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25 آذر:

آخرین مهلت ثبت نام آزمون كارشناسی ارشد 98

8 ربیع الثانی، خجسته زاد روز
حرضت امام حسن عسکری)علیه السالم( 

برمتام مسلامنان تهنیت باد

برنامه زمانی ثبت نام و برگزاري آزمون هاي سراسري سال 1398

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامآزمون

)Ph.D( جمعه 97/12/3ثبت نام پایان پذیرفتسال 98دكتري تخصصي

پنجشنبه 5 وجمعه 16 تا یكشنبه 97/9/25سال 98كارشناسي ارشد ناپيوسته
جمعه 98/2/6

پنجشنبه 13 وچهارشنبه 11/24 تا پنج شنبه 97/12/2سال 98سراسري
جمعه 98/4/14

با  پیامی  در  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
تصریح  دانشجو(  )روز  آذرماه   16 گرامی داشت 
کرد: امروز که استكبار جهانی در قامت جنگ 
رسانه ای و اقتصادی، تالش می کند تا کارآمدی 
جشن  حالوت  و  کرده  مواجه  چالش  با  را  نظام 
نماید،  مكدر  را  اسالمی  انقالب  سالگی  چهل 
و حرکت  مجاهدانه  تالش  در عرصه  پیشگامی 
اقتصادی،  و  علمی  چشم اندازهای  تحقق  برای 
مورد توجه جریان دانشجویی کشور است و باید 
قانون،  بود و در چارچوب  امیدوار  به آینده آن 
امكانات و اختیارات بدنه اجرایی و اداری کشور را 
برای رونق و نشاط هر چه بیشتر آن فراهم نمود. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، متن 

کامل پیام دکتر غالمی به شرح زیر 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

حضرت امام حسن عسكري )ع( فرمودند: 
چه زشت است براي مؤمن به چیزي دلبستگي 
داشته باشد که موجب خواري و ذلّت او شود. 

دیگري  بر  به سود خود  که[  مباش  آ نان  ]از 
حكم کند، و براي دیگري به زیان خود رأي 
ندهد، و دیگران را راه نماید ]هدایت کند[ و 

خود را گمراه نماید. 

حضرت امام حسن عسكري )ع( فرمودند:
زماني که بنده خدا سالم نمازش را مي دهد، 

خداوند و فرشتگان بر او سالم مي فرستند.

آزمون دوره هاي  ماه،  آذر  آنجا که روز جمعه 23  از 
فراگیر کارشناسي ارشد دانشگاه پیام  نور پذیرش بهمن 
ماه سال 1397 )نوبت نوزدهم( در حوزه هاي امتحاني 
سراسر کشور برگزار مي شود، مناسب دیدیم که مفاد 
این ستون را در شمارة پیِش رو، به یادآوري چند نكته 

درباره این آزمون اختصاص دهیم.
این نكات به قرار زیر هستند:

 1ـ کارت  شرکت در  آزمون  تمام  داوطلبان ، از روز سه  شنبه
20 آذر ماه )فردا( براي مشاهده و پرینت، روي پایگاه 
قرار  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رساني 

خواهد گرفت.
شده ،  یاد  آزمون  در  شرکت   متقاضي  داوطلبان   2ـ 
در  امتحان،  جلسه  در  شرکت  براي  که  است  الزم 
تاریخ تعیین شده به پایگاه اینترنتي سازمان سنجش 
مراجعه و با وارد نمودن اطالعات شناسنامه اي )نام، 
نام خانوادگي، شماره ملي، سال تولد و ...( یا اطالعات 
ثبت نامي خود )شماره پرونده و کد رهگیري و ...( از 
کارت شرکت در آزمون خود یك نسخه پرینت تهیه و 
بر اساس آدرس و زمان تعیین شده روي کارت شرکت 

در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمایند. 
3 ـ الزم به یادآوري است که براي شرکت در جلسه 
آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و 
همچنین اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عكس دار 

و ارائه آن، الزامي است. 
4ـ داوطلبان به منظور آگاهي بیشتر از ضوابط آزمون، 
باید برگ راهنماي شرکت در آزمون را، که روي سایت 

سازمان سنجش قرار دارد، پرینت نموده و نسبت به 
مطالعه دقیق آن اقدام نمایند. 

5- فرآیند برگزاري آزمون از ساعت  8:30  صبح روز 
جمعه 23 آذر ماه 1397 آغاز مي شود.

6- درِ ورودي ِحوزه هاي امتحاني رأس  ساعت  8:00 
از  قبل  باید  داوطلبان  و  شد  خواهد  بسته   صبح 
بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون، در حوزه 

امتحاني حاضر باشند. 
باید،  7- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون، 
عالوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت 
ملي یا اصل شناسنامه عكس دار، چند مداد سیاه نرم 
پر رنگ، مداد تراش، مداد پاك کن و یك سنجاق یا 

سوزن به همراه خود داشته باشد.
از جمله  از آوردن وسایل اضافي،  باید  8- داوطلبان 
کیف دستي، ساك دستي، پیجر، تلفن همراه، دستبند 
هوشمند، ساعت هوشمند، جزوه، کتاب، ماشین حساب، 
هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل 
شخصي، به جلسه آزمون اکیداً خودداري کنند؛ زیرا به 
همراه داشتن هر کدام از وسایل درج شده در سطور 
باال، به عنوان تقلب و تخلف تلقي شده و با داوطلبان 
متخلف، بر اساس قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم 
در آزمون هاي سراسري، که بخشي از آن در بند »ه ـ« 
اطالعیه مربوط به این آزمون که در سایت سازمان 
سنجش و پیك سنجش )همین شماره( آمده است، 

رفتار خواهد شد.
موفق باشید

هشت نكته دربارة آزمون 
فراگير كارشناسي ارشد پيام نور

همزمان با روز دانشجو آغاز شد:
طرح تخفيف شهریه به دانشجویان متأهل آزاد

تخفیف  اعطای  طرح  گفت:  آزاد  دانشگاه  رئیس 
شهریه به دانشجویان متأهل این دانشگاه، از روز 

دانشجو اجرایی شده است.
دکتر محمد مهدی طهرانچی، در حاشیه برگزاری مراسم 
تخفیف  موضوع  گفت:  آزاد،  دانشگاه  در  دانشجو  روز 
شهریه به دانشجویان متأهل این دانشگاه در هیأت رئیسه 
تصویب شده و به عنوان هدیه روز دانشجو از روز دانشجو 

در واحدهای این دانشگاه، عملیاتی می شود.
وی افزود: دانشجویان مقطع کارشناسی، در صورت تأهل، 
از یك ترم پرداخت شهریه معاف می شوند و دانشجویان 

مقاطع تحصیالت تكمیلی، از 50 درصد تخفیف میزان 
شهریه برخوردار خواهند شد.

دکتر طهرانچی اظهار داشت: این تخفیفات به دانشجویانی 
تعلق می گیرد که از روز دانشجو به بعد متأهل شده باشند.

با  جامعه،  در  باید  کرد:  تصریح  آزاد  دانشگاه  رئیس 
بسته های حمایتی به دانشجویان کمك کنیم تا زمینه 
ازدواج آنها فراهم شود و دانشگاه آزاد پیشرو در این حوزه 

به شمار می رود.
و  اختالل  موجب  ازدواج  نباید  کرد:  نشان  خاطر  وي 

تعارض در تحصیل باشد.
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شانزدهم آذر، روز دانشجو، در تقویم 
سیاسی و اجتماعی دانشگاه جایگاه ممتازی دارد؛ روزی 
که در حافظه آحاد افراد جامعه، تداعی گر نقش آفرینی 
بی بدیل دانشجویان در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران 
زمین است. در آغاز یاد و خاطره تمامی شهدای دانشجو، 
خاّصه به خون خفتن سه دانشجوی شهید دانشگاه تهران، 
مهدی شریعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ 
و رشادت  را گرامی داشته  آذر 1332  نیا، در شانزدهم 
و صالبت به یادماندنی شان را به دانشجویان سرافراز و 
که  سال 1332،  آذر  از 16  می گویم.  تبریك  فرهیخته 
فریاد  را  ستیزی  استبداد  و  استكبارستیزی  دانشجویان 
تا به  تاریخ  از آن  زدند، نزدیك به هفت دهه می گذرد. 
در صحن  دانشجویان،  بزرگ  این حرکت  پژواك  امروز، 
و سرای دانشگاه طنین انداز است و دانشجویان همچنان 
ستیزی  ظلم  و  عدالت طلبی  آزادی خواهی،  طالیه داران 
هستند. بی تردید، در این پهنه زمانی، جریان دانشجویی 
کشور صورت های مختلفی به خود گرفته و دانشجویان 
فعالیت های علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی خود را 
به مقصود، که چیزی جز  تا رسیدن  انحای مختلف  به 
آبادانی، آزادی، و استقالل ایران اسالمی نیست، سامان 
داده اند. دانشجویان فرزند دانشگاه هستند و دانشگاه، گاه 
خورشید  جهل  و  ظلمت  فروافكندن  هنگامه  و  بیداری 
جهانی  استكبار  که  امروز  است.  فرهیختگی  و  دانایی 
تا  می کند  تالش  اقتصادی،  و  رسانه ای  قامت جنگ  در 
کارآمدی نظام را با چالش مواجه کرده و حالوت جشن 
چهل سالگی انقالب اسالمی را مكدر نماید، پیشگامی در 
عرصه تالش مجاهدانه و حرکت برای تحقق چشم اندازهای 
علمی و اقتصادی، مورد توجه جریان دانشجویی کشور 
است و باید به آینده آن امیدوار بود و در چارچوب قانون، 
امكانات و اختیارات بدنه اجرایی و اداری کشور را برای 
رونق و نشاط هر چه بیشتر آن فراهم نمود. باید نسبت به 
فعالیت دانشجویان حسن ظن داشت و فراموش نكرد که 
علم اندوزی، مهارت آموزی و توانمندسازی دانشجویان در 
دانشگاه، تقویت سرمایه های انسانی، فرهنگی و اجتماعی 
کشور است. نشاط، شادابی و امید در فضای دانشجویی 
کشور، به یمن انگیزه و اراده دانشجویان به دست می آید و 
این دو، شرط پویایی و تحّرك دانشگاه برای یافتن راه حل 

بدیع برای پرسش ها و مسائل روز جامعه است.
تا  است  فرصتی  تنها  نه  دانشجو،  روز  این،  بر  افزون 
دانشجویان حضور مسؤوالنه خود را اثبات نمایند و به تماشا 
بگذارند، بلكه بستری است برای فهم تاریخی فراز و فرود 
های تاریخ معاصر ایران و بصیرت نسبت به زمانه خود و 
ارج نهی و تكریم مقام تمامی آزادی خواهان و شهیدان 
که در راه کسب استقالل و عظمت ایران اسالمی از تمام 
وجود خود مایه گذاشتند. پر پیداست که تالش مجاهدانه 
دانشجویان در عرصه های جهاد و مبارزه، بخشی از داشته ها 
و سرمایه معنوی دانشگاه است که در مقاطع و صحنه های 
مختلف، و چه بسا سخت، نقش آفرین بوده است. انتظار 
می رود که باور و اعتماد به دانشجویان، به باوری فراگیر 
در همه عرصه های مدیریتی کشور بدل شده و همه نهادها 
دانشجویی  بزرگ جریان  از ظرفیت  بتوانند  سازمان ها  و 
کشور برای پیشرفت و ارتقای هرچه بیشتر ایران اسالمی 
بهره ببرند. مجدداً در این روز مبارك، یاد و خاطره شهیدان 
دانشجو را گرامی و از درگاه حق، عّزت و سربلندی را برای 

همه دانشجویان عزیز مسألت دارم.

طی اطالعیه اعالم شد: 
زمان درخواست نقل و انتقال دانشجویان 

ایثارگر دانشگاه آزاد

اداره کل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران اعالم 
کرد: زمان ثبت درخواست نقل و انتقاالت نیمسال 
دوم 97-98 دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه 
آزاد اسالمي، از 15 آذر الی اول دی ماه خواهد بود.

اداره کل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران، در اطالعیه ای 
به نقل از اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد 
اسالمی، اعالم کرد،  زمان ثبت درخواست نقل و انتقاالت 
از  ایثارگر،  و  شاهد  دانشجویان   98-98 دوم   نیمسال 
15 آذر الی اول دی ماه خواهد بود. در این اطالعیه آمده 
است: مشموالن تغییر )رشته/گرایش( یا انتقال )همراه با 
از طریق  تاریخ اعالم شده،  از  باید   تغییر رشته/گرایش( 
مراجعه به سایت اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه 
نشانی: esargaran.iau.ir بخش  به  اسالمی  آزاد 
دانلودها )دسته آموزشی( و دریافت فرم شماره 4 )تغییر 
رشته/گرایش( یا فرم شماره 5 )تغییر رشته/گرایش همراه 
مورد  مدارك  ارسال  و  فرم  تكمیل  به  نسبت  انتقال(  با 
نیاز به آدرس ایمیل: info@esargaran.iau.ir اقدام 

نمایند.
یا  انتقال  نتایج  اعالم  است:  آمده  اطالعیه  این  ادامه  در 
مهمانی دانشجویان متقاضی، که در زمان مقرر موفق به 
ثبت درخواست در سامانه منادا شده اند، از طریق مراجعه 
به سامانه مذکور، قابل پیگیری و مشاهده است و اعالم 
تغییر  با  )همراه  انتقال  یا  )رشته/گرایش(  تغییر  نتایج 
رشته/گرایش( متقاضیانی که برابر ضوابط و در زمان مقرر 
نسبت به ارسال درخواست اقدام نموده باشند، از طرف 
اداره کل امور شاهد و ایثارگران اطالع رسانی خواهد شد و 
به درخواست هایی که خارج از ضوابط بوده یا پس از پایان 
مهلت زمانی اعالم شده ارسال شده باشد، ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.

با تصویب شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد:
امكان تحصيل همزمان در دو رشته 

تحصيلی فراهم شد

آزاد  دانشگاه  برنامه ریزی  شورای  مصوبه  براساس 
رشته  دو  در  همزمان  تحصیل  امكان  اسالمی، 

تحصیلی در این دانشگاه فراهم شد.
در دویست و پنجاه و پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی 
محمدمهدی  دکتر  ریاست  به  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
طهرانچی، پیشنهاد امكان ادامه تحصیل همزمان در دو 
رشته بررسی شد، که با توجه به شرایط کنونی جامعه، 
به کسب تخصص در دو  افراد عالقه مند  از  که بسیاری 
بعد مختلف مانند رشته های مهندسی و مدیریت، پزشكی 
موافقت  پیشنهادی  طرح  این  با  هستند،   ... و  حقوق  و 
شد و متقاضیان تحصیل همزمان در دو رشته دانشگاهی، 
می توانند با پرداخت شهریه، مشروط بر وجود هر دو رشته 
در یك شهر به خاطر عدم افت تحصیلی دانشجویان، ادامه 

تحصیل دهند.
براساس این مصوبه، دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه 
آزاد اسالمی و سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، 
تحصیل  ادامه  رشته  دو  در  همزمان  طور  به  می توانند 

بدهند.
از دانشجویان،  این دسته  به  به منظور کمك  همچنین 
تسهیالت ویژه، همچون تخفیف شهریه، امكان استفاده از 
مرخصی و سنوات پیش بینی شده، و برای اعضای هیأت 
علمی، که عالقه مند به کسب تخصص در رشته های جدید 

باشند، نیز تخفیف و تسهیالت ویژه منظور خواهد شد.

وزیر علوم در پیام »روز دانشجو«:
پيشگامی در حركت برای تحقق 

چشم اندازهای علمی و اقتصادی، مورد 
توجه جریان دانشجویی كشور است

ادامه از صفحه 1
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ناپیوسته  به اطالع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسي ارشد   بدین وسیله 
دولتي  غیر  و  دولتي  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  تمامي  در   1398 سال 
از جمله دانشگاه آزاد اسالمي و بیست و چهارمین المپیاد علمي ـ دانشجویي کشور 
و  عمومي  شرایط  داشتن  نظر  در  همچنین  و  ذیل  نكات  به  توجه  با  که  مي رساند 
اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي شرکت در آزمون، مي توانند در آزمون مذکور 

ثبت نام و شرکت نمایند.

شرايط ثبت نام :
مورخ  جمعه  روز  از   1398 سال  ناپیوسته  کارشناسي ارشد  آزمون  براي  ثبت نام 
1397/9/16 آغاز شده است و در روز یكشنبه مورخ 1397/9/25 پایان مي پذیرد. الزم 
به تأکید است که ثبت نام در این آزمون، منحصراً به صورت اینترنتي و از طریق پایگاه 

اطالع رساني این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.
عمومي،  وظیفه  مقررات  اختصاصي،  و  عمومي  شرایط  از  اطالع  عالقه مندان، ضمن 
سهمیه  به  مربوط  توضیحات  و  غیرایراني  اتباع  ثبت نام  ضوابط  به  مربوط  مقررات 
رزمندگان و ایثارگران )مندرج در دفترچه راهنماي شرکت در آزمون که در پایگاه 
باشند،  مذکور  شرایط  داراي  که  صورتي  در  دارد(،  قرار  سازمان  این  اطالع رساني 
مي توانند حداکثر در دو رشته امتحاني )طبق ضوابط از رشته  هاي امتحاني مندرج در 

دفترچه راهنماي ثبت نام( متقاضي ثبت نام در این آزمون شوند. 
دفترچه راهنماي ثبت نام، همزمان با شروع ثبت نام، در پایگاه اطالع رساني این سازمان 

در دسترس خواهد بود.

مراحلي كه داوطلب بايد براي ثبت نام اقدام كند:
کارت  خرید  براي  فوق  نشاني  به  سازمان  این  رساني  اطالع  پایگاه  به  مراجعه   -1
)دفترچه  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  دریافت  و  رقمي(   12 )سریال  ثبت نام  اعتباري 

شماره 1(.  
دفترچه  در  مندرج  توضیحات  اساس  بر  داوطلب  شده  اسكن  عكس  فایل  تهیه   -2

راهنماي ثبت نام.
3- آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام.

4- با توجه به اینكه پرداخت هزینه ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتي انجام مي گیرد، 
پرداخت  که  بانكي شتاب  کارت هاي عضو شبكه  از  استفاده  با  است  داوطلبان الزم 
الكترونیكي آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان و پرداخت وجه 
ثبت نام شرکت در آزمون یك کدرشته امتحاني، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. ضمناً 

میزان هزینه ثبت نام، در دفترچه راهنماي ثبت نام اعالم خواهد شد.
تبصره: با توجه به اینكه مقرر گردیده است که در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، 
خدماتي از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني که تمایل به استفاده از 
خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت هزینه استفاده از خدمات 
پیام کوتاه، مي توانند از این خدمات استفاده نمایند. میزان هزینه استفاده از خدمات 

پیام کوتاه، در دفترچه راهنماي ثبت نام اعالم خواهد شد.

اول ( عالقه مند  اصلي )رشته   امتحاني   یا  انتخابي   بر رشته    5- داوطلباني که عالوه 
به  شرکت در رشته  امتحاني  دوم هستند، ضرورت  دارد که  کدرشته  امتحاني دوم را 
نیز در بند مربوط در تقاضانامه درج  نمایند. این دسته از داوطلبان باید براي رشته 
امتحاني  دوم، یك  کارت اعتباري دیگر، عالوه بر کارت اعتباري اول، خریداري نمایند.

تذكر: داوطلبان متقاضي ثبت نام و شرکت در آزمون کدرشته هاي امتحاني )اصلي 
و شناور( که عالقه مند به شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي دانشگاه پیام نور و 
عالوه  که،  است  الزم  هستند،  نیز  غیرانتفاعي  و  غیردولتي  عالي  آموزش  مؤسسات 
بر پرداخت هزینه ثبت نام، نسبت به پرداخت هزینه اعالم عالقه مندي به دوره هاي 
ثبت نام  راهنماي  دفترچه  در  اعالم عالقه مندي،  هزینه  میزان  نمایند.  اقدام  مذکور، 

اعالم خواهد شد.

دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:
راهنماي  دفترچه  در  مندرج  دستورالعمل  مطابق  که  مي شود  توصیه  داوطلبان  به   
ثبت نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تكمیل نموده و 
سپس براساس فرم پیش نویس، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان، اطالعات 
داوطلبان الزم  الزم را براساس بندهاي برنامه  نرم افزاري ثبت نام وارد نمایند. ضمناً 
است که در درج اطالعات ثبت نام دقت نمایند. بدیهي است که در صورت مشاهده 
هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارك داوطلب، در صورت 
تحصیل  ادامه  از  و  شده  تلقي  یكن(  لم  )کان  وي  قبولي  آزمون،  در  پذیرفته شدن 

داوطلب جلوگیري خواهد شد.

زمان توزيع كارت اينترنتي و محل آزمون:
براساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1398 
در روزهاي پنجشنبه و جمعه مورخ 5 و 1398/2/6 برگزار خواهد شد و داوطلبان 
الزم است که از روز دوشنبه مورخ 1398/2/2 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1398/2/4 
با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان، نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در 
داوطلبان  آزمون  نمایند. محل  اقدام  آزمون  این  راهنماي شرکت در  برگ  و  آزمون 
براساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج در بند 36 تقاضانامه تعیین مي گردد؛ 
لذا مقتضي است که داوطلبان، با مراجعه به جدول شماره 2 دفترچه راهنماي ثبت نام 

و درج کد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت نام، اقدام نمایند. 

برگزاري  المپياد علمي  ـ دانشجويي  كشور:
کارشناسي ارشد  آزمون  امتحانات   برگزاري   داوطلبان عالقه مند مي توانند همزمان  با 
ناپیوسته سال 1398، در اولین  مرحله دوره بیست و چهارمین آزمون المپیاد علمي 
ـ دانشجویي  کشور بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام در 

این آزمون شرکت نمایند. 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون 
كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398  و بيست و 
چهارمين دوره المپياد علمي ـ دانشجویي كشور
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  نحوه انتخاب رشته و پذيرش: 
الف- کارنامه اعالم نتایج اولیه تمامي داوطلبان این آزمون، از سوي سازمان سنجش 
براساس برنامه زماني مندرج در دفترچه راهنماي آزمون از طریق پایگاه اطالع رساني 
سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد؛ لذا تمامی داوطلباني که مجاز به 
انتخاب رشته باشند، مي توانند براساس ضوابط و شرایط مندرج دردفترچه راهنمای 
انتخاب رشته، که در زمان مقتضي منتشرخواهد شد، نسبت به انتخاب رشته خود 

اقدام نمایند
ب- سایر موارد:

سایر موارد در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو در آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته 
سال 1398 در تمامي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، مطابق قانون سنجش و 
پذیرش دانشجوي در دوره هاي تحصیالت تكمیلي مصوب 94/12/18 مجلس شوراي 

اسالمي و مصوبات شوراي سنجش و پذیرش تحصیالت تكمیلي خواهد بود.

توصيه هاي  مهم :
از  استفاده  ضوابط  و  شرایط  عمومي،  وظیفه  مقررات  از  اطالع  براي  داوطلبان،   -1
راهنماي  دفترچه  به  خارجي،  اتباع  ضوابط  و  شرایط  همچنین  و  ایثارگران  سهمیه 

شماره 1  مراجعه نمایند.
2- به داوطلبان توصیه مي شود که در انتخاب کدرشته هاي امتحاني )اول و دوم( و 
همچنین شهرستان محل حوزه امتحاني خود، دقت الزم را مبذول فرمایند؛ لذا پس 
از دریافت کد پي گیري 16 رقمي، در این خصوص به درخواست هاي داوطلبان مبني 

بر اصالح یا جابجایي، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- توصیه  مي شود که حتماً داوطلبان، پس از تكمیل تقاضانامه و دریافت کد پي گیري، 
یك نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهیه، و مندرجات آن را کنترل و نزد خود نگهداري 

نمایند.
4- با توجه به مشكالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، در خصوص اشتباه در 
ارسال عكس داوطلبان، که این موضوع اکثراً براي داوطلباني که ثبت نام آنان از سوي 
اطالعات  بر کنترل  تأکید مي گردد که عالوه  است،  داده  انجام مي شود رخ  دیگران 
ثبت نامي، حتماً نسبت به کنترل عكس ارسالي خود دقت نمایید تا اشتباهاً عكس 
داوطلب دیگري به جاي عكس شما ارسال نگردد. بدیهي است که در صورت ارسال 
عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي شده و مطابق مقررات 

با وي رفتار خواهد شد.
اطالع رساني   و  خبري   )هفته نامه  پیك سنجش   نشریه  طریق   از  تغییري   هرگونه    -5
لزوم  از طریق  پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش و در صورت  سازمان  سنجش (، 

رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد. 
6-در صورت  لزوم ، داوطلبان مي توانند با شماره تلفن  گویاي: 42163-021 با روابط 
سیستم  طریق  از  یا  کرده  حاصل   تماس   کشور  آموزش   سنجش   عمومي  سازمان  

پاسخگویي اینترنتي )غیرحضوري( سازمان اقدام نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

  تاریخ پرینت كارت و زمان  برگزاري آزمون تعيين صالحيت 

مدرسان دروس معارف اسالمي متقاضي تدریس در دانشگاه 

جامع علمي- كاربردي )موسوم به طرح 4000( سال 1397
صالحیت  تعیین  آزمون  در  شرکت  متقاضي  داوطلبان  کلیه  اطالع  به  بدین وسیله 
مدرسان دروس معارف اسالمي متقاضي تدریس در دانشگاه جامع علمي- کاربردي 
)موسوم طرح 4000( سال 1397مي رساند که آزمون مذکور صبح روز جمعه مورخ 
فرآیند  مي شود.  برگزار  ذیل(  جدول  در  )مندرج  کشور  شهرستان   9 در   97/9/23
برگزاري آزمون صبح از ساعت 8:30 آغاز مي شود و درهاي ورود به جلسه امتحان، 
نیم ساعت قبل از شروع فرآیند برگزاري آزمون، بسته خواهد شد؛ لذا کلیه داوطلبان 

باید قبل از بسته شدن درهاي ورودي، در محل حوزه امتحاني خود حاضر باشند.

الف  - نحوه  و زمان پرينت كارت شركت در آزمون 
سه شنبه  روز  از  آزمون،  در  شرکت  راهنماي  برگ  و  کارت  به  مربوط  لینك 
 97/9/20 )فردا( روي پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني:

وارد کردن اطالعات  با  و متقاضیان مي توانند  قرار مي گیرد   www.sanjesh.org
شناسنامه اي )نام، نام خانوادگي، شماره ملی، سال تولد و ...( خود نسبت به مشاهده 
و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده روي کارت 
براي  که  است  بدیهي  نمایند.  مراجعه  مربوط  امتحاني  حوزه  به  آزمون،  در  شرکت 

شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین 
اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن، الزامي است.

مغايرتي  چنانچه  آزمون  در  شركت  كارت  مندرجات  درخصوص   - ب  
مشاهده شد، داوطلبان الزم است به شرح زير اقدام نمايند:

1ـ با توجه به اطالعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغایرتي 
در اطالعات مندرج در کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، الزم است که براي 
اصالح مورد یا موارد، مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده در بند »ج«، به نماینده سازمان 

سنجش مستقر در باجه رفع نقص مراجعه نمایند. 
2ـ چنانچه عكس الصاقي به کارت ورودي داوطلب با چهره وي مغایرت داشته باشد، 
با دو قطعه عكس و کارت ملي یا شناسنامه  الزم است که شخص داوطلب،  همراه 
عكسدار، براي اصالح کارت، مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده در بند »ج« به نماینده 
سازمان سنجش مستقر در باجه  رفع نقص مراجعه نمایند؛ در غیر این صورت، فرد به 

عنوان متخلّف تلقي شده و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد. 
واضح  مهر،  فاقد  از جمله،  اشكاالتي  داراي  داوطلب،  کارت  3- چنانچه عكس روي 
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نبودن عكس یا اشتباه عكس است، ضروري است که وي ضمن همراه داشتن پرینت 
یا شناسنامه عكسدار،  ملي  و کارت  آزمون، دو قطعه عكس 4×3  کارت شرکت در 
نماینده سازمان سنجش مستقر  به  بند »ج«  در  اعالم شده  تاریخ  و  مطابق ساعت 
در باجه رفع نقص مراجعه نماید و موضوع را پیگیري نموده تا مشكل برطرف گردد.

اساس  بر  داوطلب،  هر  آزمون  در  شرکت  کارت  روي  مندرج  اطالعات  سایر  ضمناً 
اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبت نام، که از سوي خود داوطلب تكمیل گردیده، در 

نظر گرفته شده است. 
تذکر: داوطلبان براي آگاهي بیشتر از ضوابط آزمون، از برگ راهنماي شركت در آزمون، 
که روي پایگاه اطالع رساني این سازمان قرار دارد، پرینت تهیه و نسبت به مطالعه 

دقیق آن اقدام نمایند. 

ج - آدرس و محل  رفع نقص كارت شركت در آزمون 
در صورت بروز اشكال در تهیه پرینت از کارت شرکت در آزمون یا مشاهده مغایرت 
در اطالعات مندرج در کارت ورودی با اطالعات ثبت نامي یا هریك از موارد مندرج 
در بند »ب« فوق ، داوطلبان مي توانند از ساعت 8:30 الي12:00 صبح و 14:00 الي 
17:00 بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ 97/9/22 به نماینده سازمان سنجش آموزش 
کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط )مطابق جدول ذیل( مراجعه و نسبت 

به اصالح و رفع اشكال احتمالي کارت خود اقدام نمایند.

د- زمان و محل برگزاري آزمون
آزمون کلیه داوطلبان صبح روز جمعه مورخ 97/9/23  برگزار مي گردد و فرآیند 
برگزاري آزمون صبح از ساعت 8:30 همان روز خواهد بود. ضمناً آدرس محل برگزاري 

آزمون، روي پرینت کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج شده است. 

ه   ـ تذكرهاي  مهم  
1- درزمان حضوردرجلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون ،اصل 

کارت ملي یا اصل شناسنامه عكسدار، الزامي است.
2- دِر وروديِ حوزه هاي امتحاني، نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون بسته خواهد 
شد؛ لذا داوطلبان الزم است که قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون، در 

حوزه امتحاني حاضر باشند. 
کارت شرکت  پرینت  بر  عالوه  باید،  آزمون،  در جلسه  براي حضور  داوطلب  هر   -3
در آزمون، اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، 

مدادتراش، مداد پاك کن و یك سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.
ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و  پاره نمودن پاسخنامه، عدم  4- مخدوش نمودن و 
تعلل در ارائه مدارك امتحاني، ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب مي گردد و با 
داوطلبان متخلف، برابر با قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري، 

برخورد خواهد شد.
5- داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافي، از جمله کیف دستي، ساك دستي، پیجر، 
کتاب،  جزوه،  هوشمند،  دستبند  هوشمند،  انگشتر  هوشمند،  ساعت  همراه،  تلفن 
به  وسایل شخصي،  و همچنین  آن  نظایر  و  یادداشت  و  نت  هرگونه  ماشین حساب، 
از  جلسه آزمون اکیداً خودداري نمایند. بدیهي است که به همراه داشتن هر کدام 
وسایل مندرج در این بند، به عنوان تقلب و تخلف تلقي شده و با داوطلبان ذي ربط 
براساس قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري رفتار خواهد شد.

یا سؤاالت  لزوم، مي توانند سؤال  اضافه مي نماید که داوطلبان، درصورت  در خاتمه 
خود را در این خصوص، از این تاریخ لغایت روز پنجشنبه 97/9/22 در وقت اداري، با 
بخش پاسخگویي اینترنتي این سازمان یا شماره  تلفن:  42163  با پیش شماره 021 

در میان بگذارند. 

جدول شهرستان هاي محل رفع نقص احتمالي كارت شركت در آزمون، آدرس محل رفع نقص كارت و  برگزاري آزمون تعيين صالحيت مدرسان 

دروس معارف اسالمی  متقاضي تدریس دردانشگاه جامع علمی- كاربردی آذرماه سال 1397

آدرس محل رفع نقص کارت و برگزاري نام محل رفع نقص کارت و برگزاري شهر حوزه استان ردیف

اراک - خیابان جهاد )هپكو( - شهرك شهید بهشتی - فاز یك – 
جنب فرهنگسرای آیینه مرکز آموزش فرهنگ و هنر اراك اراک مرکزی 1

مشهد- وکیل آباد- خیابان هنرستان- هنرستان 9)گلشن( مرکز آموزش بهزیستی خراسان رضوی مشهد خراسان رضوی 2

اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوی آیت ا... شهرستانی مرکز آموزش جامعه اسالمی کارگران اصفهان اصفهان اصفهان 3

تهران:خیابان ولي عصر)عج(- پایین تر از میدان ونك–پالك 2530 
مرکز آموزش علمي کاربردي کانون سردفتران و دفتریاران  تهران تهران  4

شیراز- فرهنگ شهر- ایستگاه 15- انتهای کوچه 37/الف – شهید رجایی سمت چپ 
ساختمان  ساختمان دانشگاه جامع علمی - کاربردی فارس شیراز فارس 5

تبریز-چهارراه ابوریحان- خیابان منظریه- خیابان سلیمان خاطر- روبروی بهزیستی  ایستگاه شماره 4 آتش نشانی تبریز تبریز آذربایجان شرقی 6

آمل- خیابان امام خمینی- آفتاب 36- میدان حر– سمت راست مرکز آموزش علمی- کاربردی فوالدین ذوب آمل آمل مازندران 7

کرمانشاه – سه راه 22 بهمن- خیابان جهاددانشگاهی-  مرکز آموزش علمی- کاربردی جهاددانشگاهی کرمانشاه کرمانشاه 8

کرمان- انتهای بلوار 22 بهمن- میدان مهندس افضلی پور- 
خیابان اسدآبادی- نبش کوچه 7 مرکز آموزش جهاددانشگاهی کرمان کرمان کرمان 9

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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مقطع  فراگیر  دوره هاي  آزمون  در  که  داوطلباني  براي  موفقیت  آرزوي  ضمن 
ثبت نام  نوزدهم  نوبت   -  1397 سال  ماه  بهمن  پیام نور  دانشگاه  کارشناسي ارشد 
نموده اند، نظر داوطلبان گرامی را به موارد ذیل در رابطه با توزیع کارت و برگزاری 

آزمون معطوف مي دارد:

الف  - نحوه  و زمان پرینت كارت شركت در آزمون 
 کارت  شرکت در  آزمون  کلیه  داوطلبان ، از روز سه  شنبه مورخ 97/9/20 )فردا( براي 
مشاهده و پرینت، روي پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: 
www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت؛ لذا کلیه  داوطلبان  متقاضي شرکت  در این 
آزمون ، براي شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به پایگاه 
اطالع رساني مذکور مراجعه و با وارد نمودن اطالعات شناسنامه اي )نام، نام خانوادگي، 
پرونده و کد رهگیري و  یا اطالعات ثبت نامي )شماره   )... و  تولد  شماره ملي، سال 
...( از کارت شرکت در آزمون خود یك نسخه پرینت تهیه و براساس آدرس و زمان 
تعیین شده روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمایند. 
بدیهي است که براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در 
آزمون و همچنین اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن، الزامي است. 

مغایرتي  چنانچه  آزمون،  در  شركت  كارت  مندرجات  درخصوص  ب - 
مشاهده شد، داوطلبان الزم است به شرح زیر اقدام نمایند:

داوطلبان  چنانچه  آزمون،  در  شرکت  کارت  روي  مندرج  اطالعات  به  توجه  با  1ـ 
مغایرتي در اطالعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 12و 15 )شامل 
نام خانوادگي، نام، سال تولد، شماره شناسنامه، کد ملي، مؤسسه فارغ التحصیلي، تاریخ 
فارغ التحصیلي، معدل مقطع کارشناسي، معدل مقطع کارداني »مربوط به دانشجویان 
یا فارغ التحصیالن مقطع کارشناسي ناپیوسته« و کدرشته  محل هاي انتخابي براساس 
اولویت عالقه داوطلب( کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، الزم است که براي 
اصالح مورد یا موارد مذکور، حداکثر تا تاریخ 97/9/23 منحصراً به پایگاه اطالع رساني 
این سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطالعات نسبت به اصالح موارد اقدام 
نمایند، و در صورتي که نسبت به بندهاي 3 و 8 )جنس و معلولیت( تفاوتي مشاهده 
نمودند، ضروري است که مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده در بند »ج«، به نماینده 
سازمان سنجش مستقر در باجه ي رفع نقص حوزه مربوطه )به شرح جدول شماره 

2( مراجعه نمایند. 
2ـ چنانچه عكس الصاقي به کارت ورودي داوطلب با چهره وي مغایرت داشته باشد، 

یا شناسنامه  ملي  و کارت  با دو قطعه عكس  داوطلب همراه  است که شخص  الزم 
عكسدار، براي اصالح کارت، مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده در بند »ج« به نماینده 
سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند؛ در غیر این 

صورت، فرد به عنوان متخلف تلقي شده و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد. 
اساس  بر  داوطلب،  هر  آزمون  در  شرکت  کارت  روي  مندرج  اطالعات  سایر  ضمناً 
اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبت نام، که از سوي خود داوطلب تكمیل گردیده، در 

نظر گرفته شده است. 

تذكر: 
1- چنانچه مغایرتي در اطالعات مندرج در سهمیه ثبت نامي )بند 7( کارت شرکت 
در آزمون شما وجود دارد )براي داوطلبان متقاضي استفاده از سهمیه رزمندگان، سپاه 
امور  و  بنیاد شهید  وزارت جهاد کشاورزي،  بسیج مستضعفین(،  )سازمان  پاسداران 
ایثارگران و ستاد کل نیروي مسلح( براي اعالم مغایرت حداکثر تا تاریخ 97/9/23 
منحصراً به سایت اینترنتي سازمان سنجش )قسمت ویرایش اطالعات( مراجعه و با 

توجه به توضیحات مندرج در سایت نسبت به اصالح موارد اقدام نمایند. 
2- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عكس است یا چنانچه عكس روي 
کارت وي داراي اشكاالتي از جمله، فاقد مهر، واضح نبودن عكس یا اشتباه عكس 
است، ضروري است که داوطلب، ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، 
دو قطعه عكس 4×3 و کارت ملي یا شناسنامه عكسدار مطابق ساعت و تاریخ اعالم 
شده در بند »ج« به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه 
مراجعه کرده و موضوع را پیگیري نموده تا مشكل برطرف گردد؛ در غیر این صورت، 

فرد به عنوان متخلف تلقی شده و برابر مقررات باوی رفتار خواهدشد.
3- داوطلبان براي آگاهي بیشتر از ضوابط آزمون، برگ راهنماي شرکت در آزمون 
را، که روي سایت سازمان سنجش قرار دارد، پرینت نموده و نسبت به مطالعه دقیق 

آن اقدام نمایند. 

ج - آدرس و محل  رفع نقص كارت شركت در آزمون 
نماینده سازمان سنجش در روز پنجشنبه مورخ 97/9/22 صبح از ساعت 8:30 الي 
باجه رفع نقص حوزه مربوطه  الي 17:00 در  از ساعت 14:00  بعدازظهر  12:00 و 
مستقر خواهد شد. براي اطالع آن دسته از داوطلباني که براساس توضیحات بند »ب« 
ملزم به مراجعه به نماینده رفع نقص کارت سازمان مي گردند، آدرس و محل تشكیل 

باجه رفع نقص کارت شرکت در  آزمون به شرح جدول شماره 2 مي باشد.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تاریخ، نحوه پرینت كارت و برگزاري 
آزمون دوره هاي فراگير كارشناسي ارشد 

دانشگاه پيام نور بهمن ماه سال 1397
نوبت نوزدهم
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د  ـ تذكرهاي  مهم  
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون ، 

اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عكسدار، الزامي است.
روز جمعه  دقیقه ( صبح  و سي  )هشت  ساعت  8:30  از  آزمون  برگزاري  فرآیند   -2

97/9/23 آغاز مي گردد.
3- دِر ورودي ِحوزه هاي امتحاني، رأس  ساعت  8:00 )هشت صبح( بسته خواهد شد؛ 
لذا داوطلبان الزم است که قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون، در حوزه 

امتحاني حاضر باشند. 
پرینت کارت شرکت  بر  باید، عالوه  آزمون،  براي حضور در جلسه  4- هر داوطلب، 
در آزمون، اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، 

مدادتراش، مداد پاك کن و یك سنجاق یا سوزن به همراه داشته باشد.
5- داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافي، از جمله کیف دستي، ساك دستي، پیجر، 
کتاب،  جزوه،  هوشمند،  انگشتر  هوشمند،  ساعت  هوشمند،  دستبند  همراه،  تلفن 
به  شخصي  وسایل  همچنین  و  آن  نظایر  و  یادداشت  و  نُت  هرگونه  ماشین حساب، 
از  جلسه آزمون اکیداً خودداري نمایند. بدیهي است که به همراه داشتن هر کدام 
وسایل مندرج در این بند، به عنوان تقلب و تخلف تلقي شده و با داوطلبان ذي ربط 
براساس قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري، که بخشي از آن 

در بند »ه « آمده است، رفتار خواهد شد.
6- با توجه به اینكه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفي 
حوزه هاي برگزاري آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده 
و اطالعات براي ارزیابي حوزه ها دارد، خواهشمند است که نسبت به تكمیل نمودن 
مقطع  فراگیر  دوره هاي  ورودي  آزمون  در  خود  امتحاني  حوزه  ارزیابي  پرسشنامه 
کارشناسي ارشد دانشگاه پیام نور سال 1397 )از تاریخ 97/9/23 لغایت 97/9/30( به 

صورت اینترنتي از طریق سایت این سازمان اقدام کنید.

ه  - قانون رسيدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري
ماده 5- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ماده 6- هیأت هاي رسیدگي به تخلفات، صالحیت صدور حكم به مجازات هاي زیر را 
درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشموالن بند )الف( ماده )5(: اخطار کتبي با درج در پرونده داوطلب و 
اعالم به مراجع ذي ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشموالن بند )ب( یا بند )ج( ماده )5(: محرومیت از گزینش علمي در 
آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در 

آزمون از یك تا ده سال بعد.
تبصره- آراي هیأت هاي بدوي، جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6( این قانون، 

قابل تجدید نظر خواهي در هیأت تجدید نظر رسیدگي به تخلفات در آزمون هاست.
)5( هیأت هاي  ماده  )ح(  و  )ز(  )و(  )هـ(،  )د(،  بندهاي  ماده 7- در مورد مشموالن 
رسیدگي، متهم را براي رسیدگي و اعمال جزاي نقدي از ده میلیون )10/000/000( 
ریا ل تا یك میلیارد )1/000/000/000( ریال یا حبس از یك تا پنج سال یا هر دو 

مجازات، به محاکم دادگستري معرفي مي نمایند.
ماده 8 – ارتكاب هر یك از اعمال موضوع ماده )5( چنانچه در قالب عضویت در یك 
گروه یا شبكه باشد، موجب تشدید مجازات مي شود و تشكیل دهنده و سرکرده گروه 
یا شبكه به حداکثر مجازات محكوم مي گردد. مجازات هر یك از اعضاء، که در ارتكاب 
تخلفات و جرایم فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده 

براي مرتكب است.
ماده 9- رسیدگي در هیأت هاي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها، مانع از رسیدگي 
یا  اداري  تخلفات  به  رسیدگي  هیأت هاي  در  رسیدگي  یا  جزایي  قوانین  سایر  برابر 
هیأت هاي انتظامي اعضاي هیأت علمي یا کمیته هاي انضباطي دانشجویان نمي شود 
و مرتكب، عالوه بر مجازات مندرج در مواد )6( و )7( این قانون، به مجازات مقرر در 

سایر قوانین و مقررات محكوم مي گردد.
ماده 10- در صورت محكومیت قطعي فردي به یكي از مجازات هاي مندرج در این 
قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند )الف( ماده )6(، هیات رسیدگي به تخلفات 
در آزمون ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي نماید؛ در این صورت، مؤسسه آموزشي 
نمود،  به وي خودداري خواهد  یا مدرك  گواهي  اعطاي هرگونه  و  از صدور  مربوط 
باشد، وزارت علوم، تحقیقات و  اعطاء شده  به وي  فارغ التحصیلي  و چنانچه گواهي 
یا  یا وزارت آموزش و پرورش  یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  فناوري 

دانشگاه آزاد اسالمي، ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده 11- چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بین نمرات و رتبه اکتسابي داوطلبي 
و سوابق تحصیلي وي، مغایرت هاي غیرمتعارف مشهود و اساسي از قبیل عدم تطابق 
معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهي با رتبه و نمره اکتسابي در آزمون، وجود داشته 
باشد، با تأیید هیأت هاي بدوي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها، از داوطلب در یك یا 
چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي آید. تعیین وضعیت نهایي 
آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد، بر عهده هیأت بدوي 

است.
ماده 12- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمي و آموزشي، که براي افزایش آمادگي داوطلبان 
شرکت در آزمون هاي مورد بحث این قانون فعالیت مي کند، چنانچه در تخلفات ماده 
)5( مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو مي شود و مدیران مسؤول آنها، عالوه 
بر محرومیت دائمي از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات هاي پیش بیني شده 
یا آموزشگاه فاقد  این قانون و سایر قوانین محكوم مي شوند، و چنانچه مؤسسه  در 

مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده )6( است.
تبصره- در مورد آموزشگاه هایي که فاقد مجوز باشند، عالوه بر اقدام مراجع قانوني 
ذي ربط، مدعي العلوم نیز مي تواند رأساً نسبت به اعالم جرم و پیگیري تخلفات آنان 

اقدام نماید.
 در خاتمه اضافه مي نماید که داوطلبان در صورت لزوم مي توانند سؤال یا سؤاالت 
خود را در این خصوص، از این تاریخ لغایت پایان روز پنج شنبه 97/9/22 در وقت 
یا شماره  تلفن:  42163-021 در  این سازمان  اینترنتي  با بخش پاسخگویي  اداري، 

میان بگذارند. 
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روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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هيچ درسی را رها نكنيد
جلسۀ  در  انسانی  علوم  آزمایشي  گروه  داوطلب   660 و  هزار   187  ،1397 سال  در 
 آزمون سراسری حضور داشتند؛ داوطلبانی که باید پس از مطالعۀ 36 کتاب درسی به 
دلیل  به  اسالمی،  معارف  و  علوم  رشتۀ  )دانش آموزان  می دادند  پاسخ  سؤال   280

پاسخگویی به سؤال های درس »اصول عقاید و فقه« به 300 سؤال پاسخ داده اند(.  
اما متأسفانه تعداد قابل توجهی از داوطلبان، برخی از کتاب های درسی ـ به خصوص 
دروس پایهـ  را مطالعه نمی کنند و سپس مدعی می شوند که سؤال های این یا آن درس 

در آزمون سراسری دشوار بود و آنها نتوانسته اند به آن سؤاالت، پاسخگو باشند.
باید پذیرفت که در یك آزمون ملی مهم، الزم است که تعدادی از سؤال ها دشوار باشد 
تا بتوان به درستی، سطح علمی داوطلبان را سنجید؛ اما آیا تمامی سؤال های یك درس 
دشوار هستند یا تعدادی از داوطلبان برخی از درس ها را رها می کنند و در سر آزمون 

هم بدون دانش الزم، به سؤال های همان درس پاسخ می دهند؟
برای مثال45/80 درصد داوطلبان گروه آزمایشي علوم انسانی در آزمون سراسري سال 
97 در درس زبان و ادبیات فارسی عمومی، درصد صفر یا منفی کسب کرده اند، و این 
درصد در درس زبان خارجی به 75/82 درصد می رسد؛ به عبارت دیگر، اگر داوطلبی 
فقط به یك سؤال زبان خارجی پاسخ صحیح می داد و به هیچ یك از سؤال های این 

درس نیز پاسخ غلط نمی داد، از حدود 76 درصد داوطلبان در این درس جلوتر بود!  
واقعیت این است که تعداد قابل توجهی از همین داوطلبان، به برخی از سؤال ها پاسخ 
صحیح داده اند، اما چون به سؤال هایی که در آنها کاماًل مسلط نبوده، نیز پاسخ داده اند، 
نمرة منفی کسب کرده اند؛ به عبارت دیگر، تعداد قابل توجه پاسخ های غلط آنها موجب 

شده است که تأثیر پاسخ های صحیح آنها نیز از بین برود.
می خواهیم بگوییم که آزمون سراسری، محل آزمون و خطا نیست و نباید به سؤال ها 
و دقت الزم  دانش  بدون  را  اقبال، گزینه ها  و  امید شانس  به  یا  داد  پاسخ  سرسری 
انتخاب کرد؛ پس اگر این روزها در درسی آمادگی ندارید، باید در زمان باقی مانده، 
به مطالعه مبحث یا مباحثی از آن درس بپردازید تا بتوانید به چند سؤال معدود در 
همان درس پاسخ صحیح دهید؛ زیرا کسب نمره منفی، بسیار بدتر از به دست آوردن 

درصد صفر است.
در ضمن از همین امروز، به بهانه هایی از قبیل: بی عالقگی، ضعف علمی یا زمان کم، پشت 
کنید و با برنامه ریزی، برای همۀ درس ها وقت بگذارید و مطمئن باشید که می توانید به حداقلی 

از سؤال های هر درس پاسخ صحیح بدهید و در آزمون سراسری نتیجه بهتری کسب کنید.
آمار ارائه شده در جدول های زیر، تأییدی است بر اینكه کنكور، یك مسابقه است و قرار 
نیست که شما به همه سؤال های آن، پاسخ صحیح بدهید؛ بلكه الزم است که در مقایسه 
با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و این امر، بدون دقت و هوشمندی در 

پاسخگویی به سؤال ها، به دست نخواهد آمد.
ذکر این نكته نیز مهم است که میانگین ذکر شده در هر سال، یكسان نیست؛ برای مثال، 
سال 94 از 160 هزار و 863 داوطلب حاضر در جلسۀ آزمون، 6 نفر در کل کشور به 
100 درصد سؤال های درس علوم اجتماعی پاسخ صحیح داده اند. همچنین سال 95 از 
143 هزار و 437 داوطلب حاضر در جلسۀ آزمون، 3 داوطلب به 100 درصد سؤال هاي 
این درس پاسخ صحیح داده اند. سال 96 از 167 هزار و 46 داوطلب حاضر در جلسه 
آزمون، 69 داوطلب به 100 درصد سؤال هاي این درس پاسخ صحیح داده اند، و امسال 
این تعداد 22 داوطلب بوده است؛ در ضمن، تأثیر مثبت سوابق تحصیلی یك داوطلب 
نیز محاسبه می شود )تا سال گذشته 25 درصد تأثیر مثبت سوابق تحصیلی داوطلب 
در آزمون کتبی نهایی سال سوم متوسطه و 5 درصد تأثیر مثبت آزمون کتبی نهایی 
تأثیر مثبت سوابق تحصیلی  امسال 30 درصد  و  پیش دانشگاهی محاسبه می گردید 
داوطلب در آزمون کتبی نهایی سال دوازدهم محاسبه می شود(؛ یعنی، امكان دارد که 
داوطلبی در آزمون سراسری، درصدهای مطلوبی کسب نكرده باشد، اما سوابق تحصیلی 

خوبی داشته باشد و سوابق تحصیلی مثبت، در پذیرش نهایی او مؤثر واقع شود.
در جدول ارائه شده در زیر، غیر از داوطلبانی که به هیچ یك از سؤال های دفترچه پاسخ 
نداده و کل پاسخنامۀ آنها سفید بوده است )8 داوطلب(، داوطلبانی که نمرة صفر یا 
منفی کسب کرده و داوطلبانی که به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند، سایر 
داوطلبان در گروه های10 درصدی مورد بررسی قرار گرفته اند؛ یعنی داوطلبانی که به 
تا  تا 99/99 درصد سؤال های یك درس پاسخ صحیح داده اند، در گروه 90   90/01
100درصد آمده اند؛ یا داوطلبانی که به 0/01 درصد تا 10 درصد سؤال ها پاسخ صحیح 

داده اند، در گروه 0 تا 10 درصد محاسبه شده اند.
نكته: الزم به یادآوري است هر محدوده که در جداول زیر آمده است، شامل اعداد داخل 
محدوده مي شود؛ به طور مثال، محدوده 0 تا 10 شامل اعداد 0/01 تا 10 مي شود و 
شامل خود صفر نمي شود ، و محدوده 10 تا 20 شامل اعداد 10/10 تا 20 مي شود و 

شامل خود 10 نمي شود و ... 
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نفرات برتر كنكور چه درصدهایی می آورند؟
بی شك دروس ادبیات و عربی، در رشته علوم انسانی اهمیت قابل توجهی دارند؛ زیرا 
این دو درس، هم در دروس عمومی و هم در دروس اختصاصی ارائه می شوند و ضریب 
این دو درس در اکثر زیر گروه های آزمایشی، قابل توجه است؛ اما با بررسی وضعیت 
آنها زیر 200 شده است(  )داوطلبانی که رتبۀ کشوری  آزمون سراسری  برتر  نفرات 

می بینیم که این دسته از داوطلبان، همۀ دروس آزمون سراسری را مطالعه کرده اند.
البته در میان برترین رتبه های علوم انسانی نیز معدود داوطلبانی هستند که در یك 
درس درصد خوبی کسب نكرده اند. این افراد به احتمال قوی در سایر درس ها نمره بسیار 

باالیی کسب کرده اند؛ برای مثال، داوطلبی که در سؤال های درس تاریخ و جغرافیا، به 
هیچ یك از سؤال های این درس پاسخ نداده است، بی شك، در سایر درس های عمومی 
و اختصاصی، درصد باالیی کسب کرده که توانسته است جزو نفرات برتر کشوری گروه 

آزمایشي علوم انسانی باشد. 
در زیر، درصدهای رتبه های زیر 200 کشوری گروه آزمایشي علوم انسانی، در تمامی 
دروس آزمون سراسری ارائه شده است. توجه داشته باشید که این آمار، برای آزمون 

سراسری سال 1397 است و میانگین ذکر شده در هر سال تغییر می کند.
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به منظور اجرای قانون اعطای مدرك کارشناسی و باالتر به حافظان کل قرآن مجید مصوب 
سال 1375 مجلس محترم شورای اسالمی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب هیأت 
محترم وزیران )1376/11/5(، حافظان کل قرآن مجید، بجز اتباع خارجی که خواهان 
استفاده از مزایای در نظر گرفته شده هستند، ضرورت دارد که با توجه به توضیحات 
ذیل، در آزمون کارشناسی ارشد )کد رشته امتحانی 1111( شرکت نموده و بند مربوط به 

تقاضانامه اینترنتی را عالمت گذاری نمایند.
الف( بنا بر ابالغیه معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از سال 1398 

و بعد از آن، آزمون مستقل شفاهی صحت حفظ برگزار نخواهد شد.
ب( الزم است که متقاضیان بهره مندی از قانون مذکور، حداقل مدرك تخصصی مندرج در 
مصوبه جلسه 573 شورای عالی انقالب فرهنگی )حافظ درجه 3( را که از سوي سازمان 
دارالقرآن کریم و با همكاری ادارات کل تبلیغات اسالمی سراسر کشور مطابق مندرجات 

این اطالعیه برگزار می شود، ارائه نمایند.
ج ( داوطلبان دیپلم و زیر دیپلم، پس از شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و کسب حد 
نصاب الزم، از طرف سازمان سنجش آموزش کشور به مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و 

آموزش عالی قرآنی کشور معرفی خواهند شد.
د ( معرفی شدگان دیپلم و زیر دیپلم و دارای حد نصاب، که دارای مدرك تخصصی حفظ 
هستند، به منظور اخذ مدرك کارشناسی علوم قرآن و حدیث، گواهی معدل و ریز نمرات، 
به مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور )بر اساس دستورالعملی 

که مرکز فوق اعالم خواهد نمود( مراجعه می نمایند.
هـ ( دارندگان مدرك رسمی کارشناسی علوم قرآنی )فقط علوم قرآنی( که دارای مدرك 
تخصصی حفظ هستند، پس از شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و اعالم نتایج، طبق برنامه 
زمان بندی اعالم شده از سوی سازمان سنجش براي معرفی به دانشگاه ها، الزم است که 
نسبت به ارسال مدرك تخصصی حفظ، مدرك کارشناسی رسمی علوم قرآنی و انتخاب 

رشته خود به سازمان سنجش آموزش کشور، اقدام نمایند.
و( حافظانی که در سال های گذشته با استفاده از این تسهیالت، موفق به اخذ مدرك 
کارشناسی در رشته علوم قرآن و حدیث شده اند، برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، 

حق استفاده مجدد از این سهمیه را ندارند.
ز ( حافظانی که در سال های گذشته )سال 97 و قبل از آن( با استفاده از این تسهیالت، 
موفق به اخذ مدرك کارشناسی در رشته علوم قرآن و حدیث شده اند، موظف هستند که 
با مراجعه به معاونت فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به اخذ گواهی 
معدل کارشناسی خود اقدام نموده و معدل کارشناسی صحیح را در تقاضانامه اینترنتی 

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 درج نمایند.
ح ( ضوابط ثبت نام و آیین نامه آزمون هاي ارزیابي و اعطاي مدرك تخصصي به حافظان 

قرآن کریم، که از سوی سازمان دارالقرآن کریم اعالم شده است، به شرح ذیل است:
طرح ارزیابي و اعطاي مدرك تخصصي به حافظان قرآن كریم- 1

به اطالع حافظان محترم قرآن کریم مي رساند که بر اساس مصوبه جلسه )573( شوراي 
عالي انقالب فرهنگي مورخ )84/9/8( و به منظور سامان دهي و تسهیل خدمت رساني 
دستگاه هاي اجرایي کشور به حافظان کالم وحي، سازمان دارالقرآن الكریم با همكاري 

ادارات کل تبلیغات اسالمي سراسر کشور، آزمون هاي »ارزیابي و اعطاي مدرك تخصصي 
به حافظان قرآن کریم« را طبق توضیحات و ضوابط ذیل اجرا مي نماید.

الزم به ذکر است که داوطلبان شرکت در آزمون هاي اعطاي مدرك کارشناسي و باالتر 
باید نسبت به کسب حداقل  حفظ )از طریق سازمان سنجش آموزش کشور( ضرورتاً 

مدارك درجات ذیل )حافظ درجه 3( اقدام نمایند.
الف- درجات اعطائي و شرایط الزم:

ب- شرایط عمومي ثبت نام:
حفظ کل قرآن کریم.- 1
داشتن تابعیت ایراني.- 2

ج- مدارک الزم براي ثبت نام:
1- تصویر صفحه اول شناسنامه.

2- تصویر کارت شناسایي ملي )پشت و رو(.
3- تصویر عكس متقاضي با زمینه روشن.

تذکر: عناوین معافیت از حضور در آزمون ها در ضوابط آزمون )جدول 4( درج گردیده 
است.

تذكر مهم:
1- تبعات هرگونه اشكال )عدم صحت اطالعات فرم ثبت نام، ناقص بودن مدارك، بزرگ یا کوچك 

بودن اندازه عكس و ... ( در مدرك ارسالي، برعهده داوطلبان شرکت در آزمون ها خواهد بود.
2- در صورت قبولي در هر یك از رشته ها، ارسال رونوشت شناسنامه و کارت ملي، همراه 
یك قطعه عكس پشت نویسي شده ضروري خواهد بود و امكان استفاده از تصاویر ارسالي 

در مدارك و گواهینامه هاي پایاني، وجود نخواهد داشت.
د- زمان بندي فرآیند آزمون ها:

زمان بندي آزمون هاي ارزیابي و اعطاي مدرك تخصصي به حافظان قرآن كریم
)با توجه به شرایط هر سال، در زمان هاي اعالمي امكان 7 الي 10 روز جابجایي 

وجود دارد(

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 »قانون اعطای مدرك كارشناسی و باالتر 

به حافظان كل قرآن مجيد« سال 1398 و بعد از آن
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1- شرط ورود به هر مرحله از آزمون ها، قبولي در مرحله قبل از آن است.
2- حضور متقاضیان دریافت مدارك درجه 3، در مراحل اول و دوم آزمون، متقاضیان 
دریافت مدرك درجه 2 در مراحل اول، دوم و سوم، و متقاضیان دریافت مدرك درجه 1 

در تمامي مراحل آزمون )ذکر شده در جدول 3( الزامي است.
تذکر: مدرک مورد نیاز براي حافظان متقاضي شرکت در آزمون اعطاي مدرک 
کارشناسی و باالتر سازمان سنجش آموزش کشور، حداقل درجه 3 است و لذا 

حضور این افراد در آزمون هاي مراحل سوم و چهارم الزامي نیست.
3- محل برگزاري آزمون ها در استان ها، از سوي دارالقرآن الكریم ادارات کل تبلیغات 
اسالمي هر استان به طور جداگانه تعیین خواهد شد و مكان دقیق آن، ضمن درج در کارت 

ورود به جلسه آزمون، از طریق سایت تالوت نیز اطالع رساني خواهد شد. 
4- ورود به محل آزمون کتبي صرفاً با کارت داوطلبي آزمون انجام مي پذیرد و کارت ورود 
به جلسه آزمون نیز از یك هفته قبل از آزمون از طریق سایت تالوت قابل دریافت خواهد 

بود.
5- 80 درصد سؤاالت آزمون مرحله اول را ترجمه و مفاهیم و 20 درصد دیگر را سؤاالت 

حفظ تشكیل مي دهند.
6- سؤاالت آزمون مرحله اول، بر اساس ترجمه هاي رایج قرآن و از آیات و عبارات پرکاربرد 
طرح خواهد شد و شرکت کنندگان مي توانند یكي از ترجمه هاي رایج را )به دلخواه( 

مطالعه نمایند.
ه - شرایط معافیت از آزمون ها:

تبصره 1: پذیرش معافیت هاي مذکور )ردیف 1 تا 4( از سوي دبیرخانه اعطاي مدرك به 
حافظان، منوط به اسكن و ارسال مدرك یا نامه تأییدیه سازمان مربوط در زمان ثبت نام 

بوده و به درخواست هاي پس از اتمام ثبت نام، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تبصره 2: ضروري است که کلیه افراد مشمول موارد فوق نیز، همچون سایر متقاضیان، در 
تمامي فرآیندهاي ثبت نام شرکت نمایند. متقاضیان براي کسب اطالعات بیشتر مي توانند 
در مهلت ثبت نام از ساعت 9 الي 12 با شماره تلفن: 66956068-021 تماس حاصل 

فرمایند.
تبصره3: حضور در جلسه آزمون، استفاده از شرایط معافیت را براي فرد از بین مي برد.

به  تخصصي  اعطاي مدرك  و  ارزیابي  و ضوابط آزمون هاي  نامه  2-آیين 
حافظان قرآن كریم 

شرایط  و ضوابط آزمون مرحله اول )كتبي(
هر جزء شامل 5 سؤال )چهار سؤال ترجمه و یك سؤال حفظ( بوده و تمامي سؤاالت - 1

به صورت کتبي و چهار گزینه اي است.
حدنصاب قبولي آزمون مرحله اول به شرح ذیل است:- 2

3 -
4 -
5 -

3 - هر سه پاسخ غلط، یك نمره منفي دارد.
4 - در صورت قبولي در مرحله اول سال گذشته، به شرط عدم تغییر رشته و عدم ارتقاء 

درجه، فرد به مدت یك دوره از این مرحله معاف است.
5- شرایط و عناوین دیگر معافیت هاي این مرحله در جدول 4 بیان شده است.

شرایط و ضوابط آزمون مرحله دوم )شفاهي(
در این مرحله که به صورت شفاهي برگزار مي شود، صحت حفظ مورد ارزیابي قرار مي گیرد.

سؤاالت به صورت شفاهي و هشت سطري )بر اساس قرآن هاي 15 سطري( پرسیده - 1
خواهد شد.

تالوت حافظاني که در بخش حسن حفظ، حدنصاب الزم را کسب نمایند، پس از - 2
استماع مجدد، در بخش هاي تجوید، صوت، لحن و وقف و ابتداء نیز به صورت جداگانه 

ارزیابي خواهد شد.
حدنصاب قبولي مرحله دوم به شرح ذیل است:- 3

در صورت قبولي در سال گذشته، فرد به مدت یك دوره از این مرحله معاف است.- 4
شرایط و عناوین معافیت هاي این مرحله در جدول 4 بیان شده است.- 5

شرایط و ضوابط آزمون مرحله سوم )ترجمه و مفردات( – ویژه حافظان كل مجاز
1- هر جزء شامل 6 سؤال )چهار سؤال ترجمه و دو سؤال مفردات( است.

1-1- سؤاالت به صورت کتبي، تستي و چهارگزینه اي است.
2- حدنصاب قبولي مرحله سوم

جدول 7
حدنصاب قبوليدرجهتعداد کل سؤاالت

1802140
1150

3- هر سه پاسخ غلط یك نمره منفي دارد.
4- منبع سؤاالت مفردات، کتاب قاموس قرآن، تألیف آیت ا... سیدعلي اکبر قرشي، انتشارات 

دارالكتب االسالمیه، و منبع سؤاالت ترجمه، ترجمه آیت ا... مكارم شیرازي است.
شرایط و ضوابط آزمون مرحله چهارم )تفسیر و علوم قرآني( – ویژه حافظان کل 

مجاز
1- این مرحله از آزمون ها ویژه حافظاني است که در مرحله اول تا سوم، حدنصاب هاي 
الزم را کسب کرده و داراي 10 سال سابقه تدریس تأیید شده در زمینه حفظ قرآن کریم 

هستند.
2-1- بعد از تأیید سوابق ده ساله از سوي شوراي کارشناسي، به افراد تأیید شده شش 
ماه فرصت مطالعه داده خواهد شد و زمان و مكان دقیق آزمون این مرحله، طبق نامه به 

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

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

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

خواهد آمد.
3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد 

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

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

2- سؤاالت به صورت کتبي، )تشریحي و چهار گزینه اي( و تعداد، امتیازات و حدنصاب 
قبولي به شرح جدول 8 است.

1 -
2 -

1-3- هر سؤال تستي یك امتیاز و هر سؤال تشریحي داراي 2 امتیاز است.
2-3- هر سه پاسخ غلط )در بخش سؤاالت چهار گزینه اي( یك نمره منفي خواهد داشت.

3-3- منبع سؤاالت علوم قرآني: کتاب علوم قرآني، تألیف آیت ا... معرفت، انتشارات سمت.
ا... مكارم شیرازي( بدون نكات  4-3- منبع سؤاالت تفسیر: تفسیر نمونه )تألیف آیت 

تفسیري شامل سوره های:

حمد، بقره، آل عمران، نساء، مائده، انفال، توبه، هود، یوسف، اسراء، نحل، مومنون، احزاب، 
حجرات، انسان، یس، لقمان، قیامه، صف، جمعه، منافقون، تغابن، روم، عنكبوت، دخان، واقعه، 

ملك، الرحمن، حشر، حدید و جزء سي ام قرآن کریم

 

بدین وسیله به اطالع مي رساند که نام نویسي براي شرکت در چهارمین دوره آزمون سنجش 
استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( از روز دوشنبه مورخ 97/9/5 آغاز  شده است و 
در روز یكشنبه مورخ 97/9/25 پایان مي پذیرد. الزم به تأکید است که نام نویسي در این 
آزمون، منحصراً به صورت اینترنتي و از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني: 

www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.
با توجه به اینكه پرداخت هزینه نام نویسي به صورت اینترنتي انجام مي شود، داوطلبان الزم 
است با استفاده از کارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب، که پرداخت الكترونیكي آنها فعال 
است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني مذکور و پرداخت مبلغ 600/000 )ششصد هزار( 
ریال به عنوان وجه نام نویسي براي هر آزمون )عمومي یا آکادمیك( اقدام و سپس نسبت 

به دریافت اطالعات کارت اعتباري )شماره سریال 12 رقمي( اقدام نمایند. 
چنانچه داوطلبي متقاضي نام نویسي در هر دو آزمون )عمومي و آکادمیك(  باشد، الزم 
است که مبلغ 600/000 )ششصد هزار( ریال دیگر نیز از همین طریق پرداخت کند و 

اطالعات کارت اعتباري را دریافت دارد.
آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( در دو روز و در دو سطح عمومي 
و آکادمیك، شامل: بخش هاي شنیداري، خوانداري، نوشتاري و گفتاري است که مهارت 

داوطلبان در این بخش ها سنجیده خواهد شد.
الرم به توضیح است که آزمون مذکور، در صبح و بعداز ظهر روزهاي پنجشنبه مورخ 
97/10/27 و جمعه مورخ 97/10/28 همزمان با حوزه هاي داخل کشور در حوزه هاي 

امتحاني خارج کشور نیز به شرح ذیل برگزار خواهد شد.

حوزه امتحاني خارج کشورنام کشور
اربیلعراق
نجفعراق
بیروتلبنان

داکابنگالدش
تفلیسگرجستان

آنكاراترکیه
 ضمناً پنجمین آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( در خرداد ماه 

98 برگزار مي گردد و اطالعات تكمیلي در این زمینه، متعاقباً اطالع رساني خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 تاریخ برگزاري و نحوه نام نویسي در چهارمين آزمون 

سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( سال 1397
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