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پدر و مادر!

با فرزندان كنكوري خود چگونه 
مواجه مي شويد؟!

 آشنايی با آزمون 
سنجش استاندارد مهارت های 

زبان فارسی )سامفا(
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تا پايان روز چهارشنبه 11 بهمن :

  تمديد مهلت ثبت نام آزمون سراسري 97

وسـيله  بديـن   96/11/01 مـورخ  اطالعيـه   پيـرو 
و  ثبت نـام  متقاضـي  داوطلبـان  كليـه  اطـالع  بـه 
بـراي   آزمـون سراسـري سـال 1397  شـركت در 
پذيـرش در دوره هـاي:  روزانـه، نوبت دوم )شـبانه (، 
خودگـردان  پرديـس  مجـازي،  نيمه حضـوري، 
دانشـگاه   عالـي،  آمـوزش   مؤسسـات   و  دانشـگاه ها 
پيام نـور )آمـوزش از راه دور( و مؤسسـات  آمـوزش  
همچنيـن  و  غيردولتـي   و  غيرانتفاعـي   عالـي  
متقاضيـان تحصيـل در آن دسـته از كد رشـته هاي 
تحصيلـي دانشـگاه آزاد اسـالمي كـه پذيـرش در 
صـورت  آزمـون  اسـاس  بـر  مذكـور  رشـته هاي 
مي پذيـرد، مي رسـاند كـه بـه منظور فراهـم نمودن 
از داوطلبانـي  بـراي آن دسـته  بيشـتر  تسـهيالت 
اقـدام  ثبت نـام  بـراي   96/11/08 تاريـخ  تـا  كـه 
ننموده انـد، ترتيبـي اتخاذ گرديده اسـت كـه تا روز 

چهـار شـنبه مـورخ 96/11/11 نيـز بتوانند نسـبت 
بـه ثبت نـام در ايـن آزمـون اقـدام نماينـد. 

در  مهلـت  در  كـه  دارد  ضـرورت  متقاضيـان،  لـذا 
نظـر گرفتـه شـده و پـس از مطالعـه دقيـق دفترچـه 
راهنمـا )دفترچـه راهنمـا از طريـق سـايت سـازمان 
قابـل دسترسـي اسـت( و فراهـم نمـودن مـدارك و 
اطالعـات مـورد نيـاز ثبت نام، بـه پايگاه اطالع رسـاني 
نشـاني: بـه  كشـور  آمـوزش  سـنجش    سـازمان 

 www.sanjesh.org  مراجعـه و نسـبت به ثبت نام 
در آزمون مذكـور اقدام نمايند.

ضمنـاً آن دسـته از داوطلبانـي كـه قبـاًل نسـبت بـه 
ثبت نـام اقـدام نموده انـد، مي توانند در صـورت تمايل 
تـا تاريخ فوق، نسـبت به مشـاهده و ويرايش اطالعات 

ثبت نامـي خـود اقـدام نمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص :

 نتايج مرحله تكمیل ظرفیت 

آزمون  سراسري  97

دومین فراخوان حمايت از
 رساله های دكتری منتشر شد

فنـاوران  و  پژوهشـگران  از  حمایـت  صنـدوق 
 معاونـت علمـی  و فنـاوری ریاسـت  جمهـوری، 
بـه منظور هدایـت رسـاله های دکتری به سـمت 
فنـاوری کشـور،  و  پژوهـش  اساسـی  نیازهـای 
دومیـن فراخـوان حمایـت از رسـاله های دکتری 

کرد. منتشـر  را 
از  دكتـری،  رسـاله های  از  حمايـت  فراخـوان  دوميـن 
سـوی صندوق حمايت از پژوهشـگران و فناوران منتشر 
شـد. انتشـار ايـن فراخـوان در چارچـوب سياسـت های 
راهبـردی پژوهـش و فناوری نظـام، هدايت رسـاله های 
دكتـری به سـمت نيازهای اساسـی پژوهشـی و فناوری 
كشـور،  گسـترش مرزهای دانش و اسـتفاده حداكثری 

ادامه در صفحه   3از ظرفيت هاسـت.
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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 فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
و  سعادت ها  تمام  واقعيِت  و  حقيقت  همانا 
رستگاري ها، در دوستي امام علي )ع( در زمان 

حيات و پس از رحلتش خواهد بود.

فاطمه  زنان،  سّيده  سپردن  خاك  به  ]هنگام 
عليهاالسالم فرمود:[ 

درود بر تو اي فرستادة خدا ! از من و دخترت 
ديگران(  )از  زودتر  و  آرميده،  كنارت  در  كه 
! مرِگ دختر  تو رسيده. اي فرستادة خدا  به 
گرامي ات، عناِن شكيبايي از كفم گسالنده، و 

توان خويشتنداري ام نمانده.

حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
خداي تعالي ايمان را براي پاكيزگي از شرك 
و  تكّبر  از  دوري  براي  را  نماز  و  داد،  قرار 

خودخواهي، واجب كرد.

در ادامة نكاتي كه رعايت آنها از سوي داوطلبان  آزمون  
سراسري  سال 1397 الزم به نظر مي رسد، و از آنجا 
پايان  روز چهارشنبه  تا  اين آزمون  كه مهلت ثبت نام 
11 بهمن تمديد شده است، در اين شماره نيز چند 
نكته ديگر را براي تأكيد بيشتر و به منظور راهنمايي 

داوطلبان  آزمون ياد شده، در سطور زير مي آوريم: 
اين  در  ثبت نام  هزينه  پرداخت  اينكه  به  توجه  با  1ـ 
مي شود،  انجام  اينترنتي  صورت  به  منحصراً  آزمون، 
عضو  كارت هاي  از  استفاده  با  است  الزم  داوطلبان 
شبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال 
است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
ثبت نام شركت  وجه  عنوان  به  مقرر  مبلغ  پرداخت  و 
در آزمون، نسبت به دريافت اطالعات كارت اعتباري 

)شماره سريال 12 رقمي( اقدام كنند. 
سه  يا  دو  در  ثبت نام  متقاضي  داوطلبي  هرگاه  2ـ 
از  يكي  انتخاب  بر  عالوه  يعني  آزمايشي  باشد،  گروه 
گروه هاي آزمايشي علوم رياضي و فني يا علوم تجربي 
يا علوم انساني به عنوان گروه آزمايشي اصلي، بخواهد 
در يكي از گروه هاي آزمايشي هنر يا زبان هاي خارجي 
نيز متقاضي شود، بايد به ازاي هر گروه آزمايشي ديگر، 
نيز  را  براي ثبت نام در آن گروه آزمايشي  مبلغ مقرر 
از همين طريق پرداخت و اطالعات كارت اعتباري را 

دريافت نمايد.
شركت  به  عالقه مند  داوطلبي  اگر  همچنين  3ـ 
و  پيام نور  دانشگاه  تحصيلي  رشته هاي  گزينش  در 
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي باشد، 
منظور  اين  براي  مقرر  مبلغ  پرداخت  به  نسبت  بايد 
را  اعتباري  كارت  اطالعات  و  اقدام  طريق  همين  از 

دريافت نمايد.
4ـ كليه داوطلبان شركت در آزمون سراسري 97 بايد 
داراي مدرك پيش دانشگاهي باشند يا حداكثر تا تاريخ 
31 شهريور 97 آن را اخذ كنند، و يا داراي ديپلم نظام 

قديم يا مدرك كارداني )فوق ديپلم( باشند.
5 ـ الزم به يادآوري است كه دارندگان ديپلم فني و 
حرفه اي و كاردانش، كه فاقد مدرك پيش دانشگاهي يا 
كارداني هستند، حق ثبت نام در آزمون سراسري سال 

1397 را ندارند، و در صورت ثبت نام در اين آزمون، 
به عنوان متخلف شناخته شده و با آنان برابر ضوابط 

برخورد خواهد شد.
6 ـ پذيرفته  شدگان  دوره   روزانه  آزمون  سراسري  سال  
نيمه متمركز(  يا  متمركز  رشته هاي   از  )اعم    1396
سراسري  آزمون  در  شركت  و  ثبت نام  صورت  در 
دوره هاي در  رشته  انتخاب  به  مجاز  منحصراً   97 

غير روزانه )نوبت دوم )شبانه(، نيمه حضوري، پيام نور، 
غيرانتفاعي، پرديس خودگردان و مجازي( بوده و فقط 

در اين دوره ها گزينش خواهند شد.
از  قبل  ورودي  دانشجويان  ضوابط،  اساس  بر  ـ   7
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  روزانه  دوره   96 سال 
آزمون سراسري سال  در  مي توانند  در صورتي  عالي، 
واجد شرايط عمومي  و شركت كنند كه  ثبت نام   97
ثبت نام  راهنماي  دفترچه  در  درج شده  اختصاصي  و 
آزمون ياد شده )دفترچه شماره 1( باشند و همچنين 
انصراف  به  نسبت   ،96 ماه  اسفند   20 تا  حداكثر 
اين  كه  است  بديهي  كنند.  اقدام  تحصيل  از  قطعي 
از  قطعي  انصراف  عدم  صورت  در  داوطلبان،  از  گروه 
 تحصيل تا تاريخ تعيين شده، و در صورت موفقيت و 
پذيرفته شدن در آزمون سراسري 97، مجاز به ثبت نام 
و ادامه تحصيل در رشته قبولي جديد خود نيستند و 

به عنوان داوطلب متخلف محسوب خواهند شد.
8 ـ داوطلبان، در صورت تمايل به ويرايش اطالعات 
درخواستي،  اطالعات  كردن  وارد  با  بايد  ثبت نامي، 
ثبت نامي  اطالعات  ويرايش  و  مشاهده  به   نسبت 

بر اساس دستورالعمل به شرح ذيل اقدام كنند:
الفـ  آن گروه از داوطلباني كه مشمول سوابق تحصيلي 
نيستند، اجازه ويرايش تمام اطالعات ثبت نامي خود را 

دارند.
بـ  آن گروه از داوطلباني كه مشمول سوابق تحصيلي 
هستند، اجازه ويرايش اطالعات خود را دارند، اما اجازه 
نخواهند  را  تحصيلي شان  سوابق  اطالعات  ويرايش 

داشت.
موفق باشید

همراه با شما تا  آزمون  سراسري  )4(
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دومین فراخوان حمايت از
 رساله های دكتری منتشر شد

ادامه از صفحه   1

مبلـغ حمايـت بـرای هر رسـاله تـا 300 ميليـون ريال اسـت و در صورتی كـه نتيجه 
كار تحقيقاتـی بـه توسـعه فنـاوری يا مرحله تجاری سـازی رسـيده و خريدار داشـته 

باشـد، در صـورت نيـاز به ايـن رقـم 50 درصد اضافه می شـود.
دانشـجويان دكتـری بـرای اسـتفاده از اين حمايت، تـا 29 اسـفند 96 مهلت ثبت نام 
دارنـد. الزم اسـت كـه متقاضيـان دريافـت ايـن حمايـت، پـس از مطالعـه دقيـق 
آيين نامـه، طرح هـای خـود را در سـامانه طرح هـای پژوهشـی صندوق ثبـت و پس از 

ورود بـه سـامانه بـه بخـش ارسـال تقاضای جديـد مراجعـه كنند.
گفتنـي اسـت كـه طرح هـای پژوهشـی بايـد بـه نـام اسـتاد راهنمـا در سـامانه ثبت 
شـود. ضمنـاً بـه طرح هايـی كـه از طريـق پروفايل اسـتاد ارسـال نشـود، ترتيـب اثر 
داده نخواهـد شـد. همچنيـن قبل از ارسـال تقاضـا از طريـق پروفايل اسـتاد راهنما، 

دانشـجو موظـف اسـت كـه پروفايلـی بـه نام خـود در سـامانه ايجـاد كند.

تا 11 بهمن ماه ادامه دارد:
ثبت نام دوره های كاردانی دانشگاه آزاد

ثبت نام بر اسـاس سـوابق تحصیلـی مقاطع کاردانی پیوسـته و ناپیوسـته  
 نیمسـال دوم ۹۶ - ۹۷ دانشـگاه آزاد اسـامي، از سـاعت ۹ صبـح روز 
 سـه شـنبه ۳ بهمن ماه آغاز شـده اسـت و تا سـاعت ۲۴ روز چهارشـنبه

 ۱۱ بهمن ماه ادامه دارد. 

تمامی متقاضيـان ثبت نـام براسـاس سـوابق تحصيلـی مقاطـع كاردانـی پيوسـته و 
ناپيوسـته دانشـگاه آزاد اسـالمی می تواننـد بـا مراجعه به سـامانه اين مركز به نشـانی: 
www.azmoon.org ابتـدا دفترچـه راهنمـای ثبت نـام را دريافت و پـس از مطالعه 

آن، نسـبت بـه انتخـاب رشـته و ثبت نـام در ايـن دوره ها اقـدام كنند.
متقاضيـان می تواننـد 20 رشـته - محـل در مقطـع كاردانی ناپيوسـته و يک رشـته و 

20 محـل دانشـگاهی در مقطـع كاردانی پيوسـته را انتخـاب كنند.
الزم بـه يـادآوري اسـت كـه دارنـدگان ديپلم فنـی و حرفـه ای، كاردانش و هنرسـتان 
نظـام قديـم در مقطـع كاردانـی پيوسـته در رشـته متجانـس بـا ديپلـم، و همچنيـن 
دارنـدگان ديپلـم نظـری نظـام جديـد متوسـطه بـدون پيـش دانشـگاهی و داوطلبان 
ديپلـم چهـار سـاله نظام قديـم در هر رشـته ای ازكاردانی، پيوسـته امـكان ثبت نام در 

اين دوره را دارند.  
همچنيـن متقاضيـان كاردانـی ناپيوسـته بـا دارا بودن مـدرك ديپلم چهار سـاله نظام 
قديـم يـا ديپلـم و پيش دانشـگاهی نظـام جديـد، می تواننـد در هـر يک از رشـته هاي 

كاردانی ناپيوسـته ثبت نام كنند.  
ضمنـاً تمامـی واجـدان شـرايط می تواننـد بـدون توجه بـه محدوديت هـای اعالمی در 

رشـته تربيت بدنـی ثبت نـام كنند.

تا 14 بهمن ادامه دارد:
ثبت نام آزمون ای پی تی دانشگاه آزاد

ثبت نـام بـرای آزمـون ای پی تـی بهمن مـاه دانشـگاه آزاد اسـامي آغاز 
شـده اسـت و تا سـاعت ۲۴ روز شـنبه ۱۴ بهمـن ماه ادامـه دارد. 

آزمـون ای پـی تـی دانشـگاه آزاد، روز جمعـه 27 بهمـن مـاه بـه طـور هم زمـان در 
شـهرهای تهـران، شـيراز، تبريـز، مشـهد، اصفهـان، اهـواز، كرمانشـاه و اردبيـل برگزار 

می شـود.

داوطلبـان می تواننـد، در صـورت تمايل، با مراجعه به سـامانه مركز سـنجش و پذيرش 
بـه نشـانی ENGLISH.IAU.AC.IR  نسـبت بـه ثبت نـام در آزمـون يـاد شـده 

اقـدام كننـد و همچنيـن از منابـع و بودجه بندی سـؤاالت ايـن آزمون آگاهـی يابند.
الزم بـه يـادآوري اسـت كـه پس از برگـزاری آزمون، كليـد و سـؤاالت آن از طريق اين 

سـامانه در اختيـار داوطلبان قـرار خواهد گرفت.

ثبت نام جشنواره قرآن و عترت 

دانشگاهیان علوم پزشكی آ غاز شد
ثبت نام بیسـت و سـومین جشـنواره قـرآن و عتـرت دانشـگاهیان وزارت 
بهداشـت آغـاز شـد و عاقه منـدان می تواننـد بـراي ثبت نـام در ایـن 

جشـنواره، بـه سـامانه جشـنواره قـرآن و عتـرت مراجعـه کنند.
مسـابقات بيسـت و سـومين جشـنواره قـرآن و عتـرت دانشـگاهيان وزارت بهداشـت، 
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بهـار سـال آينـده در دانشـگاه های علـوم پزشـكی سراسـر كشـور برگـزار می شـود و 
برگزيـدگان بـه مرحلـه كشـوری راه پيـدا خواهنـد كرد.

مرحلـه كشـوری بيسـت و سـومين دوره جشـنواره قرآن و عتـرت دانشـگاهيان وزارت 
بهداشـت، تابسـتان سـال آينده در دانشـگاه علوم پزشـكی گيالن برگزار خواهد شـد. 
ايـن جشـنواره بـا حضور دانشـجويان، كاركنان و اسـتادان دانشـگاه ها برگزار می شـود.
گفتنـي اسـت كـه مرحله نهايی بيسـت و سـومين جشـنواره قـرآن و عترت، در سـال 
97 بـا موضوعـات )قرائـت تحقيق، ترتيل و حفظ قـرآن كريم، اذان و تواشـيح مناجات 
خوانـی، ترجمـه خوانـی، دعـا، ابتهـال، نرم افـزار و اپليكيشـن، شـبكه های مجـازی، 
خوشنويسـی، فيلم كوتاه، معرق و منبت كاری، شـعر، فيلمنامه نويسـی و نمايشـنامه 
نويسـی، داسـتان نويسـی، نقاشـی و طراحی، عكاسـی، تذهيب كاری، طراحی پوسـتر، 

دكلمـه خوانـی، كتابخوانـی، مقالـه، پژوهش، نقـد و تلخيـص كتاب برگزار می شـود.
الزم بـه يـادآوري اسـت كـه دانشـگاهيان بـرای ثبت نـام بـه منظـور حضور در بيسـت 
و سـومين دوره جشـنواره قـرآن و عتـرت دانشـگاهيان وزارت بهداشـت مي تواننـد بـه 

سـايت: http://quran.behdasht.gov.ir مراجعـه كننـد.

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم خبرداد:

زمان برگزاری جشنواره 
دانشجويان نمونه تغییر كرد

رئیـس سـازمان امور دانشـجویان وزارت علـوم، از به تعویق افتـادن زمان 
برگـزاری جشـنواره دانشـجویان نمونـه سـال ۹۶ خبـر داد و گفـت: ایـن 

مراسـم، نیمـه اول اسـفند مـاه برگزار خواهد شـد.
دكتـر مجتبـی صديقـی، ضمـن اعـالم ايـن مطلب، اظهـار كـرد: در حال حاضـر، كار 

انتخـاب دانشـجويان نمونـه سـال 96 در دو وزارتخانـه بهداشـت و علـوم بـه پايـان 
 رسـيده، و در حقيقـت ليسـت افـراد معرفـی شـده آمـاده اسـت و در ايـن مراسـم 

27 نفر به عنوان دانشجوی نمونه كشوری برگزيده خواهند شد.
وی در ادامـه، از تغييـر زمـان بزگـراری جشـنواره دانشـجوی نمونه خبـر داد و گفت: 
 بـر اسـاس برنامه ريزی هـای انجـام شـده، قـرار بـر ايـن بـود كـه ايـن مراسـم در 
نيمـه اول بهمـن مـاه برگـزار شـود، امـا بـه دليـل عـدم هماهنگی هـا اين مراسـم به 
تعويـق افتـاد و دانشـجويان نمونـه نيمـه اول اسـفند بـا حضـور دكتـر جهانگيـری، 

معـاون اول رئيـس جمهـور، معرفـی و تقديـر می شـوند.
 رئيـس سـازمان امـور دانشـجويان وزارت علـوم گفت: ثبت نـام بيسـت و ششـمين 
دوره جشـنواره دانشـجوی نمونـه كـه از نيمـه دوم مهرمـاه آغـاز شـده بـود، روز 
نفـر   624 و  هـزار   4 مجمـوع  در  و  پذيرفـت  پايـان  مـاه  آبـان  سـوم   چهارشـنبه 
ثبـت نـام كردنـد كه تنهـا 1616 نفر موفق شـدند مدارك خود را در سـامانه بيسـت 

و ششـمين جشـنواره دانشـجوی نمونه ثبت كنند.
از كل تعـداد ثبت نـام كننـدگان بيسـت و ششـمين  ادامـه تصريـح كـرد:  وی در 
جشـنواره دانشـجوی نمونـه، تعـداد 1061 نفـر آنهـا از دانشـجويان دانشـگاه های 
دانشـگاه های  دانشـجويان  از  نيـز  نفـر  تعـداد 555  و  علـوم  وزارت   زيـر مجموعـه 

زير مجموعه وزارت بهداشت هستند.
رئيـس سـازمان امـور دانشـجويان وزارت علـوم گفـت: دانشـگاه ها تـا 25 آبـان مـاه 
فرصـت داشـتند كـه نتايـج داوری خود را بـه وزارتخانه های بهداشـت و علوم ارسـال 

كننـد تـا در نهايـت ايـن داوری در سـطح وزارتخانـه صـورت بگيرد .
وی تأكيـد كـرد: بـه طـور كلـی تعـداد 91 نفـر بـه مرحلـه دانشـگاهی راه يافتنـد و 
بـه وزارت علـوم معرفـی شـدند كـه پـس از داوری مرحلـه كشـوری، تعـداد 27 نفـر 

برگزيـده می شـوند.

ـــارات  ـــان، انتش ـــه حاجي ـــتة مليح ـــه، نوش ـــا فق ـــنايی ب ـــاب آش ـــه: كت 1- درس فق
ـــه. مدرس

2- درس اصـــول عقايـــد: كتـــاب جهـــان بينـــی 3 )عـــدل الهـــی و قضـــا و قدر( كـــد: 2009، 
شـــامل فصـــل اول )همـــه فصـــل(، فصـــل دوم )بجـــز عنـــوان »فلســـفه اســـالمی« صفحـــه 

 23 و 24( و از فصـــل چهـــارم، عنـــوان »نظـــام كل تـــا مصائـــب، مـــادر خوشـــبختی هـــا« 
)از صفحه 65 تا 72(.        

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

فهرست منابع درس های  »فقه« و » اصول عقايد« رشته علوم و معارف اسالمی  

دورة پیش دانشگاهی آزمون سراسری سال 1397

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پي گیري هر گونه سؤال

 در خصوص نتايج دانشگاه آزاد اسالمي 

داوطلبـان گرامـی بـراي پي گيـري هـر گونـه سـؤال در خصـوص نتايـج مربـوط بـه 

رشـته هاي دانشـگاه آزاد اسـامي مي تواننـد بـه روش هـاي ذيـل اقـدام نماينـد:
بـه  »پاسـخگويي  بخـش  بـه  مراجعـه  بـا  اينترنتـي  صـورت  بـه  سـؤال  1- طـرح  
 سـؤاالت« منـدرج در سـايت مركـز سـنجش و پذيـرش دانشـگاه آزاد اسـامي بـه نشـاني :

www. azmoon.org
2- تمـاس تلفني با سـتاد پاسـخگويی تلفنی مركز سـنجش و پذيرش دانشـگاه آزاد 

اسامي با شـماره: 4743 - 021.
 3- مراجعـه حضـوري بـه سـتاد پاسـخگويی مركز سـنجش و پذيرش دانشـگاه آزاد 
اسـامي به نشـاني: تهران، انتهاي اتوبان شـهيد سـتاري )شـمال(، سـازمان مركزي 

دانشـگاه آزاد اسامي.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور



5 9بهمن ماه 1396  سال بیست و دوم ، شماره 43

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

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

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

رشته مورد تقاضاست.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص : 

تمديد مهلت ثبت نام و شركت در مرحله تكمیل 

ظرفیت رشته هاي تحصیلي مؤسسات آموزش 

عالي غیردولتـي غیرانتفاعي و مراكز و 

واحدهاي آموزشي دانشگاه پیام نور در آزمون 

سراسري سال 1396

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 فيزيک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف 
اسالمی، كه ديپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات يک  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 حداکثر 
۲5 درصد به نسبت سوابق تحصيلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره 

 كل نهايی آنان لحاظ می شود.
ب- داوطلبان دارای مدرك پيش دانشگاهی رياضی فيزيک، علوم تجربی، علوم 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 يک يا چند درس آنها به صورت نهايی، سراسری 
و كشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلی بوده و سوابق تحصيلی موجود 
دوره پيش دانشگاهی )صرفاً نمرات دروسی كه به صورت نهايی، سراسری و كشوری برگزار 
شده است( به ميزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصيلی موجود داوطلب و به 

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

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

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره : 

میزان و نحوة تأثیر سوابق تحصیلی در 

آزمون سراسری سال 1397 

به اطالع داوطلبان گروه آزمايشی هنر در آزمون سراسری سال 1397 می رساند كه بخشی از 

سؤال های تخصصی گروه آزمايشی هنر از كتاب های: كارگاه هنر 1 )كد: 594(، كارگاه هنر 2 

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

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

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

با بنـاهای تـاريخی )كد: 492/6(، خط در گرافيک )كد: 491/6(، ترسيم فنی و نقشه كشی 

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

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

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

موسيقی ايرانی )كد: 331( طراحی خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

فهرست بخشی از منابع
 آزمون سراسری سال 1397 گروه آزمايشی هنر



9 بهمن ماه 1396  سال بیست و دوم ، شماره 43            6

    پيرو اطالعيه مورخ 96/10/24 بدين وسيله  به  اطالع  كليه  داوطلبان  متقاضي  ثبت نام  
و شركت  در آزمون  سراسري  سال 1397 براي  پذيرش در دوره هاي:  روزانه، نوبت دوم 
)شبانه (، نيمه حضوري، مجازي، پرديس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي، 
دانشگاه  پيام  نور )آموزش  از راه  دور( و مؤسسات  آموزش  عالي  غيردولتي ـ غيرانتفاعي  و 
همچنين متقاضيان تحصيل در آن دسته از كد رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي 
كه پذيرش در رشته هاي مذكور بر اساس آزمون صورت مي پذيرد، مي رساند كه  ثبت نام  
براي  شركت  در آزمون  مذكور و همچنين ويرايش اطالعات ثبت نام، از روز يكشنبه مورخ 
96/11/01 )يكم  بهمن ماه 1396( آغاز شده است و در پايان  وقت  روز يكشنبه مورخ 
96/11/11 )يازدهم بهمن ماه  1396( پايان  مي پذيرد؛ لذا داوطلبان  مي توانند در مهلت  

مقرر براساس توضيحات ذيل براي شركت در آزمون سراسري سال 1397 اقدام نمايند. 

الف( تكالیف داوطلبان  براي  شركت  در آزمون:  
داوطلب  شركت  در آزمون  بايد يكايک  اقدامات  زير را بموقع  و در مهلت  مقرر انجام  دهد.

1- مطالعه دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره1( در آزمون سراسري سال 1397 
)اين دفترچه همزمان با شروع ثبت نام از طريق پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش 

كشور قابل دريافت است(.
2- خريد كارت اعتباري ثبت نام از پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور  به 

.www.sanjesh.org :نشاني
3- مراجعه به سامانه جمع آوري اطالعات و سوابق تحصيلي داوطلبان آزمون سراسري 
ورود به دانشگاه ها به نشاني: http://dipcode.medu.ir براي دريافت كدهاي سوابق 

تحصيلي ذيل:
1-3- كد سوابق تحصيلي براي ديپلمه هاي سال 1384 تا سال 1396 با عنوان رشته هاي 

تحصيلي رياضي فيزيک، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسالمي. 
2-3- كد سوابق تحصيلي براي داوطلبان داراي مدرك پيش دانشگاهي رياضي فيزيک، علوم 
تجربي، ادبيات و علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر كه مدرك دوره پيش دانشگاهي 

خود را از سال تحصيلي 1391 تا 1396 اخذ نموده اند.
تبصره: دارندگان مدرك پيش دانشگاهي سال هاي 1391 تا 1396 بايد طبق بند 3 فوق 
اقدام نموده، و دانش آموزان پيش دانشگاهي سال جاري كه تا تاريخ 31 شهريور ماه سال 
97 فارغ التحصيل مي شوند، الزم است براي اطالع از نحوه اقدام، به اطالعيه پرينت كارت 

شركت در آزمون تاريخ 1397/3/28 مراجعه نمايند. 
4- ثبت نام از طريق سايت اينترنتی سازمان در زمان مقرر )96/11/01 لغايت 96/11/11(.

5- پرينت كارت  شركت در  آزمون، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
آموزش كشور  بر اساس برنامه زماني مندرج در دفترچه راهنماي شماره يک.

6- حاضر شدن در محل  و حوزه  امتحاني تعيين  شده در كارت شركت در آزمون  و 
پاسخ دادن به سؤاالت.

ب( ثبت نام  براي  شركت  در آزمون:  
ثبت نام براي شركت در آزمون های كليه دوره هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
سال 1397 و همچنين متقاضيان تحصيل در آن دسته از كد رشته هاي تحصيلي دانشگاه 

آزاد اسالمي كه پذيرش در رشته هاي مذكور بر اساس آزمون صورت مي پذيرد، منحصراً 
از طريق پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور امكان پذير است؛ لذا داوطلبان 
الزم است كه ابتدا دفترچه راهنماي ثبت نام را مطالعه نموده و در صورت واجد شرايط 
بودن، نسبت به پرداخت هزينه خريد كارت اعتباري ثبت نام در آزمون به شرح ذيل، اقدام 

كنند و سپس مراحل بعدي را به انجام برسانند.
1- دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون سراسري سال 1397:

متقاضيان ثبت نام در آزمون سراسري سال 1397، با دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام 
آزمون از پايگاه اطالع رساني اين سازمان، ضمن مطالعه دقيق آن براي اطالع از شرايط 
عمومي و اختصاصي، مقررات وظيفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع 
غير ايراني و توضيحات مربوط به سهميه ايثارگران كه در اين دفترچه راهنما درج شده 
است، در صورتي كه داراي شرايط مندرج در دفترچه  باشند، مي توانند به عنوان داوطلب 

در اين آزمون ثبت نام نمايند.

 2- پرداخت هزينه خريد كارت اعتباري: 
با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت نام منحصراً به صورت اينترنتي انجام مي شود، داوطلبان 
الزم است كه با استفاده از كارت هاي عضو شبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها 
فعال است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان و پرداخت مبلغ 220/000 )دويست 
و بيست هزار( ريال به عنوان وجه ثبت نام شركت در آزمون، نسبت به دريافت اطالعات 

كارت اعتباري )شماره سريال 12 رقمي( اقدام نمايند. 
تبصره ۱- با توجه به اينكه مقرر گرديده است كه در مراحل مختلف فرآيند اين آزمون، 
خدماتي از طريق ارسال پيام كوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني كه تمايل به استفاده 
از خدمات پيام كوتاه دارند، با انتخاب گزينه مربوط و پرداخت مبلغ 5/000 )پنج هزار( 
ريال به عنوان هزينه استفاده از خدمات پيام كوتاه، مي توانند از اين خدمات استفاده نمايند.

تبصره ۲- هر داوطلب مطابق ضوابط آزمون مي تواند متقاضي شركت در يكي از گروه هاي 
پنجگانه آزمايشي شامل: گروه آزمايشي يک )علوم رياضي و فني(، گروه آزمايشي 2 )علوم 
تجربي(، گروه آزمايشي 3 )علوم انساني(، گروه آزمايشي 4 )هنر( و گروه آزمايشي 5 

)زبان هاي خارجي( گردد.
تبصره ۳- چنانچه داوطلبي متقاضي ثبت نام در دو يا سه گروه آزمايشي )با توجه به 
توضيحات تبصره 4 ذيل(  باشد، الزم است كه به ازاي هر گروه آزمايشي، مبلغ 220/000 
)دويست و بيست هزار( ريال ديگر نيز از همين طريق پرداخت كند و اطالعات كارت 

اعتباري را دريافت دارد.
تبصره ۴- منظور از ثبت نام در دو يا سه گروه آزمايشي بدين صورت است كه داوطلب 
مي تواند عالوه بر انتخاب يكي از گروه هاي آزمايشي )علوم رياضي و فني يا علوم تجربي 
يا علوم انساني( به عنوان گروه آزمايشي اصلي در گروه آزمايشي هنر و زبان خارجي نيز 
متقاضي شود؛ به عبارت ديگر، هيچ داوطلبي نمي تواند به طور همزمان، در گروه هاي 

آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني شركت نمايد.
تبصره 5- چنانچه داوطلبي عالقه مند به شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي دانشگاه 
پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي باشد، الزم است كه نسبت به 
پرداخت مبلغ 110/000 )صد و ده هزار( ريال ديگر نيز از همين طريق، اقدام و اطالعات 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در باره:

تاريخ  ثبت نام و همچنین  
شرايط و ضوابط شركت در  
آزمون  سراسري    سال  1397
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 اختصاص سهمیه به داوطلبان مناطق زلزله زده 

كشور در آزمون سراسري سال 1397

بدين وسـيله بـه اطـالع مي رسـاند بـر اسـاس آيين نامـه اجرايـي مـاده واحـده مصوب 
جلسـه 739 مـورخ 1392/8/28 شـوراي عالـي انقـالب فرهنگـي بـه منظـور كاهـش 
آالم و رنج هـاي ناشـي از زلزلـه، سـهميه اي خـاص بـه داوطلبـان مناطـق زلزلـه زده 
كشـور، در آزمـون سراسـري سـال 1397 تخصيـص داده خواهد شـد. ضمنـاً با توجه 
بـه مـواد 1 و 2 آيين نامـه اجرايـي مزبـور، مكاتبـات الزم بـا وزارت محتـرم كشـور در 
خصـوص مشـخص نمـودن شـهرها و بخش هايـي كه زلزله هاي سـال جـاري منجر به 

خسـارت هاي جانـي و مالـي در آنهـا شـده، بـه عمـل آمده اسـت. 
پـس از ارسـال نـام بخش ها و شـهرهاي آسـيب ديـده از طـرف وزارت محترم كشـور 
و مشـخص شـدن ظرفيـت دانشـگاه ها و رشـته محل هـا، ظرفيت هـای تخصيصـي بـه 
داوطلبـان مناطـق زلزلـه زده تعيين شـده و از طريـق دفترچه راهنماي انتخاب رشـته 
)دفترچه شـماره 2( آزمون سراسـري در مرداد ماه سـال 1397 اطالع رسـاني خواهد 

      . شد
روابط  عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

كارت اعتباري را دريافت نمايد.
تبصره ۶- در رابطه با نحوه اعالم عالقه مندي به رشته هاي دانشگاه آزاد اسالمي، توضيحات 

الزم در دفترچه راهنماي شركت در آزمون و اطالعيه هاي بعدي داده خواهد شد. 
تبصره ۷- در رابطه با نحوه اعالم عالقه مندي به رشته هاي دانشگاه هاي فرهنگيان و 
تربيت دبير شهيد رجايي تهران، به اطالع مي رساند كه در صورت اعالم رسمي وزارت 
آموزش و پرورش براي پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي فوق، موضوع در زمان پرينت كارت 

شركت در آزمون يا در زمان انتخاب رشته اطالع رساني خواهد شد.

تذكرات مهم:
تا تاريخ - 1 دارا بودن مدرك پيش دانشگاهي يا اخذ مدرك پيش دانشگاهي حداكثر 

1397/6/31 يا دارا بودن ديپلم نظام قديم يا مدرك كارداني )فوق ديپلم( براي كليه 
داوطلبان الزامي است.

دارندگان ديپلم فني و حرفه اي و كاردانش، كه فاقد مدرك پيش دانشگاهي يا كارداني - 2
هستند، حق ثبت نام در آزمون سراسري سال 1397 را ندارند و در صورت ثبت نام در 

آزمون به عنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.
در آزمون سراسري سال 1397 پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي: آهنگسازي، - 3

ادبيات نمايشي، ارتباط تصويري، بازيگري، طراحي پارچه، طراحي صحنه، طراحي صنعتي، 
طراحي لباس، عكاسي، كارداني هنرهاي تجسمي، كتابت و نگارگري، مجسمه سازي، 
موسيقي نظامي، نقاشي، نمايش عروسكي ، نوازندگي موسيقي ايراني و نوازندگي موسيقي 
جهاني در گروه  آزمايشي هنر به صورت متمركز و با شرايط خاص صورت مي پذيرد؛ لذا 
توضيحات الزم در اين خصوص از طريق اطالعيه هاي مربوط در زمان پرينت كارت شركت 
در آزمون به اطالع داوطلبان خواهد رسيد؛ به عبارت ديگر، اين رشته ها از رديف رشته هاي 
مربوط به پذيرش نيمه متمركز خارج گرديده و اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي 

فوق در شهريور ماه سال 97 همزمان با نتايج ساير رشته هاي متمركز اعالم خواهد شد.
متقاضياني كه از سال  تحصيلي  63-64 به  بعد، دو نوبت  در آزمون هاي  ورودي  - 4

)دوره   روزانه ( رشته هاي تحصيلي متمركز يا نيمه متمركز پذيرفته  شده  باشند، حق ثبت نام 
و شركت در آزمون سراسري سال 1397 را نخواهند داشت.

پذيرفته  شدگان  دوره   روزانه  آزمون  سراسري  سال  1396 )اعم  از رشته هاي  متمركز - 5
يا نيمه متمركز( در صورت ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1397 منحصراً 
مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي غير روزانه )نوبت دوم )شبانه(، نيمه حضوري، پيام نور، 

غيرانتفاعي، پرديس خودگردان و مجازي( بوده و فقط در اين دوره ها گزينش خواهند شد.
بر اساس ضوابط، دانشجويان ورودي قبل از سال 1396 دوره روزانه دانشگاه ها و - 6

مؤسسات آموزش عالي در صورتي مي توانند در آزمون سراسري سال 97 ثبت نام و شركت 
نمايند كه اوالً واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون 
مذكور باشند و ثانياً حداكثر تا تاريخ 1396/12/20 نسبت به انصراف قطعي از تحصيل 
اقدام نمايند. بديهي است كه داوطلبان مذكور، در صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل تا 
تاريخ تعيين شده، در صورت موفقيت و قبولي در آزمون، مجاز به ثبت نام و ادامه تحصيل 

در رشته قبولي جديد خود نيستند و به عنوان داوطلب متخلف تلقي خواهند شد.

ج( آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام:
داوطلبان بايد پس از مطالعه دفترچه راهنما مدارك يا اطالعات الزم مندرج در تقاضانامه 
ثبت نام، از جمله فايل عكس اسكن شده را بر اساس توضيحات مندرج در دفترچه آماده 

نمايند.
داوطلبان، در صورت تمايل به ويرايش اطالعات ثبت نامي، الزم است كه با وارد نمودن 
اطالعات درخواستي، نسبت به مشاهده و ويرايش اطالعات ثبت نامي بر اساس دستورالعمل 

به شرح ذيل اقدام نمايند:
الف- آن دسته از داوطلباني كه مشمول سوابق تحصيلي نيستند، اجازه ويرايش كليه 

اطالعات ثبت نامي خود را دارند.
ب- آن دسته از داوطلباني كه مشمول سوابق تحصيلي هستند، اجازه ويرايش اطالعات 

خود را دارند، اما اجازه ويرايش اطالعات سوابق تحصيلي را نخواهند داشت.
توجه: شرايط و ضوابط ثبت نام و شركت در آزمون سراسري، در دفترچه راهنماي شماره 
1 آزمون درج شده است و هرگونه  تغيير  در شرايط و ضوابط ثبت نام اين آزمون، به صورت 
اطالعيه رسمي از طريق  نشريه پيک   سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان 
 سنجش (، پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور )سايت سازمان( و در صورت 

لزوم  از طريق رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد.
پايگاه  اينترنتي  با بخش پاسخگويي  داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را  ضمناً 
اطالع رساني سازمان به نشاني: www.sanjesh.org يا با شماره  تلفن گوياي :  ۴۲۱۶۳ 

)کد 0۲۱( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیۀ بسیار مهم شركت تعاونی خدمات آموزشی
با توجه به استفادة غير قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمايشی 
سنجش در كتاب های خود و همچنين انتشار و فروش غيرقانونی اين سؤاالت 
در سايت های اينترنتی، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، همان طور كه 
ممنوعيت هرگونه استفاده و انتشار سؤاالت آزمون های آزمايشی سنجش به هر 
طريق در نسخة چاپی اين سؤاالت درج گرديده است، بار ديگر يادآور می شود 
كه حق چاپ، تکثير و انتشار سؤاالت آزمون های آزمايشی سنجش به هر روش 
)الکترونيکی، استفاده در كانال های تلگرام، سايت ها و ...( در هر مقطع زمانی، 
به  است؛  ممنوع  منبع(  ذكر  با  )حتی  حقوقی  و  حقيقی  اشخاص  تمام  برای 
عبارت ديگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمايشی سنجش، منحصراً متعلق 
سازمان  كاركنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت  يعنی  آن،  پديدآورندة  به 
مؤسسات  ساير  برای  اين سؤاالت  از  استفاده  و  بوده  كشور،  آموزش  سنجش 
و ناشران آموزشی به كلی ممنوع است و اين موضوع محدود به دورة زمانی 
را در مورد  قانونی الزم  اقدامات  اين شركت،  بديهی است كه  نيست.  خاصی 

متخلفان از اين امر به عمل خواهد آورد.
شركت تعاونی خدمات آموزشی
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اولین گروه 
موفقيت فرزندش برايش بسيار مهم بود؛ حتی بعد از امتحانات ترم اول، در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار  از كادر مدرسه برای نتايج 
خوب فرزندش تشكر كرده بود؛ اما در خانه فضای مثبتی حاكم نبود. او با همسرش مشكل داشت و  با هم كنار نمی آمدند و متأسفانه در 
دعواها و اختالفاتشان از بچه ها می خواستند كه قضاوت كنند؛ در واقع پدر و مادر، هر يک به نوعی می خواستند كه فرزندان  طرف او را 

بگيرند و در اين دادگاه، كه احساس و عاطفه حكم می كند، پيروز ميدان باشند.
وقتی گله فرزندش را از اين جريان برايش گفتم و اينكه به خاطر جّو نامناسب خانه نمی تواند تمركز داشته باشد و افت تحصيلی پيدا كرده 
است، متعجب نگاهی به من انداخت و گفت: اما من همة شرايط را برای موفقيت او فراهم كرده ام. وي معتقد بود كه اختالفات وی با همسرش، 

هيچ ربطی به فرزندشان ندارد و فرزندش قدر زحمات و پولی را كه او برای موفقيتش خرج می كند، نمی داند. 

دومین گروه
 »مريم! بخوان.«

اين تنها جمله ای است كه من در خانه می شنوم. فكر می كنند كه يک كنكوری بايد به كتاب سنجاق شده باشد! اگر حوصله ام سر رفته باشد و از آنها 
بخواهم كه يک ساعتی بيرون برويم يا خدای نكرده تلويزيون ببينم، انگار مرتكب گناهی نابخشودنی شده ام و با تعجب می گويند: »مگر كنكوری نيستی؟!!«
و وقتی كه از خستگی ام می گويم و اينكه مشاورمان هم مي گويد هفته ای دو يا سه ساعت استراحت كنيد، انگار كه كفر شنيده باشند، با  خشم و قهر 

می گويند: »مشاور تو، ما هستيم؛ بی خود بهانه نياور! اين يک سال فقط بايد درس بخوانی.« 
حاال كاش فقط حق ديدن تلويزيون و گردش را نداشتم، من حتی از داشتن يک خواب راحت نيز محرومم. شايد باور نكنيد، اما گاهی اوقات كه با شور و 
شوق، خاطره ای خنده دار را كه در مدرسه اتفاق افتاده است، برای والدينم تعريف می كنم، با كالم بی تفاوت يكی از آنها روبرو می شوم كه: »حاال درس هايت 

را خوانده ای كه آن قدر خوشحالی؟!« يا » بهتر نيست به جای اينكه الكی خوش باشی بروی سراغ َدرست؟!« 
از طرف ديگر، مدام با اقوام دور و نزديک مقايسه می شوم و سركوفت درس و رتبه آنها را می خورم و اينكه خانواده هايشان نيمی از زحمت والدين مرا 
نكشيده اند، اما بچه هايشان نتيجه گرفته اند و من قدر هزينه ای كه می كنند و زحمتی را كه می كشند نمی دانم، و خالصه پرداختن به هر چيزی و انجام هر 

كاری جز درس خواندن، برای من ممنوع است.
راستش هر روز دعا می كنم كه هر چه زودتر كنكور بدهيم و من از اين زندانی كه خانواده ام برايم درست كرده اند، نجات پيدا كنم !

سومین گروه 
وقتی برای گرفتن كارنامه فرزندش آمد و گفت نمی داند كه سال چندم است، مبهوت ماندم ؛ يعنی اولش فكر كردم كه اشتباه شنيدم، و بعد گفتم كه حتماً شوخی 
می كند؛ اما وقتی با چهره ای جدی و صدايی خسته گفت كه واقعاً نمی داند كه فرزندش سال سوم يا چهارم است، بهت زده شدم. فرزندش كالس چهارم دبيرستان 
بود و او برای گرفتن كارنامه ماهانه آذر ماه مراجعه كرده بود؛ اما هنوز نمی دانست كه فرزندش سال چهارم دبيرستان است و از تابستان، ما او را يک كنكوری به 
حساب می آوريم. حاال بيشتر معنی حرف های فرزندش را می فهميدم؛ اينكه فضای خانه هميشه شلوغ است و هر روز كه از مدرسه به خانه می رود نمی داند كه چه 
چيز انتظارش را می كشد و آيا قرار است كه به مهمانی بروند يا مهمان برايشان می آيد، و وقتی هم كه به اين شرايط معترض می شود، در جواب می شنود كه: »حاال يک 
روز درس نخوانی چه می شود؛ نمی شود كه به خاطر درس تو همه چيز را كه تعطيل كنيم! به فالنی يا بهمانی برمی خورد اگر بگوييم كه نيايد يا نمی آييم«، و خالصه 

تنها چيزی كه اين وسط مهم نيست او و كنكورش هست.

چهارمین گروه 
خوب می دانند كه والدين و خانواده، نقش مهمی در آرامش فرزند كنكوری و پيشرفت تحصيلی او دارد. آنها می دانند كه بايد براساس توانايی های فكری و جسمی كه از فرزند خود 
سراغ دارند با وی همراهی كنند؛ نه اينكه يكباره در اين چند ماه، انتظارات شخصی و شخصيتی خويش را در فرزندشان پی جويی كنند. گفته اند كه مرز بين خوش بينی و بدبينی، 
»واقع گرايی« است؛ بنابراين، با توجه به توانايی های واقعی فرزندشان، در مواجهه با كنكور، تالش صادقانه مي كنند و بيش از حد توان از او انتظار و توقع ندارند؛ چرا كه كمال گرايی، 

پدر و مادر!

با فرزندان كنكوری خود 
چگونه مواجه مے شويد؟!
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سبب از دست دادن اعتماد به نفس وی می  شود و در نتيجه، فاقد انگيزه الزم برای دستيابی به اهداف خود خواهد شد.
از اين رو، در ساعات خاصی كه پرانرژی تر و كارآمدتر است، از او می خواهند كه نهايت بهره گيری را از زمان داشته 
باشد؛ زيرا عمده شكست دانش آموزان اين دوره، به دليل خواب و استراحت نيست، بلكه به خاطر عدم استفاده 

مفيد از زمان بيداری و سرحالی است!
آنها می دانند كه تلّقی و احساسشان برای فرزندشان بسيار مهم است؛ به همين خاطر، نسبت به مدرسه و 
معلم های وي برداشت مثبتی دارند؛ چرا كه اگر جز اين باشد، او نيز با همانندسازی از اين احساس، عماًل 

زمان حضور در محل تحصيل را بيهوده تلقی خواهد كرد. 
اين دوره به حمايت ها و  او در  باور است.  از سر  از فعاليت های وي دقيق و  نيز  تشويق و قدردانی شان 
موفقيت های روزانه احتياج دارد. اطالع و شوق آنها  از موفقيت های آنی و كوتاه مدت وی، او را در صعود 

تا آخرين پله های ترقی، مصمم تر خواهد ساخت.

مدام با اقوام دور و نزدیک مقایسه می شوم و سرکوفت درس و رتبه آنها را می خورم و اینکه 

خانواده هایشان نیمی از زحمت والدین مرا نکشیده اند، اما بچه هایشان نتیجه گرفته اند و 

من قدر هزینه ای که می کنند و زحمتی را که می کشند نمی دانم، و خالصه پرداختن به هر 

چیزی و انجام هر کاری جز درس خواندن، برای من ممنوع است

روان  شناسان معتقدند که خوشحالی و خندیدن طبیعی در اوقات فراغت، نوعی 

تخلیه تنش  های روانی محسوب شده و فرد را از کسالت، خستگی و رنج روزمره 

بیرون می آورد و در نتیجه، قدرت یادگیری او را بیشتر می کند و احساس 

راحتی و آرامش وي را نیز به ارمغان می آورد

با وي همراه واقعی هستند؛ از همين رو، آنها نيز مطالعه را در برنامه های خانوادگی شان 
می گنجانند تا فرزندشان ببيند كه مطالعه كتاب، روزنامه يا مجله را به برنامه های تلويزيون 
فعاليت های  ساير  و  تغذيه  نوع  آمدها،  و  رفت  و سرگرمی،  تفريح  و  می دهند  ترجيح 
خانوادگی براساس اولويت ها و مسائل مربوط به او تنظيم می شود، و اين يعنی با رفتار و 
كردارشان،  انگيزه يادگيری را در وي دوچندان می كنند و بدين ترتيب عماًل او را در 

مسير موفقيت قرار می دهند.
آنها از فرزندشان  می خواهند كه در يک دوره آزمون آزمايشی معتبر شركت كند؛ 
زيرا آزمون آزمايشی، يكی از بهترين اهرم هايی است كه فرزندان به هيچ روی نبايد 
نسبت به آن اهمال يا در پاره ای از آنها غيبت كنند؛ چرا كه دقايق تمركز در 
جلسه آزمون و بررسی بالغ بر پنج هزار تست در طول دوره و آشنايی با اسلوب 
و چارچوب آزمون اصلی و تكرار آن، چيزی نيست كه اهميت و ارزش آن نياز 

به توضيح داشته باشد.
در دوره ای كه مغز پركار و فعال است، نياز به مراقبت هم دارد كه از طريق تفريح 
اعمال می شود؛ وگرنه فعاليت باالی علمی، خستگی عصبی را به همراه دارد 
و روح را كسل می كند و در نتيجه باعث افزايش اشتباه و خطا در يادگيری 
می گردد؛ به همين خاطر، اين دسته از والدين، درصد بسيار كمی از زمان 
خود را در اين دوره به تفريح خانوادگی در طول هفته اختصاص می دهند. 
آنها در نظر دارند كه تفريح لزوماً به معنای سفر رفتن  يا گردش خارج از 
شهر نيست، بلكه بازی و شوخی كردن با فرزندان و شام خوردن در بيرون 

از خانه نيز می تواند آرامش و شادی را بين اعضای خانواده به وجود آورد.
روان  شناسان معتقدند كه خوشحالی و خنديدن طبيعی در اوقات 
از  را  فرد  و  شده  محسوب  روانی  تنش  های  تخليه  نوعی  فراغت، 
كسالت، خستگی و رنج روزمره بيرون می آورد و در نتيجه، قدرت 
يادگيری او را بيشتر می كند و احساس راحتی و آرامش وي را 

نيز به ارمغان می آورد.
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 تمديد مهلت ثبت نام و شركت در پذيرش 

رشته هاي تحصیلي پذيرش صرفًا

براساس  سوابق تحصیلي )معدل كل 

ديپلم( سال 1396 درآزمون دوره هاي 

كارداني نظام جديد )دانشگاه فني 

و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي 

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

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

تقاضاست.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره:

 تمديد مهلت ثبت نام  و شركت 
در مرحله تكمیل ظرفیت پذيرش 

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

غیردولتي ـ غیرانتفاعي 
درآزمون كارداني به كارشناسي 

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

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

تقاضاست.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

بدين وسيله به اطالع كليه متقاضيان رشته هاي تحصيلي دانشگاه امام صادق)ع( 
اين  تحصيلي  رشته هاي  متقاضيان  اينترنتي  ثبت نام  كه  مي رساند   1397 سال  در 
به  دانشگاه  اطالع رساني  پايگاه  به  بايد  عالقه مند  داوطلبان  لذا  شد؛  دانشگاه آغاز 

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

سال 1397در پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور )كه از روز يكشنبه 
96/11/1 آغازشده است(، بايد بند مربوط به عالقه مندي دانشگاه امام صادق )ع( را 

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

اطالعیه دانشگاه امام صادق )ع( در خصوص:

 ثبت نام اينترنتي متقاضیان رشته هاي تحصیلي اين دانشگاه در آزمون سراسري سال 1397



9 بهمن ماه 1396  سال بیست و دوم ، شماره 43            12

»سامفا« نام اختصاري سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي است. آزمون »سامفا« مانند آزمون هاي بین المللي سایر 
زبان ها، مانند آیلتس و تافل در انگلیسي، دلف در فرانسه، ZD در آلماني و ... است، و با توجه به اینكه تاکنون در زبان 
فارسي چنین آزمون استاندارد و متمرکزي وجود نداشته است، به همت مرکز همكاري هاي علمي بین المللي وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري و با همكاري سازمان امور دانشجویان و سازمان سنجش آموزش کشور و با استفاده از استادان برجسته 
و متخصص دانشگاه ها و مراکز علمي کشور و مراکز آموزش زبان فارسي به غیرفارسي زبانان دانشگاه ها، پس از دو سال 
کارهاي علمي و مطالعاتي و تهیه مقدمات فني و اجرایي، طراحي و در تاریخ هاي 5 و ۶ بهمن ماه سال جاري از سوي سازمان 
سنجش آموزش کشور در دانشگاه هاي تهران، بین المللي امام خمیني )ره( قزوین، اصفهان، فردوسي مشهد و بوعلي سینا 

همدان به طور همزمان برگزار شد. 
آزمون »سامفا« در دو بخش عمومي و دانشگاهي طراحي شده است و بدون توجه به اینكه زبان آموز غیرایراني در چه 
مؤسسه یا با استفاده از چه منابع آموزشي، زبان فارسي را آموخته است، میزان تسلط زبان آموز را در چهار مهارت گفتاري، 

شنیداري، خوانداري و نوشتاري مورد سنجش قرار مي دهد.
بخش دانشگاهي آزمون »سامفا« در چهار بخش علوم پایه و فني مهندسي، علوم انساني، علوم پزشكي و علوم اجتماعي 
طراحي شده است، و دانشجویان غیرایراني، برحسب رشته مورد عاقه براي ادامه تحصیل در دانشگاه هاي جمهوري 

اسامي ایران، در یكي از بخش هاي دانشگاهي این آزمون شرکت مي نمایند.
طبق آیین نامه شماره ۱۱۳55۶/و مورخ ۹۶/5/۲۹ آزمون »سامفا« که به امضاي وزیر علوم، تحقیقات و فناوري به دانشگاه ها 
و مراکز علمي کشور اباغ شده است، کلیه دانشجویان غیرایراني که داوطلب تحصیل در دانشگاه هاي جمهوري اسامي 
ایران هستند، باید در بخش دانشگاهي این آزمون شرکت نمایند و از سال تحصیلي آینده، یكي از ماك هاي اصلي تحصیل 

در دانشگاه ها و مراکز علمي کشور، کسب نمره قبولي در آزمون »سامفا« مي باشد. 
مجموع نمره آزمون »سامفا« ۲۴0 امتیاز است و هر مهارت ۶0 امتیاز دارد. مهارت هاي شنیداري و خوانداري هر یك داراي 
۳0 پرسش و آزمون نوشتاري داراي دو موضوع است و زمان آن ۱80 دقیقه است، و براي مهارت گفتاري نیز ۱5 دقیقه زمان 
در نظر گرفته شده است و کسب 50 درصد نمره در هر مهارت براي ورود به دانشگاه هاي کشور الزامي است. ضمناً هر 

دانشگاه مي تواند میزان نمره مورد قبول آزمون »سامفا« را نیز تعیین نماید. 
این آزمون حداقل دو بار در سال، قبل از شروع سال تحصیلي دانشگاه ها برگزار مي شود و از سال آینده به طور هم زمان 
در داخل کشور و برخي از کشورهاي خارجي، که تمرکز زبان آموزان فارسي در آ نها بیشتر است، به طور هم زمان برگزار 

خواهد شد. 
شایان ذکر است که وزارت علوم در بیش از ۴0 کشور و ۶0 دانشگاه معتبر خارجي کرسي هاي زبان فارسي دارد و بیش از 
۶000 دانشجو در این کرسي ها به یادگیري و تحصیل در رشته هاي زبان فارسي، ایران شناسي و... مشغول تحصیل هستند. 
همچنین در حال حاضر 5۲000 دانشجوي غیرایراني در دانشگاه هاي کشور در رشته ها و مقاطع مختلف مشغول به تحصیل 

هستند.

 آشنايے با 

آزمون سنجش استاندارد مهارت های 
زبان فارسے )سامفا(
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پيرو اطالعيه مورخ 96/10/30 بدين وسيله از داوطلباني كه اسامي آنها به عنوان 
پذيرفته شدگان نهايي هر يک از رشته هاي تحصيلي در مرحله تكميل ظرفيت آزمون  
كه  مي نمايد  دعوت  است،  اعالم شده  سازمان  اين  سايت  در  سال 1396  سراسري  
يكشنبه  روزهاي  از  يكي  در  ثبت نام  براي  ذيل  شرح  به  مدارك  داشتن  همراه  با 
مراجعه  خود  قبولي  محل  مؤسسه  به   96/11/9 مورخ  دوشنبه  يا   96/11/8
نمايند، بديهي است كه عدم مراجعه بموقع پذيرفته شدگان براي ثبت نام، به منزله 

انصراف قطعي از تحصيل آنها تلقي خواهد شد. 
تذكر مهم: كليه پذيرفته شدگان الزم است كه قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه يا 
مؤسسه محل قبولي خود، براي اطالع از برنامه زماني، مكان، مدارك مورد نياز و نحوه 
مراجعه خود براي ثبت نام، به پايگاه اطالع رساني مؤسسه محل قبولي ذي ربط مراجعه 
براي ثبت نام  از سوي دانشگاه ها و مؤسسات  نمايند، و در صورتي كه زمان خاصي 
اعالم نشده باشد، داوطلبان بايد در يكي از روزهاي فوق براي ثبت نام مراجعه نمايند.

الف- مداركي كه پذيرفته شدگان الزم است به هنگام ثبت نام ارائه نمايند:
1- كليه پذيرفته شدگان بايد داراي يكي از مدارك  پايان  دوره كارداني )فوق ديپلم( يا 
گواهينامه دوره پيش دانشگاهي يا ديپلم چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه )داراي 
بخش و شهر محل اخذ مدرك( بوده يا حداكثر تا تاريخ 96/6/31 نسبت به اخذ آن 

اقدام نموده باشند.
2- اصل مدرك يا گواهي تحصيلي پايان دوره متوسطه و دو سال ما قبل آن براي 
كليه پذيرفته شدگان اعم از نظام جديد يا نظام  قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء 
مدير دبيرستان يا هنرستان به انضمام تصوير آن كه بخش و شهر محل اخذ مدرك 

تحصيلي در آن مشخص باشد.
 3- اصل يا گواهي مدرك  پايان  دوره كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي 
براي پذيرفته شدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني )حداكثر 
تا تاريخ 96/6/31( به انضمام تصوير آن، و همچنين اصل يا گواهي ديپلم متوسطه، 
سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم با مهر و امضاء مدير دبيرستان يا هنرستان 
كه بخش و شهر محل اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم در آن 

مشخص شده باشد؛ به انضمام يک برگ تصوير آن.
4- اصل شناسنامه و كارت ملي و دو سري كپي از آنها.

5- شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ تهيه شده در سال جاري )پذيرفته شدگان مرد 
كه براي آنان معافيت تحصيلي درخواست مي گردد، الزم است دوازده قطعه عكس 

همراه داشته باشند(. 
6- مدركي كه وضعيت نظام  وظيفه آنها را با توجه شرايط مربوط به مقررات وظيفه 
عمومي مندرج در دفترچه راهنماي شماره يک آزمون سراسري سال 1396 مشخص 

كند )براي برادران(.
7- اصل حكم مرخصي ساالنه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع 

براي كارمندان.

8- با توجه به بخشنامه 460/221446 مورخ 91/10/18 رياست  محترم  مركز سنجش 
آموزش  و پرورش، كليه پذيرفته شدگان بايد به همراه تصويرگواهي پيش دانشگاهي خود به 
دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و از اداره آموزش  و پرورش محل تحصيل خود درخواست 
تأييديه تحصيلي )ارزش تحصيلي( نمايند و رسيد مربوط را در زمان ثبت نام به دانشگاه 
ارائه دهند. كليه پذيرفته شدگان حتماً عنوان رشته قبولي و عنوان و آدرس دانشگاه محل 

قبولي خود را در زمان تكميل فرم در دفاتر پيشخوان اعالم نمايند.

ب- تذكرات مهم در رابطه اعالم اسامي پذيرفته شدگان نهايي:
1- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته شدگان نهايي هر يک از رشته هاي تحصيلي 
در مرحله تكميل ظرفيت آزمون  سراسري  سال 1396 اعالم گرديده است، چنانچه جزء 
پذيرفته شدگان مرحله شهريور ماه رشته متمركز آزمون سراسري سال 1396 نيز باشند، 
برابر ضوابط اعالم  شده، قبولي آنان در مرحله شهريورماه رشته متمركز لغو شده و منحصراً 
بايد در رشته پذيرفته شده مرحله تكميل ظرفيت )قبولي جديد( ثبت نام و ادامه تحصيل 

دهند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد.
2- براي پذيرفته شدگان مرحله تكمیل ظرفیت در دوره هاي روزانه، اين قبولي 

يک نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي منظور خواهد شد.
درج  روزانه  دوره هاي  نهايي  پذيرفته شده  عنوان  به  آنان  اسامي  كه  داوطلباني   -3
ننمايند،  يا  نمايند  ثبت نام  ذي ربط  آموزش  عالي  مؤسسه  در  خواه  است،  گرديده 
در  پذيرش  به  مجاز  منحصراً   ،1397 سال  سراسري  آزمون  در  شركت  صورت  در 

رشته هاي غیر روزانه خواهند بود.
نهایي، عاوه  نتایج  از داوطلباني که در زمان اعام  به اطاع آن دسته   -۴
)دانشگاه فرهنگیان(   ۱۱ از کدهاي  آنان یكي  براي  برکدرشته محل قبولي، 
است،  گردیده  اعام  مطهري(  شهید  دانشگاه  تحصیلي  )رشته هاي   ۲۱ یا 
و  مصاحبه  مراحل  انجام  برنامه زماني  از  اطاع  منظور  به  باید  که  مي رساند 

گزینش، به سایت مؤسسه معرفي شده مراجعه نمایند.
دانشگاه  )كد28213(  محیط  بهداشت  متمركزكارداني  نیمه  رشته  ج- 
)پذيرش  زرند  پرستاري  دانشكده  تحصیل  محل  كرمان-  پزشكي  علوم 
ظرفیت  چندبرابر  شدگان  معرفي  کلیه  تحصیلي(:  سوابق  براساس  صرفًا 
رشته نیمه متمرکز مورد نظر، باید براي اطاع از تاریخ، زمان و مكان مصاحبه  

به سایت دانشگاه علوم پزشكي کرمان مراجعه نمایند.

تا  فوق، حداكثر  موضوعات  در خصوص  را  مي توانند سؤاالت خود  گرامي  داوطلبان 
تاريخ ۹۶/۱۱/۱۱ به سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در سايت اين سازمان ارسال 
نموده يا با شماره  تلفن:  ۴۲۱۶۳  )پیش شماره 0۲۱( تماس حاصل نمايند. ضمنُاً 
از مراجعه حضوري خودداري شود و به سؤاالت مطرح شده يا درخواست هاي رسيده 

بعد از تاريخ فوق، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور 

اطالعیــه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصـوص :

 اعالم نتايج نهايي پذيرفته شدگان رشته  هاي   تحصیلي مرحله تكمیل ظرفیت يا ظرفیت هاي 
جديد دوره هاي روزانه، شبانه، مجازي، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پرديس هاي 
خودگردان، ظرفیت مازاد، دانشگاه هاي علوم پزشكي و پرديس هاي دانشگاه فرهنگیان و 
اعالم اسامي چند برابر ظرفیت رشته نیمه متمركز كارداني بهداشت محیط )كد28213( 

دانشگاه علوم پزشكي كرمان- محل تحصیل دانشكده پرستاري زرند )صرفًا براساس 
سوابق تحصیلي(  درآزمون  سراسري  سال  1396 
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     پيرو اطالعيه های مورخ 12 و 96/09/22 و همچنين انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون  كارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1397 در تمامی دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی دولتی و غيردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی، بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان ثبت نام كننده در آزمون مذكور می رساند كه اصالحاتی به شرح 
ذيل در دفترچه راهنمای ثبت نام صورت گرفته است؛ لذا با عنايت به مراتب فوق و به منظور فراهم نمودن تسهيالت برای آن دسته از داوطلبانی كه در زمان مقرر )از تاريخ 
96/09/16 لغايت 96/09/26( در آزمون مزبور ثبت نام نموده اند، می رساند كه اطالعات ثبت نامی داوطلبان از روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۳0 لغایت روز پنجشنبه مورخ 
۹۶/۱۲/0۳ روی پايگاه اطالع رسانی اين سازمان به نشانی: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت؛ لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس 
از مطالعه دقيق دفترچه راهنما و اصالحات مشروح ذيل، نسبت به مشاهده و كنترل اطالعات ثبت نامی خود اقدام و در صورت تمايل نسبت به ويرايش اطالعات اقدام نمايند.

ضمناً به منظور مساعدت و همراهی با داوطلبانی كه در مهلت مقرر موفق به ثبت نام در آزمون نگردیده اند، ترتيبی اتخاذ گرديده است كه در بازه زمانی فوق )96/11/30 
لغايت 96/12/03( اين دسته از متقاضيان نيز بتوانند نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در خصوص  :

 اصالحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت نام و اعالم زمان مشاهده 

و ويرايش اطالعات ثبت نامی داوطلبان ثبت نام كننده و ثبت نام از 

داوطلبان جديد در آزمون  كارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397 

اصالحات دفترچۀ راهنمای ثبت نام آزمون كارشناسی ارشد سال 1397

مورد يا موارد اصالحیعنوان رشتهعنوان رشته امتحانیكد رشتهرديف

1( علوم اقتصادیعلوم اقتصادی11105
گرايش های زير با كد ضريب )1( اضافه شده است:

11( اقتصاد مالی اسالمی
12( اقتصاد آموزش

2( اقتصاد نفت و گازعلوم اقتصادی21105

گرايش های زير با كد ضريب )1( اضافه شده است:
1( تجارت نفت و گاز

2( نهادها و سياست های بين الملل در نفت و گاز
3( حقوق تجاری و قراردادهای بين اللملی نفت و گاز

4( مديريت مالی نفت و گاز

15( مطالعات اوقات فراغتمجموعه علوم اجتماعی31108

گرايش های زير با كد ضريب )7( اضافه شده است:
1- مديريت

2- برنامه ريزی فضايی 
3- فرهنگ و تمدن

اين رشته از مجموعة علوم اجتماعی حذف و پذيرش دانشجو برای رشته مديريت خدمات اجتماعی 8( مديريت خدمات اجتماعیمجموعه علوم اجتماعی41108
از رشته امتحانی مددکاری اجتماعی )كد 1139( انجام می پذيرد.

مجموعه علوم سیاسی و 51130
روابط بین الملل

6( تربيت مربی علوم سياسی

كد ضريب اين رشته )1( است.
* پذيرش دانشجو در رشته »تربیت مربی علوم سیاسی« منحصراً برای مرکز آموزش عالی 

تربیت مربی عقیدتی سیاسی قم )وابسته به سپاه پاسداران انقاب اسامی( صورت 
خواهد گرفت.

مجموعه علوم ارتباطات 61138
اجتماعی

عنوان رشته به ارتباطات اجتماعی با گرایش تبلیغات فرهنگی تغيير كرده است.4( تبليغ و ارتباطات فرهنگی

گرايش مديريت تطبيقی و توسعه به مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی تغيير 2( مديريت دولتیمجموعه مديريت71142
كرده است.

گرايش مستغات حذف شده است.10( مالیمجموعه مديريت81142

مجموعه مديريت كسب و كار 91148
1( مديريت كسب و كارو امور شهری

گرايش زير با كد ضريب )1( اضافه شده است.
8( انرژی

گرايش نانوالكترومكانيک به سیستم های میكرو و نانو الكترومكانیك تغيير يافته است.12( مهندسی نانوفناوریمجموعه مهندسی برق101251

گرايش صنايع پتروشيمی حذف شده است.1( مهندسی شيمیمجموعه مهندسی شیمی111257
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