقيقه صبح20628
 جلو برندگي26081

97/4/24مهندسي فضايي
از ساعت 8:30 دقيقه صبح

از ساعت 8:30 دقيقه صبح26082
 مديريت كسب و كار –26187

كارتساعت 8/30 الي 97/4/1315/00بازاريابي )اصل  شناسايي   مدارك 
و دانشنامه   – شناسنامه(  و   ملي 
 اصل ريز نمرات كارشناسي يا اصل
تحصيل از  فراغت  موقت   گواهي 
و توصيه نامه  مقاالت،  گواهي   – 
 مشروح فعاليت هاي پژوهشي با ارائه
 مستندات الزم – گواهي اشتغال به
– تحصيلي  گرايش  با  مرتبط   كار 

مدرك زبان معتبر

 مديريت كسب و26188
ساعت 8/30 الي 97/4/1315/00كار – مالي

 مهندسي صنايع –26189
ساعت 8/30 الي 97/4/1215/00سيستم هاي كالن

 مهندسي صنايع –26190
ساعت 8/30 الي 97/4/1215/00لجستيك و زنجيره تأمين

16- دانشگاه  صنعتي  مالك  اشتر 
اين دانشگاه تاريخ هاي 97/4/19 لغايت 97/4/20 در شاهين شهر )به آدرس شاهين شهر، بلوار 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر تلفن: 5225012-0314( و 97/4/23 لغايت 97/4/27 در تهران )به 
آدرس تهران، لويزان، دانشگاه صنعتي مالك اشتر تلفن: 22931367-021( را براي مراجعه معرفي 

شدگان چند برابر ظرفيت در سال جاري در نظر گرفته  است.
17- دانشگاه عالمه طباطبایي

الف( از معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي بيم سنجي )كدرشته محل هاي 17795 
و 17832( از كدرشته امتحاني 1207 مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو در روز سه شنبه مورخ 
97/4/12 و مطالعات منطقه اي )كدرشته محل هاي 13798، 13804 و 13810( از كدرشته 
امتحاني 1130 مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو اين دانشگاه در روزهاي يكشنبه و دوشنبه مورخ 10 
و 97/4/11 راس ساعت 9:00 صبح آزمون كتبي به عمل خواهد آمد و پس از آن مصاحبه شفاهي 
از پذيرفته شدگان آزمون كتبي به عمل خواهد آمد و الزم است كه داوطلبان از ساعت 8:00 صبح 

براي كنترل مدارك هويتي و دريافت كارت در مؤسسه حضور داشته باشند.
محل برگزاري آزمون و مصاحبه: تهران- خيابان خالد اسالمبولي - خيابان هفتم بخارست- شماره 

14- مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو. 
مدارك مورد نياز: )1( پرينت كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيالت تكميلي سال 1397. )2( 
چنانچه داوطلبان مداركي دال برگذراندن آزمون هاي استاندارد زبان انگليسي نظير تافل و آيلتس 
دارند، مستندات مربوطه را همراه داشته باشند. )3( اصل كارت ملي يا شناسنامه براي احراز هويت. 
محل هاي  كدرشته  اجتماعي(  )مددكاري  امتحاني 1139  كدرشته  شدگان  معرفي  كليه  ب( 
14485 و 14488 الزم است براي انجام مراحل مصاحبه در روزهاي دوشنبه 97/4/25 و سه شنبه 
97/4/26 از ساعت 8:00 صبح به آدرس: تهران- خيابان شريعتي – تقاطع بزرگراه همت - خيابان 

شهيد داود گل نبي )كتابي سابق(– جنب بيمارستان نگاه -  پالك 11 مراجعه نمايند.
مدارك مورد نياز: )1( اصل و تصوير مدرك كارشناسي. )2( اصل و تصوير كارنامه كارشناسي. )3( 
اصل و كپي سوابق پژوهشي. )4( اصل و كپي سوابق آموزشي.)5( اصل و كپي سوابق اجرايي مرتبط 

)6( اصل كارت ملي و شناسنامه.
د( كليه معرفي شدگان كدرشته امتحاني 1148 )رشته مديريت امور شهري( 15953 و 15957 
الزم است كه براي انجام مراحل مصاحبه، در روز يكشنبه مورخ 97/4/10 از ساعت 9/00 صبح به 
نشاني: تهران- بلوار دهكده المپيك- تقاطع بزرگراه شهيد همت- دانشكده مديريت و حسابداري 

دفتر گروه مديريت دولتي دانشگاه عالمه طباطبايي مراجعه نمايند.
همراه داشتن مدارك ذيل براي انجام مصاحبه الزامي است:

)1( اصل و كپي كارت ملي و شناسنامه. )2( اصل و كپي سوابق آموزشي و پژوهشي. )3( اصل و كپي سوابق شغلي.
18- دانشگاه علوم دریایي امام خميني)ره( - نوشهر 

كليه معرفي شدگان چند برابر ظرفيت اين دانشگاه الزم است براساس جدول ذيل براي انجام 
مصاحبه مراجعه نمايند.
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زمان مصاحبهتاريخ مصاحبه رشته
8 الي 10 صبح24 و 97/4/25جغرافياي سياسي

8 الي 10 صبح 24 و 97/4/25آماد
8 الي 10 صبح26 و 97/4/27مديريت دريايي – ناوبري و عمليات دريايي
8 الي 10 صبح20 و 97/4/21معماري كشتي – هيدرومكانيك كشتي

8 الي 10 صبح20 و 97/4/21مهندسي دريا – هيدروديناميك و جلوبري
8 الي 10 صبح97/4/24مهندسي برق – مدار مجتمع الكترونيك
مدارك مورد نياز تمامي رشته ها:

1- شناسنامه و كارت ملي هوشمند)كپي و اصل(. 2- دو قطعه عكس 4×3 شخصي سال 97. 
3- ريز نمرات دوره كارشناسي. 4- گواهي موقت يا اصل مدرك كارشناسي . 5- رزومه علمي و 
پژوهشي به همراه مستندات مربوط. 6- موافقت نامه ادامه تحصيل مقطع كارشناسي ارشد )ويژه 

شاغالن نيروهاي مصلح يا متعهدان به خدمت در سازمان ها و ارگان هاي دولتي و شخصي(.
آدرس: نوشهر – خيابان شهيد عمادالدين كريمي- دانشگاه علوم دريايي امام خميني)ره( – نوشهر 

– مركز تحصيالت تكميلي.
شماره تماس: 5235391 و 9 الي 53232021 - 011
19- دانشگاه علوم قضایي و خدمات اداري دادگستري 

كليه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت اين دانشگاه الزم است براساس جدول ذيل  براي انجام 
مصاحبه مراجعه نمايند.

رشتهساعتتاريخروزرديف

 حقوق خصوصي- حقوق جزا و جرم شناسي- حقوق8/00 صبح97/4/13چهارشنبه1
عمومي- حقوق دادرسي اداري

 حقوق خانواده- حقوق كيفري اطفال و نوجوانان-8/00 صبح97/4/16شنبه2
حقوق ثبت اسناد و امالك

8/00 صبح97/4/17يكشنبه3
 حقوق حمل و نقل تجاري- حقوق اسناد و

 قراردادهاي تجاري- حقوق بين الملل- حقوق
شركت هاي تجاري

مدارك مورد نياز براي شركت در مصاحبه: )1( اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه. )2( اصل 
و كپي كارت ملي. )3( اصل و كپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم )غير از داوطلباني كه از 
معافيت تحصيلي استفاده مي كنند(. )4( يك قطعه عكس 4×3پشت نويسي شده. )5( اصل و 
كپي مدرك  كارشناسي و ريز نمرات. )6( تكميل كاربرگ مربوطه )اين كاربرگ در سايت دانشگاه 

بارگذاري خواهدشد(. )7( پرينت كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيالت تكميلي سال 1397.
كليه معرفي شدگان، الزم است كه براي دريافت اطالعات دقيق در مورد چگونگي مصاحبه، به پايگاه 
اطالع رساني دانشگاه به نشاني:  www.ujsas.ac.ir قسمت پرتال داوطلبان تحصيل در دانشگاه 
علوم قضائي مراجعه نمايند. آدرس: تهران - خيابان انقالب- بعد از چهار راه ولي عصر)عج(- نرسيده 

به پل كالج- خيابان خارك- پالك 9.
20- دانشگاه علوم و معارف قرآن كریم - سازمان اوقاف و امور خيریه

برنامه زماني مصاحبه در دانشكده هاي علوم قرآني آن دانشگاه در روزهاي شنبه و يكشنبه مورخ 9 
و 97/4/10 است. ضمناً الزم است كه داوطلبان با در دست داشتن اصل شناسنامه و كارت ملي، 
تصوير كارنامه و فرم انتخاب رشته به همراه مستندات علمي، آموزشي، پژوهشي، قرآني و فرهنگي 
 www.quran.ac.ir :براي ارزيابي و مصاحبه به آدرس هاي درج شده در سايت دانشگاه به نشاني

مراجعه نمايند.
اين دانشگاه به هيچ يك از دانشجويان خود بورس تحصيلي اعطا ننموده و هيچ گونه 

تعهدي براي جذب دانش آموختگان خويش ندارد.
21- دانشگاه علوم و فنون هوایي شهيد ستاري

از معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت ارگان هاي بورس دهنده در رشته هاي مندرج  به شرح جدول 
ذيل در دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري با همراه داشتن مدارك مورد نياز مصاحبه به 

عمل خواهد آمد. 
 مدارك مورد نياز: مدرك كارشناسي – ريز نمرات كارشناسي- كپي كارت ملي و شناسنامه – 

دو قطعه عكس –پرينت خدمتي
تاريخ مصاحبه رشته

97/4/9هوا فضا- آيروديناميك، سازه هاي هوايي و سوانح هوايي و صالحيت پروازي
97/4/10مخابرات سيستم و مخابرات موج و ميدان

97/4/11آماد
22- دانشگاه غيرانتفاعي امير المؤمنين)ع( - اهواز 

از معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت اين دانشگاه به شرح جدول ذيل مصاحبه به عمل خواهد آمد.
ساعتزمان مصاحبه رشته

9 صبحسه شنبه 97/4/19فقه و مباني حقوق اسالمي – زبان و ادبيات عرب
9 صبح چهارشنبه 97/4/20علوم قرآن و حديث – كالم شيعه

مدارك مورد نياز:
1- اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي. 2- اصل و كپي مدرك كارشناسي و ريز نمرات. 3- وضعيت نظام 
وظيفه. 4- دو قطعه عكس 4×3. 5- پرينت كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيالت تكميلي سال 1397. 

ضمناً الزم است كه براي اطالع از زمان دقيق مصاحبه، منابع آزمون و مدارك مورد نيازي كه الزم 
است معرفي شدگان در روز مصاحبه به همراه داشته باشند، به سامانه اينترنتي مؤسسه مذكور به 

نشاني: http://amiralmoemenin.ac.ir مراجعه نمايند.
مكان مصاحبه: اهواز – امانيه – بلوار امام موسي صدر- جنب پل چهارم – پالك 29 – تلفن: 

0611-3337525
23- دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم)ع( - قم 

معرفي شدگان الزم است كه براي تعيين نوبت مصاحبه، در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 6 
و 7 تير ماه 1397 از ساعت 9:00 صبح تا 13:00 به صورت حضوري يا از طريق تماس با شماره 

تلفن: 32136628-025 اقدام نمايند.  
مدارك الزم: يك قطعه عكس، تصوير شناسنامه از تمام صفحات، تصويركارت ملي، تصوير كارت 
معافيت يا پايان خدمت )براي آقايان(، تصوير مدرك كارشناسي براي فارغ التحصيالن يا اصل 

گواهي فراغت از تحصيل تا 97/6/31 براي دانشجويان سال آخر، تصوير مدرك سطح 2 يا گواهي 
تحصيالت حوزوي بر اساس شرايط اعالم شده در دفترچه شماره 2. 

 محل برگزاري مصاحبه: قم - پرديسان - انتهاي بلوار دانشگاه - دانشگاه باقرالعلوم )ع(. براي 
دريافت اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه به نشاني: www.bou.ac.ir مراجعه نمايند.

24- دانشگاه غيرانتفاعي خاتم تهران
كليه معرفي شدگان الزم است براي انجام مراحل مصاحبه در تاريخ هاي 97/4/23 لغايت 97/4/27 

به دانشگاه مذكور مراجعه نمايند.
مدراك مورد نياز براي شركت در مصاحبه: ريز نمرات دوره كارشناسي، رزومه و انگيزه نامه، حداكثر 
يك صفحه و كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيالت تكميلي سال 1397 تا تاريخ 97/4/15 به آدرس 

ايميل: mastet@convrgingtechs.ir ارسال گردد.
25- دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حدیث- قم

معرفي شدگان الزم است كه از تاريخ 97/4/12 براي آگاهي از اطالعات مرتبط با روز و ساعت 
مصاحبه ورودي در هر يك از كدرشته محل هاي معرفي شده و اطالع از مفاد كامل برنامه زماني و 

مدارك مورد نياز به سايت اين دانشگاه به نشاني: www.qhu.ac.ir مراجعه نمايند. 
26- دانشگاه  غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت)ع( - اصفهان

معرفي شدگان الزم است كه براي انجام مراحل آزمون و مصاحبه، با در دست داشتن مدارك مورد 
نياز ذيل، مطابق جدول زير به نشاني: اصفهان - بزرگراه شهيد خرازي ـ ابتداي خيابان شهيدان 
غربي ـ دانشگاه معارف قرآن و عترت)ع( مراجعه نمايند. ضمناً  داوطلبان براي كسب اطالعات 
مي توانند با شماره تلفن: 33372020- 031 داخلي 105 الي 108 تماس حاصل يابه پايگاه 

اينترنتي به نشاني www.icqt.ac.ir مراجعه نمايند. 
جدول برنامه زماني دانشكده معارف قرآني به تفكيك خواهران و برادران

زمان مراجعه خواهران

 ساعتتاريخروز
حرف اول نام خانوادگيمراجعه

رشته داوطلب

97/4/16شنبه

8:00 
صبح

معرفي شدگان مجموعه هاي:از حرف »الف« تا حرف »چ«
علوم قرآني كد 1111

فقه و حقوق كد 1112
فلسفه و كالم كد 1113

فلسفه كد 1116

از حرف »ح« تا حرف »ش«97/4/17يكشنبه
از حرف »ص« تا حرف »ق«97/4/23شنبه

از حرف »ك« تا حرف »ي«97/4/24يكشنبه

97/4/9شنبه

8:00 
صبح

از حرف »الف« تا حرف »ح«

معرفي شدگان مجموعه
  روان شناسي كد 1133

از حرف »خ« تا حرف »س«97/4/10يكشنبه
از حرف »ش« تا حرف »ع«97/4/11دوشنبه
از حرف »غ« تا حرف »ل«97/4/12سه شنبه

از حرف »م« تا حرف »ي«97/4/13چهارشنبه

زمان مراجعه برادران

 ساعتتاريخروز
رشته داوطلبحرف اول نام خانوادگيمراجعه

 97/4/198:00سه شنبه
صبح

از حرف »الف« تا حرف »ذ«
معرفي شدگان كليه رشته ها از حرف »ر« تا حرف »ظ«97/4/20چهارشنبه

از حرف »ع« تا حرف »ي«97/4/21پنجشنبه

- منابع مصاحبه براي داوطلبان زیر مجموعه علوم قرآن و حدیث )كد 1111(: 1- تاريخ قرآن 
)دكترمحمدباقر حجتي( 2- علم و الحديث )استاد كاظم مديرشانه چي( 3- سيري در نهج البالغه 

)استاد شهيد مطهري( )مخصوص رشته نهج البالغه(.
 - منابع مصاحبه براي داوطلبان رشته اخالق كاربردي )كد 1116(: اخالق در قرآن جلد يك 

آيت ا... مكارم شيرازي.
- منابع مصاحبه براي داوطلبان رشته روان شناسي اسالمي )كد 1133(: )1( مباحث روان شناسي 
عمومي و روان شناسي تربيتي در حد كارشناسي )2( تعليم و تربيت اسالمي كتاب نگاهي دوباره به 

تعليم و تربيت اسالمي دكتر خسرو باقري.
- منابع مصاحبه براي داوطلبان رشته فقه و مباني حقوق اسالمي )كد 1112(: )1( اصول فقه: كتاب 

اصول فقه عالمه مظفر جلد اول )مباحث الفاظ( )2( شرح لمعه. ابواب طهارت، متاجر)بيع(.
مدارك مورد نياز: )1( اصل شناسنامه عكس دار همراه با يك نسخه تصوير از همه صفحات آن. 
)2( اصل كارت ملي همراه با يك نسخه تصوير از آن. )3( اصل مدرك كارشناسي يا گواهي فراغت 
از تحصيل همراه با يك نسخه تصوير از آن. )4( تصوير ريز نمرات دوره كارشناسي. )5( پرينت 
كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيالت تكميلي سال 1397 به همراه يك نسخه تصوير از آن. )6( 
سه قطعه عكس 4×3 جديد. )خواهران الزاماً با چادر(. )7( اصل كارت پايان خدمت، معافيت دائم 
يا دفترچه آماده به خدمت همراه با تصوير از آن. )8( يك نسخه از سوابق فعاليت هاي پژوهشي 

)در صورت انجام(.
27- دانشگاه فردوسي مشهد 

- كليه معرفي شدگان چند برابر ظرفيت كد رشته امتحاني 1148 )رشته مديريت امور شهري( 
كد رشته محل هاي 15954 و 15958 الزم است كه براي انجام مراحل مصاحبه در روز سه شنبه 
مورخ 97/4/12 ساعت 9:00 صبح در دانشكده ادبيات و علوم انساني – آزمايشگاه ژئومورفولوژي 

اين دانشگاه حضور به هم  رسانند.
مدارك مورد نياز: )1( گواهي رتبه و امتياز. )2( مدرك كارشناسي. )3( مدارك شناسايي)كارت 
ملي و شناسنامه(. )4( گواهي مقاالت و فعالت هاي پژوهشي. )5( مدرك زبان انگليسي در صورت 

دارا بودن. )6( سوابق كاري تأييد شده.
28- دانشگاه فرماندهي و ستاد آجا

معرفي شدگان الزم است كه براي انجام مراحل آزمون و مصاحبه، با در دست داشتن مدارك مورد 
نياز ذيل مطابق جدول زير به نشاني: تهران خيابان كاگر جنوبي، ميدان پاستور، خيابان دانشگاه 

جنگ، دانشگاه فرماندهي و ستاد آجا مراجعه نمايند. 
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جدول برنامه زماني دانشگاه فرماندهي و ستاد آجا بر اساس حروف الفبا

 ساعتتاريخروز
 مراجعه داوطلبان بر اساس حروفرشتهشروع

الفبا)نام خانوادگي(
 97/4/1914/30سه شنبه

 الي
17/00

 ژئوپليتيك)كد
)10732

از حرف »الف« تا حرف »ر«
از حرف »ز« تا حرف »غ«97/4/20چهارشنبه

از حرف »ف« تا حرف »ي«97/4/23شنبه
 97/4/2414/30يكشنبه

 الي
17/00

 مديريت
 بحران)كد
)14897

از حرف »الف« تا حرف »ر«
از حرف »ز« تا حرف »غ«97/4/25دوشنبه
از حرف »ف« تا حرف »ي«97/4/26سه شنبه

 97/4/2714/30چهارشنبه
 الي

17/00

 مديريت
 آموزشي)كد

)12843

از حرف »الف« تا حرف »ر«
از حرف »ز« تا حرف »غ«97/4/30شنبه

از حرف »ف« تا حرف »ي«97/4/31يكشنبه
 مدارك مورد نياز: )1( اصل  و روگرفت كارت ملي و شناسنامه. )2( عكس زمينه سفيد دو قطعه 4×3. 
)3( روگرفت مدرك كارشناسي )داوطلباني كه ترم آخر مقطع كارشناسي هستند گواهي از دانشگاه مربوطه(. 
شايان ذكر است اسامي معرفي شدگان كد رشته  امتحاني 1149 در اين مرحله درج نگرديده است 

و داوطلبان بايد موضوع را از طريق دانشگاه جامع امام حسين )ع( پي گيري نمايند.  
29- دانشگاه  هنر اسالمي تبریز

از معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت اين دانشگاه در تاريخ هاي 97/4/23 و 97/4/24 از ساعت 8:30 
الي 16:00 به نشاني تبريز – خيابان آزادي – مابين ميدان حكيم نظامي و چهارراه طالقاني – 
دانشكده چندرسانه اي - دانشگاه هنر اسالمي تبريز مصاحبه به عمل خواهد آمد و الزم است كه 

معرفي شدگان، كارت ملي ياشناسنامه خود را همراه داشته باشند.
30- دانشگاه یزد  

كليه معرفي شدگان كدرشته محل هاي 14486 و 14489 از كدرشته امتحاني 1139 الزم است 
كه براي انجام مراحل مصاحبه در تاريخ هاي 12 و 97/4/13 به دانشكده علوم اجتماعي واقع در 

پرديس اصلي دانشگاه يزد مراجعه نمايند.
مدراك مورد نياز براي شركت در مصاحبه: )1( گواهي سوابق تحصيلي و دوره هاي آموزشي. )2( گواهي 
سوابق شغلي. )3( فعاليت هاي پژوهشي )اعم از مقاله و طرح تحقيقاتي(. )4( مدارك مربوط به زبان انگليسي. 

31- مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه - قم
كليه معرفي شدگان اين مركز، براي اطالع دقيق از زمان و مكان انجام مصاحبه و مدارك مورد نياز پس 

از انتشار اين اطالعيه، به پايگاه اطالع رساني اين مركز به نشاني: www.smc.ac.ir مراجعه نمايند.
32- مؤسسه غيرانتفاعي هنر و اندیشه اسالمي - قم 

معرفي شدگان الزم است كه براي اطالع از زمان مصاحبه به شرح ذيل، به نشاني: قم، بلوار بسيج 
)سي متري هنرستان(، نبش كوچه 20 مراجعه نمايند.

رشته هاي ادبيات نمايشي و مطالعات معماري ايران روز چهارشنبه مورخ 97/4/20 ساعت 9 صبح.
رشته هاي پژوهش هنر و تاريخ هنر جهان اسالم روز پنجشنبه مورخ 97/4/21 ساعت 9 صبح.

ضمناً داوطلبان مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر به شماره: 37840127-025 تماس حاصل فرمايند.
ب(  برگزاري مصاحبه ورودي در كد رشته  امتحاني 1131 )مجموعه مطالعات جهان( و 1148 

)مجموعه مدیریت كسب و كار و امور شهري( 
)1( كليه داوطلباني كه در كدرشته   امتحاني 1131 )مجموعه مطالعات جهان( مجاز به انتخاب 
رشته شده اند و نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتي خود در موعد مقرر اقدام نموده اند، 
الزم است كه با توجه به شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه هاي راهنماي شماره 1 و 2 اين آزمون 
و مفاد اين اطالعيه، در موعد مقرر براي انجام مصاحبه ورودي به دانشگاه ذي ربط به شرح بندهاي 
1 و 2 ذيل مراجعه نمايند؛ در غير اين صورت، در گزينش نهايي در كدرشته محل انتخابي مربوط 

گزينش نخواهند شد. بديهي است كه اسامي داوطلبان مذكور در اين اطالعيه اعالم نخواهد شد.
 )2( به هنگام گزينش نهايي در هر كد رشته محل از كد رشته هاي امتحاني فوق، داوطلباني 
شركت داده خواهند شد كه نتيجه مصاحبه ورودي آنان از سوي مؤسسه آموزش عالي ذي ربط 

تأييد شده باشد. 
تبصره: در صورتي كه دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي ذي ربط مصاحبه به عمل نياورد، در گزينش 
نهايي در كد رشته محل انتخابي مربوط، بدون در نظر گرفتن نتيجه مصاحبه و منحصراً براساس 

نمرات علمي مكتسبه در آزمون گزينش خواهند شد.
)3(- بديهي است كه پس از انقضاي مهلت مقرر براي شركت در مصاحبه ورودي، هيچ گونه 
تقاضايي قابل پذيرش نيست؛ لذا به داوطلبان تأكيد مي شود كه در مهلت مقرر تعيين شده به محل 

ذي ربط مراجعه نمايند.
داوطلبان  است.  الزامي  روز مصاحبه  دار در  )4(- همراه داشتن كارت شناسايي معتبر عكس 

مي توانند براي كسب اطالعات دقيق تر به پايگاه اطالع رساني مؤسسه ذي ربط مراجعه نمايند.
1- دانشگاه اصفهان 

به اطالع كليه داوطلباني كه در كد رشته امتحاني 1131 )مجموعه مطالعات جهان( كدرشته محل 
26024 در مرحله اول اعالم نتايج اين آزمون مجاز به انتخاب رشته شده اند و نسبت به تكميل فرم 
انتخاب رشته هاي تحصيلي اينترنتي خود اقدام و حداقل يكي از كدرشته محل هاي تحصيلي اين 
دانشگاه را انتخاب نموده اند، مي رساند كه از كليه داوطلبان، در روز يكشنبه مورخ 97/4/24 ساعت 

8 صبح در محل دانشكده زبان هاي خارجي اين دانشگاه مصاحبه به عمل خواهد آمد.
 مدارك الزم در هنگام مصاحبه: داوطلبان الزم است كه تمام مدارك و مستندات آموزشي 
و پژوهشي خود، اعم از تأليفات، تشويق نامه ها، مدارك بسندگي زبان و شركت در كارگاه ها و 

همايش ها را در روز مصاحبه با خود همراه داشته باشند.
2- دانشگاه تهران

الف( به اطالع كليه داوطلباني كه در كد رشته امتحاني 1131 )مجموعه مطالعات جهان( از 
كدرشته محل هاي 13828 الي 13851 در مرحله اول اعالم نتايج اين آزمون مجاز به انتخاب 
رشته شده اند و نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي اينترنتي خود اقدام و حداقل يكي 
از كدرشته محل هاي تحصيلي اين دانشگاه را انتخاب نموده اند، مي رساند كه آزمون مصاحبه، در 
دو بخش كتبي و شفاهي و به زبان اصلي هر رشته )رشته مطالعات ژاپن به زبان ژاپني يا انگليسي( 
روز يكشنبه مورخ 97/4/24 در دانشكده مطالعات جهان واقع در انتهاي خيابان كارگر شمالي، 

بين خيابان هاي 15 و 16 ورودي پرديس شمالي دانشگاه تهران دانشكده مطالعات جهان برگزار 
مي گردد. شايان ذكراست كه اطالعات تكميلي آزمون و مصاحبه در وب سايت دانشكده به نشاني: 

http://fws.ut.ac.ir براي داوطلبان در دسترس خواهد بود.
ب( به اطالع كليه داوطلباني كه در رشته امتحاني 1148 )مجموعه مديريت كسب و كار و امور 
شهري( در مرحله اول اعالم نتايج اين آزمون مجاز به انتخاب رشته شده و نسبت به تكميل فرم 
انتخاب رشته هاي تحصيلي اينترنتي خود اقدام و حداقل يكي از كدرشته محل هاي تحصيلي 
اين دانشگاه را انتخاب نموده  و در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت براي مصاحبه قرار 
گرفته اند، مي رساند كه داوطلبان معرفي شده در كدرشته محل هاي 15951 و 15955 بايد در 
تاريخ 97/4/16 از ساعت 8/30 صبح الي 17 به آدرس: تقاطع بزرگراه چمران و جالل آل احمد- 

روبروي پل نصر – دانشكده مديريت دانشگاه تهران مراجعه نمايند. 
ضمناً داوطلبان معرفي شده در كد رشته محل هاي 15952، 15956 )محل تحصيل پرديس فارابي 
قم( بايد در تاريخ 97/5/7 ساعت 8/30 به آدرس قم – جاده قديم تهران – كيلومتر 2 – باالتر از 

ترمينال – پرديس فارابي دانشگاه تهران مراجعه نمايند.
الزم به توضيح است داوطلباني كه نسبت به انتخاب كدرشته محل هاي دوره مجازي دانشگاه تهران 
)كد 15959( و پرديس فارابي قم )كد 15960( اقدام نموده اند توجه داشته باشند كه با توجه به اعالم 
دانشگاه تهران پذيرش در اين كد رشته محل ها به صورت متمركز )بدون مصاحبه( انجام خواهد شد.

ج( آزمون مرحله دوم یا پروژه هاي عملي كد رشته هاي امتحاني  1350، 1351، 1352، 1356، 
1357، 1358، 1360، 1362 و 1364

1- كد رشته هاي امتحاني 1350، 1351، 1352، 1357،1356، 1358، 1360، 1362و 1364
- آزمون پروژه عملي كدرشته هاي امتحاني 1350، 1351، 1352، 1357، 1358و 1364 در صبح 
و بعد از ظهر روزهاي پنج شنبه، جمعه و شنبه مورخ 21، 22 و 97/4/23 منحصراً در شهر تهران  
براي آن دسته از داوطلباني كه بر اساس مندرجات كارنامه نتايج اوليه مجاز به انتخاب رشته شده اند 
و حداقل يكي از كدرشته محل هاي رشته هاي تحصيلي پروژه دار را نيز انتخاب نموده )در كليه دوره ها 
اعم از روزانه، نوبت دوم،، پرديس خودگردان، پيام نور يادانشگاه آزاد اسالمي( و هزينه برگزاري آزمون 
تشريحي يا عملي خود را همزمان با تكميل فرم انتخاب رشته پرداخت نموده اند، بر اساس جدول ذيل 
برگزار خواهد شد. ضمناً براي آن دسته از داوطلباني كه مجاز به شركت در آزمون دو پروژه هستند، 
دو كارت ورود به جلسه به صورت جداگانه قابل دريافت است و الزم است كه دو روز قبل از برگزاري 
آزمون پروژه مربوط، نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه و برگ راهنماي شركت در آزمون اقدام 
نمايند )داوطلباني كه در دو پروژه شركت مي نمايند الزم است كه در دو مرحله نسبت به پرداخت 
مبلغ فوق به صورت اينترنتي اقدام نموده و سپس نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه در پروژه 
مربوط و برگ راهنماي شركت در آزمون اقدام نمايند(. بديهي است كه براي شركت در جلسه آزمون، 
همراه داشتن پرينت كارت ورود به جلسه اينترنتي و همچنين اصل كارت ملي يا اصل شناسنامه 
عكس دار الزامي است؛ لذا كليه داوطلبان بايد براي پرينت كارت ورود به جلسه اقدام نمايند. آدرس 
حوزه برگزاري آزمون روي پرينت كارت ورود به جلسه درج خواهد شد و كارت ورود به جلسه آزمون 

از روز دوشنبه مورخ 97/4/19 از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان قابل پرينت است.
تبصره1:  نظر به اينكه در كد رشته امتحاني 1352 )مجموعه معماري( چهار پروژه عملي ياتشريحي 
برگزار مي گردد و در كدرشته امتحاني 1360)مجموعه موسيقي( سه پروژه آزمون عملي برگزار 
مي گردد، لذا براي آن دسته از داوطلبان هر يك از كدرشته امتحاني مذكور، در صورت پرداخت هزينه 
برگزاري آزمون عملي هر يك از پروژه هاي ذي ربط، يك كارت ورود به جلسه آزمون جداگانه در 
نظر گرفته شده است، كه الزم است با توجه به كد رشته محل هاي انتخابي بابت هر يك از پروژه هاي 

مربوط كه مبلغ مربوط را پرداخت نموده اند نسبت به پرينت كارت پروژه مربوط اقدام نمايند.
جدول كدرشته محل هاي امتحاني داراي پروژه آزمون عملي و زمان برگزاري، تاریخ پرینت كارت 

و مدت زمان برگزاري پروژه یا آزمون عملي

كدرشته نام درس/ رشته امتحاني
امتحاني

زمان 
پاسخگويي

تاريخ 
پرينت 

كارت ورود 
به جلسه

تاريخ برگزاري آزمون

صبح پنجشنبه 18097/4/1997/4/21 دقيقه1352مطالعات فرهنگ و معماري ايران 
صبح پنجشنبه 24097/4/1997/4/21 دقيقه1358ارتباط تصويري

درس تجزيه و تحليل نمايشنامه در 
صبح پنجشنبه 18097/4/1997/4/21 دقيقه1357رشته كارگرداني نمايش
عصر پنجشنبه 24097/4/1997/4/21 دقيقه1352اسکيس معماري داخلي

درس نمايشنامه نويسي در رشته 
عصر پنجشنبه 18097/4/1997/4/21 دقيقه1357ادبيات نمايشي

عصر پنجشنبه 24097/4/1997/4/21 دقيقه1358تصوير متحرك )انيميشن(
صبح جمعه 24097/4/1997/4/22 دقيقه1352اسکيس معماري

صبح جمعه 24097/4/1997/4/22 دقيقه1358تصوير سازي
عصر جمعه 24097/4/1997/4/22 دقيقه1364طراحي پارچه و لباس

مجموعه برنامه ريزي شهري، منطقه اي 
صبح شنبه 18097/4/1997/4/23 دقيقه1350و مديريت شهري

صبح شنبه 18097/4/1997/4/23 دقيقه1351اسکيس طراحي شهري
عصر شنبه 24097/4/1997/4/23 دقيقه1352اسکيس معماري منظر

عصر شنبه 24097/4/1997/4/23 دقيقه1358نقاشي
داوطلباني كه در پرينت كارت شركت در آزمون با مشكل مواجه شوند يا اشكالي در مندرجات كارت 
خود مشاهده نمايند، الزم است كه در روز چهارشنبه مورخ 97/4/20 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 
14:00 الي 18:00 براي پيگيري به باجه رفع نقص كارت به آدرس: تهران، خيابان انقالب، نرسيده به 
ميدان فردوسي، بن بست شاهرود، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره مراجعه نمايند.

2- آزمون طراحي صنعتي كد 1362 
آزمون پروژه رشته طراحي صنعتي از كد رشته امتحاني 1362 در بعداز ظهر روز پنجشنبه مورخ 
اقدام  97/4/7 برگزار مي گردد. داوطلباني كه نسبت به پرداخت هزينه برگزاري آزمون عملي 
نموده اند، الزم است كه براي پرينت كارت ورود به جلسه در آزمون مرحله دوم رشته مذكور از 
 www.sanjesh.org :روز سه شنبه مورخ 97/4/5 به پايگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني
مراجعه نمايند. بديهي است كه براي شركت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت ورود 
به جلسه اينترنتي و همچنين اصل كارت ملي يا اصل شناسنامه عكس دار الزامي است؛ لذا كليه 

داوطلبان بايد براي پرينت كارت ورود به جلسه اقدام نمايند. 
داوطلباني كه در پرينت كارت شركت در آزمون با مشكل مواجه شوند يا اشكالي در مندرجات كارت 
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خود مشاهده نمايند، الزم است كه در روز چهارشنبه مورخ 97/4/6 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 
14:00 الي 18:00 براي پي گيري به باجه رفع نقص كارت به آدرس: تهران، خيابان انقالب، نرسيده به 
ميدان فردوسي، بن بست شاهرود، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره مراجعه نمايند.

1- اطالعات الزم پيرامون آزمون:
)1( محل برگزاری آزمون، زمان پاسخگويی و ساير اطالعات الزم، به همراه كارت ورود به جلسه 

آزمون، به اطالع داوطلبان گرامی خواهد رسيد.
)2( به داوطلبان رشتة طراحی صنعتی )كد 1362( شش برگ مقوای اشتنباخ به ابعاد 50×35 

سانتی متر به ضميمه برگ سؤال در جلسه آزمون داده خواهد شد.
2- وسايلی كه نياز است داوطلبان به همراه داشته باشند:

)1( داوطلبان رشتة طراحی صنعتی )كد 1362( الزم است كه يك تخته شاسی مناسب ابعاد 
50×35 )هيچ  گونه كاغذی روي آن الحاق نشده باشد(، گيره تخته شاسی و  وسايل معمولی طراحی 

به همراه داشته باشند. 
 )2( كليه داوطلبان بايد مدرك معتبر شناسايی مانند كارت ملی، شناسنامه، پاسپورت يا گواهينامه 

به همراه داشته باشند.
3- تذكرات مهم

داوطلبان وسايل مورد نياز خود را بايد در كيسه های شفاف قرار داده و به همراه خود در جلسه 
آزمون بياورند و بردن هرگونه چمدان، كيف يا ساك در جلسه آزمون ممنوع است.

وسايل ممنوعه كه داوطلبان اجازه آوردن در جلسه آزمون را ندارند به شرح ذيل است: 
كتاب طراحی، هرگونه كاغذ پوستی و معمولی، مقوا، جزوه، رنگ روغن، پاستل گچی، پاستل 
روغنی، زغال طراحی، اسپری های براق كننده و چسبنده، كليشة نقوش آماده و شابلون حروف، 
هرگونه جعبه )مداد، مداد رنگي، گواش، ...(، تلفن همراه، پيچر، نت بوك و هرگونه وسيله الكترونيكی 

مجهز به دوربين فيلم برداری يا عكس برداری، ميز نور، سشوار و اتو .
)3( استفاده از شابلون )خط كش( داراي اشكال ساده هندسي ) دايره، مربع، ...( بالمانع است.

)4( در حين انجام پروژه، قدم زدن، سركشی بر روی كار ديگران، هر نوع پرسش و پاسخ و كمك به 
ديگران  ممنوع است و در صورت انجام آن، داوطلب به عنوان تقلب محسوب خواهد شد.

)5( هرگونه كوالژ كردن، چسباندن و نصب كردن مصالح متفرقه بر روی پروژه عملی يا تشريحی ممنوع است.
2- منابع آزمون تشریحي درس تجزیه و تحليل  نمایشنامه رشته كارگرداني نمایش از كد رشته امتحاني 1357

1- ايرانيان اثر آيسخولوس، 2- يك نوكر و دو ارباب اثر كارلو گولدوني، 3- مرغ دريايي اثر آنتوان چخوف، 
4- آواز خوان طاس اثر اوژن يونسكو، 5- فيزيكدان ها اثر فريدريش دورنمات، 6- سه پاس از حيات طيبه 
نوجوان نجيب و زيبا اثر عليرضا نادري، 7- پلكان اثر اكبر رادي و 8- خواب در فنجان خالي اثر نغمه ثميني.
الزم به ذكراست كه داوطلبان موظفند تمامي كتب معرفي شده را مطالعه نمايند. زمان برگزاري 

آزمون تشريحي رشته مذكور به شرح جدول فوق)صبح پنج شنبه مورخ 97/4/21( است.
3- نمایش عروسكي كد 1356

زمان برگزاري آزمون عملي نمايش عروسكي از كدرشته امتحاني 1356 مطابق جدول ذيل انجام مي گردد. 
تاريخروزداوطلبان

97/4/25دوشنبهخواهران از حرف »الف« تا حرف »خ«
97/4/26 سه شنبهخواهران از حرف »د« تا حرف »ي«

97/4/27 چهارشنبهكليه برادران
براي  اقدام نموده اند، الزم است كه  برگزاري آزمون عملي  به پرداخت هزينه  داوطلباني كه نسبت 
پرينت كارت ورود به جلسه در آزمون مرحله دوم رشته مذكور، از روز شنبه مورخ 97/4/23 به پايگاه 
اطالع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه نمايند. بديهي است كه براي شركت 
در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت ورود به جلسه اينترنتي و همچنين اصل كارت ملي يا اصل 
شناسنامه عكس دار الزامي است؛ لذا كليه داوطلبان بايد براي پرينت كارت ورود به جلسه اقدام نمايند.

	 :شيوه امتحانی نمايش عروسکي
داوطلبان رشته نمايش عروسكي الزم است كه چهار عنوان داستان و نمايشنامه هاي ذيل را مطالعه 

نمايند:
عناوين داستان  ها: آهوي بخت من گزل- محمود دولت آبادي ، پزشك دهكده - كافكا 

عناوين نمايشنامه  ها: داستان لطيف - ايرج طهماسب، دد و جونور - بهروز غريب پور 
مواردی كه داوطلبان بايد در زمان آزمون رعايت كنند:

سوابق كاري مرتبط خود را همراه داشته باشند.- 1
تحليل كل آثار اعالم شده بايد از سوي داوطلب آماده شود. - 2
يكي از آثار را به صورت انفرادي آماده نمايد )تمامي امور اجرايي از سوي داوطلب بايد انجام - 3

شود(.
اثر انتخابي بايد حداكثر در 10 دقيقه اجرا شود.- 4
اجرا می تواند برداشتی كلی از نمايشنامه يا بخشی از آن باشد.- 5
آوردن وسايل مورد نياز به عهده داوطلب است.- 6
	 :مکان  برگزاري  آزمون  نمايش عروسکی 

تهران : خيابان انقالب، درِ اصلی دانشگاه تهران، پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران، دانشكده 
هنرهاي نمايشي و موسيقي،  گروه نمايش، طبقه دوم .

توضيح: داوطلبان الزم است كه در روزهای مقرر، براي تعيين نوبت آزمون ها قبل از ساعت 8 صبح 
)از ساعت7:30( در محل برگزاری آزمون حضور داشته باشند.    

4- رشته بازیگري از مجموعه امتحاني كد 1357 
اطالعيه اين سازمان درخصوص زمان برگزاري مصاحبه و ساير اطالعات الزم براي آزمون پروژه 
عملي بازيگري از كدرشته امتحاني 1357 در روز دوشنبه مورخ 97/4/11 روي پايگاه اطالع رساني 
اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org براي آن دسته از داوطلباني كه بر اساس مندرجات 
انتخاب رشته در رشته بازيگري شده و حداقل يكي از كدرشته  اوليه، مجاز به  كارنامه نتايج 
محل هاي رشته هاي تحصيلي از كد رشته امتحاني 1357 را انتخاب نموده اند، منتشر خواهد شد. 

ضمناً الزم به ذكر است كه آزمون مذكور، منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.
5- مجموعه رشته  موسيقي كد 1360  

پيرو اطالعيه مورخ 97/3/12 برنامه زماني انجام آزمون مرحله دوم كد رشته امتحاني 1360 
)مجموعه هنرهاي موسيقي( به شرح ذيل اصالح گرديده است:

نوازندگي موسيقي ايراني: روز يكشنبه مورخ 97/4/10 )داوطلبان مرد( و روز دوشنبه مورخ 
97/4/11 )داوطلبان زن(. 

نوازندگي موسيقي جهاني و موسيقي شناسي: روز سه شنبه مورخ 97/4/12 )داوطلبان مرد( 
و روز چهارشنبه 97/4/13 )داوطلبان زن(.

آهنگسازي: پنجشنبه مورخ 97/4/14 آزمون تشريحي آهنگسازي براي داوطلبان آقا و خانم )شروع 
آزمون تشريحي ساعت 8 صبح(، آزمون عملي براي داوطلبان خانم بعد از آزمون تشريحي روز 

پنج شنبه مورخ 97/4/14 و  آزمون عملي براي آقايان روز جمعه مورخ 97/4/15 برگزار مي گردد.
 توضيح: داوطلبان الزم است كه در روزهاي مقرر، براي تعيين نوبت آزمون ها قبل از ساعت

8:00 صبح )ساعت 7:30( در محل برگزاري آزمون حضور داشته باشند.
- مکان برگزاري آزمون مرحله دوم )عملي( مجموعه موسيقي )كد 1360(:

تهران: خيابان انقالب – خيابان حافظ – خيابان استاد شهريار – روبروي تاالر وحدت – 
هنرستان موسيقي دختران.

- داوطلباني كه نسبت به پرداخت هزينه برگزاري آزمون عملي اقدام نموده اند، الزم است كه براي 
پرينت كارت ورود به جلسه در آزمون مرحله دوم رشته مذكور، از روز پنجشنبه مورخ 97/4/7 
به پايگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه نمايند )داوطلباني كه 
براي هر يك از گرايش هاي انتخابي مورد نظر نسبت به پرداخت هزينه برگزاري آزمون عملي اقدام 
نموده اند، بايد براي شركت در مرحله دوم آزمون عملي نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه در 
مرحله مربوط در آزمون اقدام نمايند(. بديهي است كه براي شركت در جلسه آزمون، همراه داشتن 
پرينت كارت ورود به جلسه اينترنتي و همچنين اصل كارت ملي يا اصل شناسنامه عكس دار الزامي 

است؛ لذا كليه داوطلبان بايد براي پرينت كارت ورود به جلسه اقدام نمايند.
نوع و شيوه انجام آزمون مجموعه موسيقي ) كد 1360(

1- آزمون سرایش و شنوایی: 
• برای داوطلبان رشته موسيقی ایرانی:	

الف: سرايش:
- خواندن ملودی در گام های ماژور. 

- خواندن ملودی در گام های مينور يا مدهای ايرانی.
ب: شنوايی: تشخيص فواصل ملوديك و هارمونيك. 

ج: ريتم خوانی )ساده و تركيبی( 
• ویژه داوطلبان رشته موسيقی جهانی: 	

الف: سرايش: خواندن ملودی در گام های ماژور و مينور.
ب: شنوايی: تك صدايی )ملودی تنال(، دو صدايی )تشخيص فواصل ملوديك و هارمونيك(.

ج: ريتم خوانی )ساده و تركيبی(.
• ویژه داوطلبان رشته آهنگسازی	

الف: سرايش: خواندن ملودی در گام های ماژور و مينور.
ب: شنوايی: تك صدايی )ملودی تنال(، دو صدايی )تشخيص فواصل هارمونيك و ملوديك(، 

آكوردشناسی سه صدايی.
ج: پيانوی عمومی: اجرای يك قطعه از دوره كالسيك يا رومانتيك.
د: آهنگسازی و اجرای يك قطعه به فرم -روندو- از سوي داوطلب.

• ویژه داوطلبان رشته موسيقی شناسی	
 الف: سرايش: خواندن ريتم های ساده و تركيبی. 

ب: شنوايی: تشخيص فواصل ملوديك.
2-  برگزاري آزمون تخصصی: 

• ویژه داوطلبان رشته موسيقی ایرانی: 	
ساز تخصصی: )سازهای تار، سه تار، سنتور، نی، كمانچه، قانون، عود و قيچك(.

الف: آشنايی با اجرای كل رديف دستگاهی ايران )رديف های ميرزا عبدا...، ميرزاحسين قلی خان، 
ابوالحسن صبا، عبدا... دوامی، محمد كريمی، علی اكبر شهنازی و موسی معروفی(.

ب: انتخاب سه دستگاه و دو آواز از سوي داوطلب.
ج: قطعه نوازی: بداهه نوازی با متر آزاد.

د: آمادگی اجرای حداقل سه قطعه بدون كالم از مجموعه معتبر ايران.
ر: جواب آواز.

• ویژه داوطلبان رشته موسيقی جهانی:	
ساز تخصصی: )سازی از خانواده های بادی چوبی، بادی برنجی، زهی، پيانو، گيتار و هارپ(.

الف: اجرای سه قطعه كامل از چهار دوره باروك، كالسيك، رومانتيك و معاصر )داوطلبان غير ساز 
پيانو و گيتار و هارپ موظفند كه يكی از چهار دوره را  به طور كامل اجرا كنند، همراهی ساز پيانو 

نيز الزامی است(. 
ب: دشيفراژ: اجرای يك قطعه از روی نت با انتخاب هيأت داوران برای داوطلبان نوازندگی پيانو، 

هارپ و گيتار ضروری است.
• ویژه داوطلبان رشته آهنگسازی:	

 آزمون كتبی: نوشتن قطعاتی در بافت های مونوفونيك، هموفونيك، پلی فونيك در فرم های دو و
سه بخشی، روندو، تم و وارياسيون و تنظيم برای اركستر سمفونيك يا آنسامبل تعيين شده از سوي 

ممتحنان )هيأت داوران(
• ویژه داوطلبان رشته موسيقی شناسی:	

مصاحبه  علمی، ارائه مقاله، سوابق تحصيلی، درك مطلب زبان و آزمون اجرای موسيقی )آشنايی با 
آواز يا يكی از سازهای موسيقی ايرانی، جهانی يا محلی(. 

در پايان الزم به توضيح است كه واحد پاسخگويي به سؤاالت، همه روزه به غير از 
ايام تعطيل و در وقت اداري، آماده پاسخگويي به سؤاالت است؛ لذا داوطلبان گرامي 
مي توانند براي ارسال سؤاالت خود، از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در 
پايگاه اطالع رساني اين سازمان اقدام نموده يا با شماره تلفن: 42163 با پيش شماره 021 
)با واحد پاسخگويي غيرحضوري روابط عمومي اين سازمان( تماس حاصل نمايند. تأكيد 

مي گردد كه از مراجعه حضوري در اين رابطه خوداري فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور


