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چند نكته راجع به دوره هاي 
فراگیر كارشناسي ارشد پیام نور

از سوی  سازمان  سنجش  اعالم شد :

  اصالحات دفترچه و زمان مجدد

 ثبت نام آزمون  سراسري  97 

کسب رتبه نخست  

از سوي سازمان سنجش آموزش کشور :

در نخستین دوره ارزیابی 

جایزه دولت الکترونیک 

جمهوری اسالمی ایران در 

سال 1395

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور در خصوص :

 نتایج نهایي رشته  هاي 
نیمه  متمرکزآزمون  سراسري  96 

به اطالع آن  دسته از داوطلباني كه در آزمون ورودي دوره هاي 
فراگير مقطع كارشناسي ارشد بهمن ماه سال1396)نوبت 
هجدهم( دانشگاه پيام نور شركت نموده اند، مي رساند كه 
اسامي پذيرفته شدگان نهايي اين مرحله، در روز سه شنبه 
مورخ 96/11/17 )فردا( از طريق پايگاه اطالع رساني اين 
سازمان به نشاني: www.sanjesh.org اعالم مي گردد؛ 
لذا از داوطلباني كه در رديف پذيرفته شدگان نهايي قرار 
مي گيرند، دعوت مي شود با توجه به مندرجات اطالعيه اي 
كه در اين خصوص به طور همزمان با اعالم نتايج منتشر 
خواهد شد، ضمن مراجعه به پايگاه اطالع رساني اينترنتي 
دانشگاه پيام نور و كسب  اطالع از برنامه زماني و مدارك 
اعالم شده مربوط به هر كد رشته محل، در زمان مقرر، براي 

ثبت نام به نشاني مشخص شده مراجعه نمايند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 زمان اعالم اسامي پذیرفته شدگان نهایي آزمون 
ورودي دوره هاي فراگیر مقطع کارشناسي ارشد 
)نوبت هجدهم( دانشگاه پیام نور در سال1396

22 بهمن، سالروز پیروزی شکوهمند انقالب 

اسالمی، بر ملت قهرمان ایران تهنیت باد

نحوه پاسخگویي داوطلبان گروه 
آزمایشی زبان های خارجی در 

آزمون سراسری1396

گفت و گو با محمد کاظم فقیه خراسانی، رتبۀ دو گروه 
آزمایشي علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری 96

اول به پاسخ صحیح برسید 
بعد سراغ پاسخنامه بروید

اطالعیه   سازمان  سنجش  آموزش  کشور در باره:

مرحله دوم تکمیل ظرفیت برخي از 

رشته هاي آزمون  کارشناسي  ارشد 96
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فاطمه  زنان،  سّيده  سپردن  خاك  به  ]هنگام 
عليهاالسالم خطاب به رسول اكرم )ص( فرمود:[ 
و  را ديده  تو  براي من كه سختي جدايي  اما 
تعزيت  جاي  كشيده ام  را  مصيبتت  سنگيني 
ساختم  بالين  را  تو  تسليت.  هنگام  نه  است، 
در آنجا كه شكاِف قبر تو بود، و جان گرامي ات 
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ــور و  ــگاه پيام نـ ــر دانشـ ــاي فراگيـ ــاره آزمون هـ دربـ
ــال هاي  ــماره هاي سـ ــي از شـ ــاي آن، در برخـ مزايـ
گذشـــته ايـــن هفته نامـــه در ايـــن ســـتون بـــه تفصيـــل 
ـــه  ـــي ك ـــا از آنجاي ـــت؛ ام ـــده اس ـــان آم ـــه مي ـــخن ب س
اســـامي پذيرفته شـــدگان نهايـــي آزمـــون ورودي 
ـــن  ـــد بهم ـــع كارشناسي ارش ـــر مقط ـــاي فراگي دوره ه
ـــام  ـــگاه پي ـــم( دانش ـــت هجده ـــال 1396 )نوب ـــاه س م
نـــور فـــردا اعـــالم مي شـــود، الزم ديديـــم كـــه در 
ـــزاري  ـــاي برگ ـــز برخـــي ديگـــر از مزاي ـــن شـــماره ني اي
ـــم. ـــادآوري نمايي ـــان ي ـــراي داوطلب ـــا را ب ـــن دوره ه اي
همان طـــور كـــه مي دانيـــم، آزمون هـــاي سراســـري 
ــي در  ــوزش عالـ ــات آمـ ــز و مؤسسـ ــه مراكـ ورود بـ
ـــد،  ـــي و كارشناسي ارش ـــي، كارشناس ـــاي كاردان دوره ه
ـــزار  ـــنجش برگ ـــازمان س ـــوي س ـــاله از س ـــر س ـــه ه ك
هســـتند  آزمون هايـــي  مهم تريـــن  از  مي شـــود، 
كـــه بـــه پذيـــرش داوطلـــب در مقاطـــع مختلـــف 
تحصيـــالت دانشـــگاهي مي پردازنـــد، و در كنـــار 
ايـــن چنـــد آزمـــون مهـــم، بيـــش از شـــش ســـال 
ــز  ــري نيمه متمركـ ــون دوره دكتـ ــه آزمـ ــت كـ اسـ
ـــا  ـــت و ب ـــده اس ـــه ش ـــا اضاف ـــه آنه ـــز ب (Ph.D) ني
ـــري( در  ـــر )دكت ـــون اخي ـــن آزم ـــي اي ـــت تدريج تثبي
ــد،  ــري و كارشناسي ارشـ ــاي سراسـ ــار آزمون هـ كنـ
مي تـــوان گفـــت كـــه ايـــن ســـه آزمـــون، در 
نـــوع خـــود مهم تريـــن آزمون هـــاي ورودي بـــه 
مقاطـــع تحصيلـــي دانشـــگاه هايي هســـتند كـــه از 
ـــدام  ـــور اق ـــوزش كش ـــنجش آم ـــازمان س ـــق س طري
ــه  ــا نكتـ ــد؛ امـ ــجو مي نماينـ ــرش دانشـ ــه پذيـ بـ
ـــه  ـــهيالتي ك ـــه تس ـــا هم ـــه ب ـــت ك ـــي اينجاس اساس
در ســـال هاي اخيـــر بـــراي داوطلبـــان در ســـطوح 
مختلـــف تحصيلـــي بـــه منظـــور ثبت نـــام در ايـــن 
ـــان  ـــي از داوطلب ـــت، برخ ـــده اس ـــاد ش ـــا ايج آزمون ه
بـــه خاطـــر دغدغه هـــاي شـــغلي، كمبـــود وقـــت، 
ــگاهي  ــم دانشـ ــز مهـ ــه مراكـ ــي بـ ــدم دسترسـ عـ
و مؤسســـات آمـــوزش عالـــي، عـــدم توانايـــي 
ــا داوطلبـــان آزمون هـــاي  كافـــي بـــراي رقابـــت بـ
ــر و  ــر، پوياتـ ــراد جوا ن تـ ــاً افـ ــه نوعـ ــگفته، كـ پيشـ

ــه  ــور ورود بـ ــه منظـ ــت بـ ــراي رقابـ ــري بـ آماده تـ
مقاطـــع مختلـــف دانشـــگاهي هســـتند، قـــادر بـــه 
شـــركت در ايـــن آزمون هـــا نيســـتند و در صـــورت 
ثبت نـــام و شـــركت در آنهـــا نيـــز نمي تواننـــد 
براحتـــي از گردونـــه ورودي ايـــن آزمون هـــا عبـــور 
ـــه  ـــز، ب ـــز ني ـــور موفقيت آمي ـــورت عب ـــد، و در ص كنن
ـــه شـــد،  ـــه در ســـطور پيشـــين گفت ـــي ك همـــان داليل
امـــكان شـــركت در كالس هـــاي درســـي را ندارنـــد.
ـــه پاســـخ  ـــراي ارائ در ايـــن صـــورت چـــه بايـــد كـــرد؟ ب
ـــن پرســـش، دانشـــگاه  ـــه اي ـــده ب ـــع كنن ـــح و قان صحي
ـــي  ـــر تمهيدات ـــالوه ب ـــر، ع ـــال هاي اخي ـــور در س پيام ن
ـــاي  ـــق آزمون ه ـــجو از طري ـــرش دانش ـــراي پذي ـــه ب ك
و  كارشناسي ارشـــد  )كارشناســـي،  سراســـري 
دكتـــري( فراهـــم نمـــوده اســـت، بـــا ايجـــاد و 
ـــع كارشناســـي   ـــر در مقاط ـــاي فراگي گســـترش دوره ه
ــي را  ــاي تحصيلـ ــكان ارتقـ ــد، امـ و كارشناسي ارشـ
ـــه،  ـــد جامع ـــتعد  و توانمن ـــرهاي مس ـــه قش ـــراي هم ب
كـــه  بـــه ادامـــه تحصيـــل در يكـــي از شـــاخه ها و 
زيرمجموعه هـــاي علـــوم در رشـــته هاي مختلـــف 
ـــد  ـــگان بتوانن ـــا هم ـــاخته ت ـــا س ـــد، مهي ـــه دارن عالق
ـــِش رو  ـــي پي ـــاي تحصيل ـــام فرصت ه ـــا درك و اغتن ب
ـــدارج  ـــب م ـــه كس ـــي، ب ـــل تحصيل ـــودن مراح و پيم

علمـــي دانشـــگاهي موردنظـــر نائـــل شـــوند.
تمـــام  آنكـــه  گفتـــار  ايـــن  پايانـــي  نكتـــه 
پذيرفته شـــدگان آزمـــون فراگيـــر كارشناسي ارشـــد 
ـــت هجدهـــم( دانشـــگاه  ـــاه ســـال 1396 )نوب بهمـــن م
ــه  ــاد اطالعيـ ــق مفـ ــه دقيـ ــه مطالعـ ــور را بـ پيام نـ
مربـــوط بـــه ثبت نـــام در كـــد رشـــته محل هاي 
مربـــوط، كـــه روز سه شـــنبه 17 بهمـــن مـــاه 
96 )فـــردا( روي ســـايت ســـازمان ســـنجش قـــرار 
مي گيـــرد، و آگاهـــي يافتـــن از زمـــان و مـــكان 

ثبت نـــام آنهـــا توصيـــه مي كنيـــم.

موفق باشيد

چند نكته راجع به دوره هاي فراگیر 
كارشناسي ارشد پیام نور
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بر اساس سوابق تحصیلی:
ثبت نام کاردانی دانشگاه آزاد تمدید شد

ــی  ــوابق تحصيل ــاس س ــر اس ــام ب ــان ثبت ن زم
در مقاطــع كاردانــی پيوســته و ناپيوســته 
ــالمي  ــگاه آزاد اس ــال دوم 96-97 دانش نيمس
تــا ســاعت ۲۴ روز پنــج شــنبه ۲6 بهمــن مــاه 

ــد شــد. تمدی
ســوابق  براســاس  ثبت نــام  تمامی متقاضيــان 
تحصيلــی مقاطــع كاردانــی پيوســته و ناپيوســته ايــن 
دانشــگاه می توانند بــا مراجعــه بــه ســامانه مركــز 
 www.azmoon.org :ــانی ــرش نش ــنجش و پذي س
ــت و پــس  ــام را درياف ــدا دفترچــه راهنمــای ثبت ن ابت
ــل، در خصــوص  ــای كام ــه و كســب آگاهی ه از مطالع

ــد. ــدام كنن ــته اق انتخــاب رش
ضمنــاً متقاضيــان مي تواننــد در صــورت تمايــل و 
ــاری،  ــه كارت اعتب ــد از تهي ــرايط الزم، بع ــتن ش داش
ــع  ــل در مقط ــته مح ــام در ۲۰ رش ــه ثبت ن ــبت ب نس
كاردانــی ناپيوســته و در يــک رشــته و ۲۰ محــل 
دانشــگاهی در مقطــع كاردانــی پيوســته اقــدام كننــد.

الزم بــه يــادآوري اســت كــه دارنــدگان ديپلــم فنــی و 
حرفــه ای، كاردانــش و هنرســتان نظــام قديــم در مقطع 
ــم، و  ــا ديپل ــس ب ــته متجان ــته در رش ــی پيوس كاردان
ــد  ــام جدي ــری نظ ــم نظ ــدگان ديپل ــن دارن همچني
ــم  ــان ديپل ــدون پيش دانشــگاهی و داوطلب متوســطه ب
چهــار ســاله نظــام قديــم، در هــر رشــته ای از كاردانــی 

ــد. ــن دوره را دارن ــام در اي ــكان ثبت ن پيوســته ام
همچنيــن متقاضيــان كاردانــی ناپيوســته، بــا دارا 
ــا  ــم ي ــام قدي ــاله نظ ــار س ــم چه ــدرك ديپل ــودن م ب
ــد در  ــد می توانن ــم و پيش دانشــگاهی نظــام جدي ديپل

ــد. ــام كنن ــته ثبت ن ــی ناپيوس ــته كاردان ــر رش ه
الزم بــه يــادآوري اســت كــه تمامــی واجــدان شــرايط 
ــی  ــای اعالم ــه محدوديت ه ــدون توجــه ب ــد ب می توانن

ــام كننــد. ــی ثبت ن در رشــته تربيــت بدن

تمدید مهلت انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت 
علوم پزشکی دانشگاه آزاد 

ثبت نـام و انتخاب رشـته مرحلـه تکميل ظرفيت 
رشـته های آزمون سراسـری 1396 دانشگاه آزاد 
اسـالمی كـه از روز ۲8 دی مـاه آغاز شـده بود، 
تـا سـاعت ۲۴ روز جمعـه ۲0 بهمن مـاه تمدید و 
رشـته ـ محل هـای تکميـل ظرفيت گـروه علوم 
پزشـکی نيز بـه سـامانه تکميل ظرفيـت آزمون 

سراسـری 96 اضافه شد.

 96 )پزشكی(  سراسری  آزمون  در  كه  داوطلبانی  تمام 
در  و  كرده  شركت  كشور  آموزش  سنجش  سازمان 
از  يک  هيچ  در   97 - تحصيلی 96  اول سال  نيمسال 
واحدهای دانشگاه آزاد ثبت نام نكرده اند، مجاز به ثبت نام 
مراجعه  با  می توانند  دوره اند و  اين  ظرفيت  تكميل  در 
 www.azmoon.org :به سامانه اين مركز به نشانی
نسبت به انتخاب حداكثر ۲۰ رشته ـ محل دانشگاهی 

اقدام كنند.

محل های  ـ  رشته  ويرايش  امكان  كه  است  گفتني 
داوطلبان  برای  ثبت نام  زمان  مدت  پايان  تا  انتخابی، 

فراهم است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم 
اعالم كرد:

 جریمه دیرکرد بدهکاران صندوق رفاه تا
 22 بهمن بخشیده می شود

علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئيس 
رفاه  صندوق  بدهکار  كه  فارغ التحصيالنی  گفت: 
دارند  فرصت  بهمن   ۲۲ تا  هستند،  دانشجویان 
دیركرد  جرایم  درصدی   100 بخشودگی  طرح  از 

بدهکاران صندوق رفاه دانشجویان استفاده كنند.
ذوالفقار يزدان مهر، در نشستی مطبوعاتی كه به مناسبت 
دستاوردهای  از  گزارشی  شد،  برگزار  فجر  دهه  ايام 

صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم را ارائه كرد.
وی ادامه داد: امسال برای دومين بار، طرح »بخشودگی 
رفاه  صندوق  بدهكاران  ديركرد  جرايم  صددرصدی 
اجرا  فجر  مبارك  دهه  ويژه  علوم«  وزارت  دانشجويان 

می شود.
افزود:  علوم  وزارت  دانشجويان  رفاه  صندوق  رئيس 
بوده  بدهكار  صندوق  اين  به  كه  دانش آموختگانی 
مشمول  اقساط،  بموقع  نكردن  پرداخت  علت  به  و 
با  ماه  بهمن   ۲۲ تا  می توانند  شده اند،  ديركرد  جريمه 
آدرس: به  دانشجويان  رفاه  صندوق  سامانه  به   مراجعه 

 http://bp.swf.ir برای بازپرداخت باقی مانده بدهی  
خود از اين بخشودگی استفاده كنند.

سرپرست مركز سنجش و پذیرش دانشگاه 
آزاد اسالمي خبر داد:

نحوه بازگشت به تحصیل دانشجویان انصرافی 
دانشگاه آزاد

دانشگاه  پذیرش  و  سنجش  مركز  سرپرست 
و  علوم پزشکی  دانشجویان  گفت:  اسالمي  آزاد 
غيرپزشکی این دانشگاه، كه به هر دليل انصراف 
داده و ترك تحصيل كرده اند، می توانند درخواست 

بازگشت به تحصيل ارائه دهند. 
به  بازگشت  چگونگی  خصوص  در  شاهانی،  اميررضا 
تحصيل دانشجويان انصرافی اين دانشگاه، گفت: دانشگاه 
را  تحصيل  به  بازگشت  كه سازوكار  آزاد سعی می كند 

تسهيل كند؛ اما دستورالعمل ها بايد رعايت شود.
وی افزود: اگر فردی درسش را به طور مثال برای بيش 
از پنج سال رها كرده باشد، بايد واحدهای گذرانده را با 
درس های جديد تطبيق دهد و در صورت لزوم، دوباره 

همان عناوين درسی را بگذراند.
سرپرست مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمی 
اظهار داشت: دانشجوياني كه از تحصيل انصراف داده اند، 
برای بازگشت به تحصيل بايد به واحد مربوطه مراجعه 
آموزشی،  معاونت  و  خاص  موارد  كميسيون  و  كنند 

درخواست آنها را بررسی می كنند.
شاهانی عنوان كرد: بنابراين، هر زمان كه اجازه بازگشت 
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بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان آزمون سراسری سال 1397 می رساند: بر اساس 
مصوبه نهمين جلسه شورای سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 96/8/۲۰ 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 حداكثر 
۲5 درصد به نسبت سوابق تحصيلی موجود داوطلب و به صورت تأثير 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 
9۰-91 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 حداكثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصيلی موجود داوطلب و به 

صورت تأثير 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 کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره : 

میزان و نحوة تأثیر سوابق تحصیلی در 

آزمون سراسری سال 1397 
ـــارات  ـــان، انتش ـــه حاجي ـــتة مليح ـــه، نوش ـــا فق ـــنايی ب ـــاب آش ـــه: كت 1- درس فق

ـــه. مدرس
۲- درس اصـــول عقايـــد: كتـــاب جهـــان بينـــی 3 )عـــدل الهـــی و قضـــا و قدر( كـــد: ۲۰۰9، 
شـــامل فصـــل اول )همـــه فصـــل(، فصـــل دوم )بجـــز عنـــوان »فلســـفه اســـالمی« صفحـــه 
 ۲3 و ۲4( و از فصـــل چهـــارم، عنـــوان »نظـــام كل تـــا مصائـــب، مـــادر خوشـــبختی هـــا« 

)از صفحه 65 تا 7۲(.        
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

فهرست منابع درس های  »فقه« و » اصول عقاید« رشته 
علوم و معارف اسالمی  دورة پیش دانشگاهی آزمون 

سراسری سال 1397

دانشگاه  به  بعد  ترم  از  می تواند  دانشجو  شود،  داده 
بازگردد.

به  بازگشت  برای  را  بازه زمانی خاصی  تأكيد كرد:  وی 
تحصيل تعريف نكرده ايم؛ اما در دستورالعمل، بازگشت 
از  سال  پنج  از  بيش  اگر  يعنی  است؛  سال  پنج  همان 
داده  تطبيق  واحدها  بايد  باشد،  گذشته  تحصيل  ترك 

شود.
افزود:  آزاد  سرپرست مركز سنجش و پذيرش دانشگاه 
تاكنون،  كرده  رها  را  خود  درس  دانشجو  كه  زمانی  از 
گسترش  شورای  سوی  از  درس ها  و  رشته ها  از  برخی 
تا  بايد واحدها تطبيق داده شود  تغيير كرده است كه 
ببينيم به كدام رشته نزديک تر است، و برخی از درس ها 
نيز منسوخ شده اند كه آنها ديگر در واحدهای گذرانده 
دانشجو تأثيری ندارند و بايد در برخی از سرفصل ها وي 

همه دروس را از ابتدا تا انتها بگذراند.
علوم  دانشجويان  تحصيل  به  بازگشت  درباره  شاهانی، 
بخشنامه ها  به  بايد  دانشجويان  اين  گفت:  نيز  پزشكی 
زمينه  اين  در  بهداشت  وزارت  دستورالعمل های  و 
مراجعه كنند، و اگر بخشنامه ای در اين زمينه از سوی 
وزارت بهداشت وجود نداشته باشد، می توانند به همين 

دستورالعمل استناد كنند.
دستورالعمل  اين  آيا  اينكه  به  پاسخ  در  همچنين  وی، 
انصراف  و  نوشته  نامه   رسماً  كه  دانشجويانی  شامل 
افزود: كميسيون موارد خاص در  نيز می شود،  داده اند، 

اين باره تصميم می گيرد.
علوم  پزشكی  آموزش  توسعه  مديركل  ادهمی،  فرهاد 
پزشكی و امور دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی، نيز با 
بازگشت  زمينه  در  بهداشت  وزارت  دستورالعمل  تأييد 

گفت:  پزشكی،  علوم  رشته های  انصرافی  دانشجوی 
باشند  نكرده  حساب  تسويه  كه  انصرافی  دانشجويان 
باشد،  نگذشته  آنها  انصراف  از  نيمسال  دو  از  بيشتر  و 
به  امر منوط  اين  البته  بازگردند؛  به تحصيل  می توانند 
پزشكی  علوم  حوزه  خاص  موارد  كميسيون  موافقت 

دانشگاه آزاد اسالمی است.
وی ادامه داد: اگر دانشجويی بيمار بوده باشد، می تواند 
اين  البته  بازگردد؛  تحصيل  به  بعد  نيمسال  چهار  تا 
و  پزشكی  كميسيون  موافقت  به  بستگی  نيز  مسأله 
كميسيون موارد خاص حوزه علوم پزشكی دارد؛ اما اگر 
دانشجويی نامه انصراف داده و تسويه كرده باشد، ديگر 

امكان بازگشت ندارد.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

نحوه پي گیري هر گونه سؤال

 در خصوص نتایج دانشگاه آزاد اسالمي 

داوطلبان گرامی براي پي گيري هر گونه سؤال در خصوص نتايج مربوط به رشته هاي 

دانشگاه آزاد اسالمي مي توانند به روش هاي ذيل اقدام نمايند:
1- طرح  سؤال به صورت اينترنتي با مراجعه به بخش »پاسخگويي به سؤاالت« مندرج در 

www. azmoon.org  : سايت مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني
آزاد  دانشگاه  پذيرش  و  سنجش  مركز  تلفنی  پاسخگويی  ستاد  با  تلفني  2- تماس 

اسالمي با شماره: 4743 - 021.
 3- مراجعه حضوري به ستاد پاسخگويی مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمي 
به نشاني: تهران، انتهاي اتوبان شهيد ستاري )شمال(، سازمان مركزي دانشگاه آزاد 

اسالمي.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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بدين وسيله  به  اطالع  داوطلبان  شركت كننده در آزمون  كارشناسي  ارشد ناپيوسته سال 
1396 مي رساند كه بعضي  از دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي غيرانتفاعي، تقاضای 
تكميل ظرفيت از طريق دفتر گسترش آموزش عالي در تعدادي از كدرشته محل های 
خود را دارند؛ لذا داوطلبانی كه در آزمون مذكور ثبت نام كرده و در جلسه امتحانی حاضر 
بوده اند، براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه هاي راهنماي آزمون مذكور و اين 
اطالعيه، مي توانند از روز سه شنبه مورخ 96/11/17 لغايت شنبه مورخ 96/11/۲1 به 
پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه 
و با توجه به رشته امتحاني خود، نسبت به انتخاب كدرشته محل هاي مورد عالقه از 

كدرشته هاي امتحاني مندرج در اين اطالعيه اقدام نمايند. 

الف( موارد قابل  توجه :
1 - گـزينش  نهـايي  در هر يک  از كدرشته   محل هاي تحصيلي  اعالم شده در اين اطالعيه، 
آزمون    ۲ و   1 شماره   راهنماي  دفترچه هاي   در  مندرج   ضوابط  و  شرايط  مطابق  

كارشناسي  ارشد ناپيوسته  سال  1396 انجام  خواهد شد. 
۲ -  آن  دسته  از داوطلباني  كه  اسامي  آنان  به  عنوان  پذيرفته  شده  نهايي  در يكي  از كدرشته  
محل هاي  تحصيلي  بورسيه  يا داراي  شرايط خاص  اعالم  شده  است، حق  انتخاب 

كدرشته محل هاي مندرج در اين اطالعيه را ندارند.
3 - چنانچه  هر يک  از داوطلبان، كه  فهرست  آنان  به  عنوان  پذيرفته  شده  نهايي در شهريور 
ماه يا مرحله تكميل ظرفيت اعالم شده در تاريخ 96/8/1۰ از طريق پايگاه اينترنتي 
از كدرشته محل هاي  بورسيه  وكدرشته   اين سازمان اعالم  گرديده  است )به  غير 

محل هاي  داراي  شرايط خاص  كه  مطابق  بند ۲ فوق  حق  شركت  ندارند(، در رديف  
يا  قبولي   قرار گيرند،  اين اطالعيه  پذيرفته شدگان  هر يک  از كدرشته  محل هاي 
قبولي هاي قبلي  آنان  )قبولي  اعالم  شده  قبلی( »كان  لم  يكن«  تلقي  مي گردد و بايد 
براي  ادامه  تحصيل  به  محل  قبولي  جديد مراجعه  نمايند؛ لذا به  پذيرفته شدگان  تأكيد 
مي شود كه در انتخاب كدرشته محل هاي مندرج در اين اطالعيه دقت  كافي  مبذول  

دارند؛ در غير اين صورت،  هيچ گونه  اعتراضي  قابل  قبول  نخواهد بود. 
4- كليه متقاضيان بايد حداكثر تا تاريخ 1396/11/3۰ موفق به اخذ مدرك كارشناسي 

گردند.
5- در آن  دسته  از كدرشته هاي  امتحاني  كه  ظرفيت  اعالم  شده  جديد بيش  از يک  محل  
تحصيل  باشد، داوطلبان  در صورت  تمايل  مي  توانند با توجه به مندرجات كارنامه، 
كليه  كدرشته  محل هاي  مورد عالقه  خود را )حداكثر تا ۲۰ كدرشته محل( به ترتيب  

اولويت، انتخاب  نمايند.
6- هر داوطلب  منحصراً مجاز به  انتخاب  آن كدرشته  تحصيلي  خواهد بود كه  در آزمون 

كدرشته  امتحاني  مربوط شركت  كرده  باشد. 
اضافه مي نمايد كه واحد اطالعات و پاسخگويي به سؤاالت در رابطه با اين  7- ضمناً 
اطالعيه، از اين تاريخ لغايت 96/11/۲1 همه روزه به غير از ايام تعطيل از ساعت 
9:۰۰ صبح الـي 15:۰۰ آماده پاسخگويــي به سؤاالت است؛ لذا داوطلبان گرامي 
از  بـا شماره تلفن : ۴۲163-0۲1 تماس حاصل و  نياز فقط  مي توانند در صورت 

مراجعه حضوري در اين خصوص جداً خودداري فرمايند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه   سازمان  سنجش  آموزش  کشور در باره:

  مرحله دوم اعالم  ظرفیت  پذیرش  رشته هاي جدید و همچنین تکمیل ظرفیت برخي از کدرشته محل هاي 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي در آزمون  کارشناسي  ارشد ناپیوسته سال  1396
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  ************ يناسنا مولع هورگ ************
)5كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106

توضيحات ظرفيت   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي گرايش/ عنوان رشته 
  محل تحصيل

كدمحل 
يليصحت هرود تحصيل  

مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت  13
يعافتناريغ 26098  قوچان -اترك  غيرانتفاعيموسسه  هاي تفريحي ورزش  

9 مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 
يعافتناريغ 11627  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي شفق   هاي ورزشي سازمان  

)3كد ضريب (مجموعه علوم تربيتي  - 1117
13 مديريت آموزشي يعافتناريغ 12944  موسسه غيرانتفاعي آمل  
1 مديريت آموزشي يعافتناريغ 12946  مهاباد - موسسه غيرانتفاعي ميعاد   

)4كد ضريب (مجموعه علوم تربيتي  - 1117
16 آموزش و بهسازي منابع انساني يعافتناريغ 12972  موسسه غيرانتفاعي آمل  
10 آموزش و بهسازي منابع انساني يعافتناريغ 12976  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان   

)1كد ضريب (مديريت جهانگردي  - 1125
1 ديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگرديم يعافتناريغ 13441  موسسه غيرانتفاعي قشم  

)3كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126
5 حقوق جزا و جرم شناسي يعافتناريغ 13699  چالوس - موسسه غيرانتفاعي طبرستان   

)8كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126
4 الملل حقوق تجارت بين يعافتناريغ 13805  چالوس - عي طبرستان موسسه غيرانتفا  

)1كد ضريب (شناسي  مجموعه روان -  1133
15 روانشناسي عمومي يعافتناريغ 26055  كاشان –موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني   

)1كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
5 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي يعافتناريغ 26014  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان   
5 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي يعافتناريغ 14887  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش   
5 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي يعافتناريغ 14896  گنبدكاووس - موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان   

10 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي يعافتناريغ 14909  )محل تحصيل واحد خرمدره(ر موسسه غيرانتفاعي كا  
5 المللي مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين يعافتناريغ 14935  قوچان - موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي   
6 المللي مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين يعافتناريغ 14938  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش   

10 المللي رگاني گرايش بازرگاني بينمديريت باز يعافتناريغ 14947  )محل تحصيل واحد خرمدره(موسسه غيرانتفاعي كار   
12 مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي يعافتناريغ 14953  موسسه غيرانتفاعي آمل  
5 مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي يعافتناريغ 14956  قوچان - موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي   
6 مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي يعافتناريغ 14958  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان   
3 مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك يعافتناريغ 14972  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش   
4 مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك يعافتناريغ 14974  گنبدكاووس - انتفاعي شرق گلستان موسسه غير  
5 مديريت بازرگاني گرايش كار آفريني يعافتناريغ 14993  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان   

)3كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
8 مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات يعافتناريغ 15274  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش   
6 مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات يعافتناريغ 15277  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان   

مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 17 يعافتناريغ 25952  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني   
14 مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات يعافتناريغ 15287  موسسه غيرانتفاعي آمل  
8 مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات يعافتناريغ 15293  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش   
7 مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات يعافتناريغ 15297  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان   

10 مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات يعافتناريغ 15307  )ل واحد خرمدرهمحل تحصي(موسسه غيرانتفاعي كار   
9 وري مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره يعافتناريغ 15315  فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد   
2 وري مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره يعافتناريغ 15316  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني   

15 مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه يعافتناريغ 15318  موسسه غيرانتفاعي آمل  
)6كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142

6 مديريت مالي يعافتناريغ 15456  )محل تحصيل واحد خرمدره(موسسه غيرانتفاعي كار   
)1كد ضريب (مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري  - 1148

سب و كار گرايش بازاريابيمديريت ك 12 يعافتناريغ 26015  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان   
18 مديريت كسب و كار گرايش مالي يعافتناريغ 26030  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش   
16 مديريت كسب و كار گرايش مالي يعافتناريغ 26043  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس   

  ************ هياپ مولع هورگ ************
)1كد ضريب (وعه فيزيك مجم -  1204

توضيحات ظرفيت   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي گرايش/ عنوان رشته 
  محل تحصيل

كدمحل 
يليصحت هرود تحصيل  

2 هاي انرژي هاي انرژي گرايش سيستم مهندسي سيستم يعافتناريغ 17466  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي   

  ************ يسدنهم و ينف هورگ ************
)1كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

توضيحات ظرفيت   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي گرايش/ عنوان رشته 
  محل تحصيل

كدمحل 
يليصحت هرود تحصيل  

10 مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك يعافتناريغ 19114  تنكابن - آيندگان  غيرانتفاعيموسسه   
هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 20 يعافتناريغ 26103  چالوس -ويندگان دانش   موسسه غيرانتفاعي پ  
18 يك ديجيتالهاي الكترون مهندسي برق گرايش سيستم يعافتناريغ 19154  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني   

)2كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251
12 هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم يعافتناريغ 19351  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر  
16 هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم يعافتناريغ 26095  تنكابن - اعي آيندگان موسسه غيرانتف  
10 هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم يعافتناريغ 19384  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني   
8 هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي مهندسي سيستم يعافتناريغ 19404  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي   
9 هاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي مهندسي سيستم يعافتناريغ 19405  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي   
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  ************ يسدنهم و ينف هورگ همادا ************

)5كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251
توضيحات ظرفيت   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي گرايش/ عنوان رشته 

  محل تحصيل
كدمحل 
يليصحت هرود تحصيل  

10 مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم يعافتناريغ 19725  آبيك - الدين جمشيد كاشاني موسسه غيرانتفاعي غياث  
)6كد ضريب (رق مجموعه مهندسي ب - 1251

18 مهندسي برق گرايش كنترل يعافتناريغ 19831  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني   
)1كد ضريب (مجموعه مهندسي شيمي  - 1257

6 هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي مهندسي سيستم يعافتناريغ 20332  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي   
7 اي انرژي گرايش سيستم هاي انرژيه مهندسي سيستم يعافتناريغ 20333  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي   

)1كد ضريب (مهندسي صنايع  - 1259
17 مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري يعافتناريغ 26060  آبيك - الدين جمشيد كاشاني موسسه غيرانتفاعي غياث  

)1ضريب  كد(برداري  مهندسي نقشه -  1263
مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور 19 يعافتناريغ 25986  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان   

)1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264
مهندسي عمران گرايش سازه 13 يعافتناريغ 26107  كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم   
10 سي عمران گرايش سازهمهند يعافتناريغ 21287  شاهين شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي عقيق   
13 مهندسي عمران گرايش سازه يعافتناريغ 21290  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي  
12 مهندسي عمران گرايش سازه يعافتناريغ 21294  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان   
9 مهندسي عمران گرايش زلزله يعافتناريغ 21332  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني   

19 مهندسي عمران گرايش زلزله يعافتناريغ 21334  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان   
13 مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك يعافتناريغ 21353  ر اصفهانشاهين شه - موسسه غيرانتفاعي عقيق   
7 مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك يعافتناريغ 21354  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني   

16 مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك يعافتناريغ 21355  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان   
8 رابريمهندسي عمران گرايش راه و ت يعافتناريغ 21371  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان   

11 مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب يعافتناريغ 21379  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني   
19 هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه يعافتناريغ 21397  گرمسار - ناني موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سم  
19 هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه يعافتناريغ 21399  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان   
7 مهندسي عمران گرايش حمل و نقل يعافتناريغ 21405  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني   
8 يعافتناريغ 21406  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان   ي عمران گرايش حمل و نقلمهندس  
3 مهندسي عمران گرايش محيط زيست يعافتناريغ 21432  شاهين شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي عقيق   

)1كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
7 و توليد مهندسي مكانيك گرايش ساخت يعافتناريغ 21522  فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد   

)2كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
11 مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي يعافتناريغ 21666  فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد   

)3ريب كد ض(مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
15 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي يعافتناريغ 21882  فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد   

)1كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272
15 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي يعافتناريغ 22198  انفوالد شهر اصفه - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد   
19 مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات يعافتناريغ 22200  فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد   

)2كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272
15 مهندسي مواد گرايش جوشكاري يعافتناريغ 22216  فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد   

)1كد ضريب (مهندسي كامپيوتر  -  1277
6 هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

كامپيوتري يعافتناريغ 22572  آبيك - الدين جمشيد كاشاني موسسه غيرانتفاعي غياث  

  ************ يعيبط عبانم و يزرواشك هورگ ************
)3كد ضريب (مجموعه زراعت و اصالح نباتات  - 1303

تاحيضوت تيفرظ   يعافتناريغ يلاع شزومآ هسسؤم اي هاگشناد مان شيارگ / هتشر ناونع
  ليصحت لحم

 لحمدك
لصيتح يليصحت هرود   

3 علوم و تكنولوژي بذر يعافتناريغ 23476  كاشمر -جهاد دانشگاهي  اعيغيرانتفموسسه   
)1كد ضريب (علوم و مهندسي باغباني  - 1305

علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 1 يعافتناريغ 26090  كاشمر -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه   
)1كد ضريب (علوم و مهندسي شيالت  - 1311

7 پرورش  علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و
آبزيان يعافتناريغ 24265  محمودآباد - خزر  غيرانتفاعيموسسه   

)1كد ضريب (علوم و مهندسي صنايع غذايي  -  1313
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست فنّاوري  6

مواد غذايي يعافتناريغ 26089  كاشمر -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه   

)1كد ضريب (شناسي گياهي  بيماري - 1315
4 بيماري شناسي گياهي يعافتناريغ 24520  كاشمر -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه   

  ************ رنـــه هورگ ************
)1كد ضريب (طراحي شهري  - 1351

تاحيضوت تيفرظ   يعافتناريغ يلاع شزومآ هسسؤم اي هاگشناد مان شيارگ / هتشر ناونع
  ليصحت لحم

 لحمدك
لصيتح يليصحت هرود   

20 طراحي شهري يعافتناريغ 26052  گرمسار - عالالدوله سمناني  غيرانتفاعيموسسه   
)2كد ضريب (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357

11 سينما يعافتناريغ 25194  نوشهر -الملك  الكم غيرانتفاعيموسسه   
)1كد ضريب (مجموعه هنرهاي ساخت و معماري  - 1361

مديريت پروژه و ساخت 12   يعافتناريغ 25987  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان  غيرانتفاعيموسسه   
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به  آنها  اسامي  را كه  داوطلباني  توجه  بدين وسيله  اطالعيه مورخ 96/11/11،  پيرو   
آزمون  نيمه متمركز  تحصيلي  رشته هاي  از  يک  هر  نهايي  پذيرفته شدگان  عنوان 
سراسري سال 1396 در پايگاه اطالع رساني اين سازمان اعالم شده است، به موارد 

ذيل جلب مي نمايد:
1- 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 نمايند 
اعالم  ثبت نام  براي  مؤسسات  و  دانشگاه ها  سوي  از  خاصي  زمان  كه  صورتي  در  و 
نشده باشد، بايد با همراه داشتن مدارك به شرح ذيل در يكي از روزهاي سه شنبه 
نمايند،  مراجعه  خود  قبولي  محل  مؤسسه  به   96/11/18 چهارشنبه  يا   96/11/17
بديهي است كه عدم مراجعه بموقع پذيرفته شدگان براي ثبت نام، به منزله انصراف 

قطعي از تحصيل آنها تلقي خواهد شد.
 )۲7164 )كد  انتظامي  علوم  كارداني  نيمه متمركز  رشته  شدگان  پذيرفته   -2
دانشگاه علوم انتظامي امين براي ثبت نام بر اساس حروف الفبا در روزهاي دوشنبه 
96/11/16 )الف-ب-پ-ت-ج-چ-ح-خ(، سه شنبه مورخ 96/11/17 )د-ذ-ر-ز-س-
ش-ص-ض-ط-ظ-ع( و چهارشنبه مورخ 96/11/18 )غ-ف-ق-ك-گ-ل-م-ن-و-
ه-ي( با در دست داشتن مدارك مندرج در بند الف اين اطالعيه به دانشگاه مربوط 

مراجعه نمايند.
امنيت ملي در  و  اطالعات  دانشگاه  پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي  اسامي   -3
انجام  براي  پذيرفته شدگان  با  و  شد  نخواهد  اعالم  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه 

مراحل ثبت نام، از سوي دانشگاه مذكور هماهنگي الزم به عمل خواهد آمد. 
مربي گري  و  سیاسي  مروج  تربیت  نيمه متمركز  تحصيلي  رشته هاي  در   -4
مربي  تربیت  عالي  آموزش  مرکز   )27165 و   27117 )کدهاي  عقیدتي 
مهندسي  و  کامپیوتر  مهندسي  برق،  مهندسي  قم،  سپاه-  سیاسي  عقیدتي 
مشترك  دوره هاي    )27533 و   27532  ،27531 )کدهاي  مکانیک 
صورت  و  فک  دهان،  رادیولوژي  تکنولوژي  کارداني  و  تهران  دانشگاه 
)کد 27042( دانشگاه علوم پزشکي همدان به دليل عدم ارسال نتايج مراحل 
هيچ  مذكور،  مؤسسات  از سوي  داوطلبان  گزينش  مراحل  ساير  و  معاينه  مصاحبه، 
داوطلبي به عنوان پذيرفته شده نهايي اعالم نخواهد شد. داوطلبان در صورت داشتن 

هر گونه سؤال مي توانند با ارگان ها يا دانشگاه های ذی ربط تماس حاصل نمايند.
5- در رشته هاي تحصيلي نيمه متمركز کارداني بهداشت عمومي)کد 27034( 
دانشگاه علوم پزشکي الرستان و کارداني فوریت هاي پزشکي )کد 27529( 
دانشگاه علوم پزشکي دزفول  به دليل اينكه هيچ داوطلبي در مراحل مصاحبه، 
معاينه و ساير مراحل گزينش از سوي مؤسسات مذكور مورد تأييد قرار نگرفته است، 

هيچ داوطلبي به عنوان پذيرفته شده نهايي اعالم نخواهد شد.
به  مربوط  تحصيلي  رشته هاي  در  قبولي  بر  عالوه  كه  داوطلباني  از  دسته  آن   -6
مرحله تكميل ظرفيت در رديف پذيرفته شدگان رشته نيمه متمركز آزمون  سراسري  
سال  1396، نيز قرار گرفته اند، بايد از دو رشته قبولي اعالم شده، يكي را به دلخواه 
انتخاب كنند و در آن  رشته به تحصيل بپردازند. بديهي است كه ثبت  نام اين دسته 
تلقي  ديگر  رشته  از  انصراف  منزله  به  قبولي،  كدرشته  يک  در  پذيرفته شدگان  از 

خواهد شد.

الف- مدارکي که پذیرفته شدگان الزم است به هنگام ثبت نام ارائه نمایند:
1- كليه پذيرفته شدگان بايد داراي يكي از مدارك  پايان  دوره كارداني )فوق ديپلم( 
متوسطه  آموزش  قديم  نظام  چهارساله  ديپلم  يا  پيش دانشگاهي  دوره  گواهينامه  يا 
)داراي بخش و شهر محل اخذ مدرك( باشند و با در نظر داشتن ضوابط تاريخ اخذ 
مدرك تحصيلي، كه قباًل در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي )دفترچه 
شماره ۲( به اطالع رسيده است، براي ثبت نام به مؤسسه محل قبولي مراجعه نمايند.
2- اصل و تصوير مدرك ديپلم 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 
يا گواهي ديپلم متوسطه،  انضمام تصوير آن، همچنين اصل  به  تاريخ 96/6/31(  تا 
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 تصوير از اين مدارك.

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 كه دوازده قطعه عكس 

همراه داشته باشند(. 
6- معرفي نامه رسمي از ستاد مشترك  سپاه  پاسداران  انقالب  اسالمي  يا وزارت جهاد 

كشاورزي با امضاء و مهر هر يک از رؤساي ارگان هاي مذكور.
و  شهيد  بنياد  سهميه هاي  با  كه  ايثارگر  و  شاهد  داوطلبان  از  دسته  آن   -7
ملزم  زمان  ثبت نام،  در  پذيرفته شده اند،  نيروهاي مسلح  يا ستاد كل  امورايثارگران 
به ارائه فرم  يا مدركي  در رابطه  با  تأييد سهميه ثبت نامي  خويش  نيستند، و  چنانچه 
 سهميه  پذيرفته شده اي حسب مورد از سوي   بنياد شهيد و امور ايثارگران يا ستاد كل 

نيروهاي مسلح  مورد تأييد قرار نگيرد، از تحصيل وي ممانعت به عمل خواهد آمد.
8- مدركي كه وضعيت نظام  وظيفه آنها را با توجه شرايط مربوط به مقررات وظيفه 
سال  سراسري  آزمون  يک  شماره  راهنماي  دفترچه   35 صفحه  در  مندرج  عمومي 

1396 مشخص كند )براي برادران(.
9- اصل حكم مرخصي ساالنه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع 

براي كارمندان.
مركز  محترم   رياست    91/1۰/18 مورخ   46۰/۲۲1446 بخشنامه  به  توجه  با   -10
تصويرگواهي  همراه  به  بايد  پذيرفته شدگان  كليه  پرورش،  آموزش  و  سنجش 
پيش دانشگاهي خود به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و از اداره آموزش  و پرورش 
رسيد  و  نمايند  تحصيلي(  )ارزش  تحصيلي  تأييديه  درخواست  خود  تحصيل  محل 
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.
11- ارائه اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر 
براي ديپلمه هاي نظام جديدآموزش متوسطه  يا سازمان آموزش پرورش  دبيرستان 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور در خصوص :

 اعالم نتایج نهایي پذیرفته شدگان رشته  هاي  تحصیلي نیمه  متمرکز 

درآزمون  سراسري  سال  1396 
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بدين وسـيله بـه اطـالع مي رسـاند بـر اسـاس آيين نامـه اجرايي مـاده واحـده مصوب 
جلسـه 739 مـورخ 139۲/8/۲8 شـوراي عالـي انقـالب فرهنگـي بـه منظـور كاهش 
آالم و رنج هـاي ناشـي از زلزلـه، سـهميه اي خـاص بـه داوطلبـان مناطـق زلزلـه زده 
كشـور، در آزمـون سراسـري سـال 1397 تخصيص داده خواهد شـد. ضمنـاً با توجه 
بـه مـواد 1 و ۲ آيين نامـه اجرايـي مزبـور، مكاتبـات الزم بـا وزارت محترم كشـور در 
خصـوص مشـخص نمـودن شـهرها و بخش هايـي كـه زلزله هـاي سـال جـاري منجر 

بـه خسـارت هاي جانـي و مالـي در آنهـا شـده، بـه عمل آمده اسـت. 

پـس از ارسـال نـام بخش ها و شـهرهاي آسـيب ديده از طـرف وزارت محترم كشـور 
و مشـخص شـدن ظرفيـت دانشـگاه ها و رشـته محل هـا، ظرفيت هـای تخصيصـي 
بـه داوطلبـان مناطـق زلزلـه زده تعييـن شـده و از طريق دفترچـه راهنمـاي انتخاب 
رشـته )دفترچه شـماره ۲( آزمون سراسـري در مرداد ماه سـال 1397 اطالع رسـاني 

خواهد شـد.      
روابط  عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اختصاص سهمیه به داوطلبان مناطق زلزله زده کشور در آزمون سراسري سال 1397

)رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي( سال هاي 1385 
به بعد، كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است، در هنگام 

ثبت نام ضروري است. 
12- اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي )رياضي  فيزيک، علوم تجربي، علوم 
انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر( در هر يک  از سال هاي 1391 الي 1396 با 

امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.
ب- تذکرات مهم در باره اعالم اسامي پذیرفته شدگان نهایي:

1- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته شدگان نهايي هر يک از رشته هاي 
تحصيلي نيمه متمركز اعالم گرديده است، چنانچه جزء پذيرفته شدگان رشته متمركز 
آزمون سراسري سال 1396 )مرحله اعالم اسامي شهريور ماه( باشند، برابر ضوابط 
اعالم  شده، قبولي آنان در رشته متمركز لغو شده و منحصراً بايد در رشته پذيرفته شده 
انصراف  به  نياز  داوطلبان  از  اين دسته  تحصيل دهند.  ادامه  و  ثبت نام  نيمه متمركز 
شد.  خواهد  رفتار  انتقالي  دانشجوي  همانند  آنان  با  و  ندارند  قبلي  قبولي  رشته  از 
همچنين براي پذيرفته شدگان دوره هاي روزانه نيمه متمركز، اين قبولي، يک نوبت از 

حداكثر دو نوبت قبولي مجاز در آزمون سراسري منظور خواهد شد.
درج  روزانه  دوره هاي  نهايي  پذيرفته شده  عنوان  به  آنان  اسامي  كه  داوطلباني   -2
گرديده است، خواه در مؤسسه آموزش  عالي ذي ربط ثبت نام نمايند يا ننمايند، در 
مندرج  و ضوابط  رعايت شرايط  با  آزمون سراسري سال 1397،  در  صورت شركت 

در دفترچه راهنماي ثبت نام منحصراً در رشته هاي مربوط به دوره هاي غیرروزانه 
پذيرش خواهند شد.

3 - گزينش رشته  هاي نيمه متمركز تربيت بدني و علوم ورزشي  دوره هاي  مختلف 
تحصيلي دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش عالي  از بين داوطلباني كه در مراحل معاينه 
و آزمون عملي آن شركت نموده اند و از سوي كميته آزمون عملي واجد شرايط از 
نظر معاينه و آزمون عملي براي گزينش نهايي اعالم شده اند، با در نظر داشتن نمره 
علمي زير گروه رشته مذكور و نمره هاي علمي و عملي مكتسبه )رشته  تربيت بدني 
و علوم ورزشي از بين گروه هاي آزمايشي »1، ۲ و 3« انجام شده و داوطلباني كه در 
اعالم  نهايي  به عنوان پذيرفته شده  آنان  اسامي  نموده اند، ولي  آزمون عملي شركت 
نشده است، يا مردود مراحل معاينه و آزمون عملي بوده و يا در گزينش نهايي مردود 

علمي در مقايسه با ساير پذيرفته شدگان نهايي شناخته شده اند. 
فوق  موضوعات  خصوص  در  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي  داوطلبان 
حداكثر تا تاریخ 96/11/۲5 از سيستم پاسخگویي اینترنتي مندرج در پایگاه 
اطالع رساني این سازمان ارسال نموده یا با شماره  تلفن۴۲163  )پيش شماره 
به  ضمنًا  گردد.  خودداري  حضوري  مراجعه  از  و  نمایند  حاصل  تماس   )0۲1
سؤاالت مطرح شده یا درخواست هاي واصل شده بعد از تاریخ فوق، ترتيب 

اثر داده نخواهد شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

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 ۲ 

)كد: 594/1(، سير هنر در تاريخ 1 )كد: 594/3(، سير هنر در تاريخ ۲ )كد: 594/8(، انسان، 

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

هنرهای تجسمی )كد: 358/۲1(، طراحی 1 )كد: 359/9۲(، طراحی ۲ )كد: 489/9(، آشـنايی 

با بنـاهای تـاريخی )كد: 49۲/6(، 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: 45۰/3(، آشنايی با صنايع دستی ايران 1 )كد: 359/3۰( و مبانی نظری و ساختار 

موسيقی ايرانی )كد: 331( طراحی خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

فهرست بخشی از منابع
 آزمون سراسری سال 1397 گروه آزمایشی هنر
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گفت و گو با محمد کاظم فقیه خراسانی ،    
رتبۀ دو گروه آزمایشي علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری 96   

اول به پاسخ صحیح برسید 

بعد رساغ پاسخنامه بروید
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می خواهيم  ماست؛  سؤال  مهم ترین  ما  سؤال  اولين  خراسانی!  فقيه  آقای 
بدانيم كه هر یک از دروس آزمون سراسری را چگونه مطالعه كردید؟

محمد كاظم فقيه خراسانی: اگر بخواهم به ترتيب توضيح دهم، برای درس ادبيات 
ابتدا  تالش می كردم كه به صورت موضوعی بخوانم؛ مثاًل برای مبحث قرابت ادبی، 
مفاهيم ادبيات را دقيق می خواندم و سپس تست های متفاوت و متنوع حل می كردم. 
بايد بگويم كه من هم مثل بسياری از بچه ها در خواندن شعرها مشكل داشتم و اوايل 
تسلط چندانی به مبحث قرابت ادبی نداشتم؛ اما بايد با تالش و پشتكار اين مرحله را 
پشت سر گذاشت و دلسرد نشد. مباحث زبان و ادبيات فارسی را نيز ابتدا می فهميدم 
و بعضی از مباحث را مثل »بياموزيم« ها يا بعضی از فعل ها كه چند جزئی هستند، 
حفظ می كردم و سپس به سراغ تست می رفتم. درس زبان و ادبيات فارسی نياز به 
تست و تمرين زياد دارد؛ زيرا  گاه نزديک آزمون سراسري نيز  با نكته جديدی در 
تست های زبان و ادبيات فارسی روبرو می شويم. در آرايه های ادبی مشكل داشتم، اما 
به اين مبحث هم با مطالعه دقيق و تست زياد تسلط پيدا كردم. در كل برای پاسخ 
به سؤال های ادبيات بايد به مهارت الزم دست يافت كه اين مهارت فقط با تست زدن 

بسيار به دست می آيد.
فني،  و  ریاضی  علوم  آزمایشي  گروه  داوطلبان  چرا  خراسانی!  فقيه  آقای 
نسبت به گروه آزمایشي علوم تجربی، در درس ادبيات نتيجه بدتری كسب 
علوم  آزمایشي  گروه  سراسری  آزمون های  اكثر  در  مثال،  برای  می كنند؟ 
ریاضی و فني، حتی یک داوطلب به 100 درصد سؤال های این درس پاسخ 
صحيح نداده است یا تعداد بسيار معدودی )كمتر از انگشتان یک دست( به 

همۀ سؤال های ادبيات پاسخ صحيح داده اند. 
محمد كاظم فقيه خراسانی: به نظر من، دليلش غير منطقی بودن تست های ادبيات 
است. در برخی از تست های قرابت معنايی يا آرايه ها و گاه زبان و ادبيات فارسی، هيچ 
قانون و منطقی نمی توان پيدا كرد و داوطلب گروه آزمايشي علوم رياضی و فني عادت 

كرده است كه برای رسيدن به پاسخ صحيح، با منطق جلو برود. 
برگردیم سر مابقی درس ها

زبان و ادبيات عربی: بعضی از داوطلبان تصور می كنند كه چون عربی ضريب ۲ 
از  قابل توجهی  بايد گفت چون تعداد  اما  برای آن وقت بگذارند؛  دارد، الزم نيست 
داوطلبان چنين ديدگاهی دارند، اين درس نقش مهمی در باال بردن تراز داوطلبان 
دارد؛ بخصوص به خاطر آنكه جز مبحث درك مطلب، بقية مباحث اين درس قاعده مند 

است. 
برای درس عربی، من در سال های پايه طوری سر كالس سؤال می كردم كه معلم ها 
كالفه می شدند؛ يعنی دربارة كوچكترين نكته سؤال می كردم تا عربی را كامل بفهمم. 
پيشنهاد می دهم كه داوطلبان، قواعد را به دقت ياد بگيرند و سپس قواعد عربی را با 
نكته های تستی تطبيق بدهند. در اين زمينه، تمرين تسِت زياد كارساز است. مبحث 
به تست های آن  فرابگيريم، می شود  را  آنها  اگر  دارد كه  ريزه كاری هايی  نيز  ترجمه 
پاسخ داد؛ يعنی با 1۰۰ تا ۲۰۰ تست، می شود به نكته های ترجمه مسلط شد؛ اما 
مبحث درك مطلب چندان قاعده مند نيست. خود من با تمرين زياد و تست زدن، 

توانستم به نگاه طراح پی ببرم. 
معارف اسالمي: برای موفقيت در درس معارف اسالمي، الزم است كه آيات كتاب 

با ديد استداللی  اين درس،  گاه  را دقيق حفظ كرد؛ در ضمن، سؤاالت كنكور در 
داوطلبان مطابقت ندارد. در اين گونه سؤال ها بايد به نگاه طراح پی برد. من، خودم، 
اوايل در پاسخگويی به يک سری از سؤال های معارف اسالمي خيلی مشكل داشتم، اما 
بمرور و با تست زدن و پی بردن به نگاه طراح، مشكلم حل شد. يک مسأله مهم هم اين 
است كه منبع پاسخگويی داوطلبان بايد متن كتاب باشد و آنها نبايد بر اساس عقل 

و فهم خود سؤال ها را جواب دهند؛ بلكه بايد ببينند كه متن كتاب چه گفته است. 
زبان خارجی: چون كالس های آزاد زبان رفته بودم، زبانم خوب بود؛ البته از پاييز 
سال سوم دبيرستان كالس زبان نرفته بودم، اما چون پاية زبانم خوب بود، وقتی از 

بهار تست های كنكور را در اين درس زدم، با مشكلی روبرو نشدم. 
بود  اين  هم  آن  و  مي كردم  دقت  خيلی  مسأله  يک  به  رياضی  درس  در  ریاضی: 
كه به صورت »دوپينگی« نخوانم؛ يعنی، بعد از تدريس معلم، بالفاصله سراغ تست 
نمی رفتم؛ چون امكان داشت كه بر اساس حفظيات تست را جواب بدهم. انجام اين 
كار در واقع از تفكر در حل مسأله جلوگيری می كند؛ در حالی كه سؤال های رياضی را 
بايد با استدالل حل كرد؛ البته گاه در  مباحثی كه معلم درس نداده بود، با استدالل 

خودم تست می زدم تا قدرت تحليل و استداللم را به اين صورت تقويت كنم. 
من  كرد.  خاّلقانه  فعاليت  انجام  به  مجبور  را  ذهن  بايد  رياضی  درك  برای  كل  در 
معتقدم كه پاسخنامه را بايد كنار گذاشت و سعی كرد تا با سماجت و خاّلقيت، به 
پاسخ صحيح رسيد؛ چون نمی شود كه نمونة همة سؤال ها را ديده باشيد و بگوييد كه 
با زدن تسِت زياد موفق می شوم به سؤال های رياضی در آزمون سراسری پاسخ بدهم. 

بايد ذهنتان را تقويت كنيد و خاّلقيتتان را به كار بگيريد. 
بر مبحث  تسلّط  برای  به طور مجزا  اما  بود،  رياضی  مباحث  دربارة كل  آنچه گفتم 
ديفرانسيل، بخصوص مبحث مشتق كه سؤال زيادی از آن طرح  مي شود، خيلی تمرين 
كردم. شايد 1۰۰۰ تا 1۲۰۰ تست برای مشتق زدم تا سرعت الزم را برای پاسخ به 
اين تست ها در سر جلسة آزمون به دست بياورم؛ يعنی تمرين زياد می خواهد تا بتوان 
در زمان  تعيين شده برای زدن تست، به اين  سؤال ها پاسخ داد. در هندسة پايه بايد 
ياد گرفت،  ابتدا الزم است كه تمرين های كتاب را خوب  با مباحث درگير شد. در 
سماجت داشت و 5 يا 1۰ دقيقه وقت گذاشت و به پاسخ صحيح رسيد و بعد سراغ 
با قدرت استدالل و خاّلقيت، آنها را حل نمود.  سؤال هايی در سطح كنكور رفت و 
همان طور كه قبل از اين گفتم، نبايد از ابتدا سراغ پاسخنامه رفت، و فقط اگر فردی 

مستأصل شد و بعد از 1۰ دقيقه به جواب نرسيد، بايد پاسخنامه را مطالعه كند. 
هندسة تحليلی، محاسبات زيادی دارد و تنها تمرين زياد در اين درس است كه در 
اين زمينه، راه گشاست. جبر و احتمال و گسسته هم همين ويژگی را دارد. در كل 
من برای رياضی وقت زيادی را اختصاص می دادم و شايد 3۰ تا 4۰ درصد از زمان 
مطالعة من اختصاص به رياضی داشت؛ بخصوص قبل از عيد نوروز، بيشتر زمانم صرف 

مطالعه  دروس تخصصی، بويژه رياضی، می شد. 
برای محاسبات ریاضی از ماشين حساب استفاده می كردید؟ 

محمد كاظم فقيه خراسانی: اصاًل يادم نمی آيد كه از ماشين حساب استفاده كرده 
باشم !

فيزیک و شيمی را چگونه مطالعه می كردید؟
داشتم؛  عربی  با  مشابه  شيوه ای  فيزيک  مطالعة  در  فقيه خراسانی:  كاظم  محمد 

وقتی رتبۀ  یکی  تک رقمی می شود، خيلی ها مایلند با او مصاحبه كنند؛ افراد، مؤسسات و مراكزی كه می خواهند 
یک جوری داوطلب تک رقمی را به خود مرتبط سازند و به دیگران بقبوالنند كه علت قبولی وی، استفاده از مشاوره، 
كالس ها، كتاب ها یا آزمون های آنها بوده است؛ اما بی شک پيک سنجش، به عنوان ارگان رسمی اطالع رسانی سازمان 
سنجش آموزش كشور، از این انتظارات، مبّراست. هدف ما از این مصاحبه ها آن است كه داوطلبان بتوانند از تجربيات 

مفيد رتبه های برتر استفاده كنند و در صورت امکان، را هکاری برای یکی از مشکالت خویش بيابند. 
به همين منظور، با محمد كاظم فقيه خراسانی، رتبۀ دوم گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال 
1396، گفت و گویی داشتيم. با تشکر از همکاری ایشان، اميد است كه این گفت و گو، مورد توجه شما خوانندگان 

گرامی قرار گيرد. 
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يعنی سعی می كردم كه مفاهيم را از معلم بدزدم! سؤال های زيادی می كردم تا مطالب 
فيزيک كاماًل برايم جا بيفتد و به نكات ريز درس پی ببرم؛ در ضمن، به نظر من درس 
فيزيک بيش از درس خواندن، نياز به تست زني زياد دارد. در تست هم ابتدا به سراغ 
بر مبحث مسلّط می شدم،  به طور كامل  نرمال می رفتم و وقتی  تست های آسان و 
تست های سخت را می زدم. من معتقدم كه خيلی هم نبايد تست های نرمال يا ساده 
را زد. به كمک تست های سخت می توان مفاهيم مختلف را در خود آن تست ها پياده 
كرد و مطلب را عميق تر فراگرفت، و در نهايت، آمادگی ذهنی الزم را برای حل مسائل 

مختلف در سر جلسة كنكور كسب كرد. 
شيمی: برای مباحث حفظی شيمی، شبيه نحوة مطالعة زيست دانش آموزان رشته 
علوم تجربی عمل می كردم؛ يعنی يک دور مبحث مورد نظر را می خواندم )البته خيلی 
عميق و دقيق مطالعه نمی كردم(، بعد يک مجموعه تست در همان زمينه می زدم 
و نكته هايی را كه توجه نكرده بودم و جامانده بود، موقع حل تست ياد می گرفتم. 
در درس شيمی، حتی برای مبحثی كه بر آن مسلّط بودم هم، خيلی تست می زدم. 

ریاضی  رشتۀ  جذب  دانش آموزان  زرنگ ترین  زمانی  خراسانی!  فقيه  آقای 
می شدند، اما این روزها نه تنها دانش آموزان با معدل باال جذب رشته علوم 
تجربی می شوند، بلکه حتی گاه دانشجویان ریاضی هم از رشته خود انصراف 
می دهند و برای بار دوم در گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون می دهند. فکر 

می كنيد كه دليل این امر چيست؟
از  گروه  آن  كه  است  اين  دليلش  من  نظر  به  خراسانی:  فقيه  كاظم  محمد 
كار  اين  به  دست  باشند،  موفق  رياضی  رشته  در  نمي توانند  كه  فارغ التحصيالني 
مي زنند؛ افرادی كه نمی توانند با مدرك تحصيلی خود جذب بازار كار شوند؛ و گرنه، 
دانشجوی رياضی، اگر باسواد باشد و تنها به فكر پاس كردن واحدهای درسی نباشد، 

می تواند موقعيت شغلی خوبی نيز داشته باشد. 
نكته ديگر، مشخص بودن انتهای مسير علوم تجربی در رشته های مطرح و پر طرفدار 
انتها برای خودش  اينكه در ديد جامعه مشخص است دانشجوی پزشكی در  است؛ 
مطب خواهد داشت و در بيمارستان كار  می كند، و برای همين خاطر، والدين يا حتی 

دانش آموزان مايلند در رشته ای درس بخوانند كه انتهای آن مشخص است. 
در مسير كنکور از مشاوره های فرد خاصی نيز بهره گرفتيد؟ 

محمد كاظم فقيه خراسانی: بله، از مشاور مدرسه كمک گرفتم و سعی می كردم 
كه  طبق برنامة مشاور جلو بروم؛ چون نمی خواستم ريسک كنم و معتقد بودم كه او 
اطالعات دقيق تری دارد و خودم را پای بند به اجرای برنامة مشاور می كردم؛ در ضمن، 
اصلی ترين  مثال،  برای  می كرد؛  آرامم  مشاور  می شدم،  مضطرب  يا  نگران  وقت  هر 
دليل  به  را  سؤال  چهار  هم  آزمون  جلسة  سر  در  بود؛ حتی  بی دقتی ام  من  مشكل 
بی دقتی هايم  تعداد  آزمايشی،  آزمون های  به  نسبت  باز  اما  دادم،  دست  از  بی دقتی 
كاهش يافت و اين موفقيت را مديون مشاورم هستم كه به من راهكار نشان داد و در 
ضمن گفت كه بی دقتی، تنها مشكل من نيست و رتبه های برتر ديگر هم اين مشكل 
به من  برتر سال های گذشته،  رتبه های  تجربه های  ارائه  و  امر  را داشته اند و همين 

آرامش می داد. 
راهنمايی ام می كردند؛  را پشت سر گذاشته اند،  اين مرحله  نيز كه  بزرگترم  برادران 
بخصوص برادر دومم كه در سالی كه آزمون داده است، رتبة خوبی كسب كرده و 

مهندسی برق شريف خوانده است، به نوعی پشتيبان و عامل دلگرمی ام بود. 
یکی از ایامی كه داوطلبان آزمون سراسری، روی آن خيلی حساسيت دارند 
و مایلند برنامه ریزی ویژه ای بر ای آن داشته باشند، تعطيالت نوروز است. 

شما در این ایام چگونه درس خواندید؟ 
محمد كاظم فقيه خراسانی: تقريباً يک روز يا يک روز و نيم استراحت كردم و بقيه 
تعطيالت، به صورت كامل به مطالعه گذشت. دروس پايه را در هفتة اول عيد مطالعه 

كردم و در هفتة دوم به مطالعه دروس پيش دانشگاهی پرداختم. 
یک هفته قبل از كنکور چه كردید؟ 

جامع  آزمايشی  آزمون های  بيشتر  آخر،  ماه  يک  خراسانی:  فقيه  كاظم  محمد 
مؤسسات مختلف را می دادم و اگر هم آزمون جامع نمی دادم، خودم در خانه آزمون 
جامع دروس رياضی و فيزيک را برگزار می كردم. تورقی هم روی حفظيات ادبيات 
فارسی، مثل تاريخ ادبيات يا لغات داشتم و حفظيات شيمی را نيز مطالعه كردم و تا 

حدودی نيز به مرور فرمول ها پرداختم. 
فضای مدرسه چگونه بود؟ از فضای مدرسه راضی بودید؟ 

محمد كاظم فقيه خراسانی: بله، خيلی راضی بودم؛ چون رتبه و نتيجه آزمون های 
آزمايشی را در بوق و كرنا نمی كردند و زياد كاری به درصدها و ترازهای ما نداشتند، 

و در عين حال، فضا برای دانش آموزی كه می خواست درس بخواند، مهّيا بود. 
آیا پيش آمد كه به خاطر مطالعۀ دروس یا آمادگی برای كنکور، یک روز را 
تعطيل كنيد و به مدرسه نروید؟ یعنی فکر كنيد كه امروز مدرسه كار مهمی 

ندارید و می شود غيبت كرد؟ 
اما هيچ وقت  محمد كاظم فقيه خراسانی: در ذهنم بود كه گاهي مدرسه نروم، 

چنين كاری را نكردم. 
درس خواندن را چطور؟ آیا پيش می آمد كه بعضی از روزها خسته شوید و 

درس نخوانيد؟ 
محمد كاظم فقيه خراسانی: تابستان خيلی درس نخواندم و بيشتر به مرور دروس 
به صورت جدی  از مهر ماه  اما  پايه، آن هم دروس اختصاصی، پرداختم؛  سال هاي 
مطالعه ام را شروع كردم و هيچ روزی نبود كه بگويم اصاًل مطالعه نكردم؛ در ضمن، 

سر كالس هم سعی می كردم كه درس ها را  به طور دقيق بفهمم . 
سال چهارم ميانه تان با موبایل چطور بود؟! 

به كسی  و  بود  »سايلنت«  روی  اما  داشتم،  موبايل  فقيه خراسانی:  محمد كاظم 
پاسخگو نبودم و خودم نيز سراغش نمی رفتم. 

نظرتان دربارۀ نيایش و نقش آن در موفقيت داوطلب چيست؟ 
محمد كاظم فقيه خراسانی: من در همه حال به خدا توّكل می كردم. به خودم 
می گفتم وظيفة من اين است كه تالش كنم و درس بخوانم و در اين راه زحمت بكشم 
و مابقی اش به دست خداست. در كل معتقدم كسی كه جهان بينی درست و متقني 

داشته باشد، دچار سرگشتگی نمی شود. 
سال چهارم تفریح هم داشتيد؟ 

محمد كاظم فقيه خراسانی: جمعه ها يک هفته در ميان، بعد از آزمون آزمايشی، 
تقريباً 5 يا 6 ساعت تفريح داشتم: تلويزيون می ديدم، سينما می رفتم، سراغ اينترنت 
می رفتم، و چيزی كه بيشتر از همه دوست داشتم، رفتن به سالن و بازی فوتبال بود 

كه بعضی از اوقات هم با آقای حسن موسوی كه رتبة 1۰ رياضی شد، می رفتيم. 
تغذیه تان در سال آخر چطور بود؟ 

سعی  و  می خوردم  حتماً  كه  بود  وعده ای  صبحانه  خراسانی:  فقيه  كاظم  محمد 
می كردم كه يک صبحانه مقوی بخورم؛ برای مثال، حلوا ارده می خوردم. هفتة آخر  
قبل از كنكور هم سعی كردم كه برنامة غذايی سالمی داشته باشم تا خدای نكرده 

مريض نشوم. 
در انتهاي این گفت و گو، آیا صحبتی با داوطلبان امسال دارید؟

محمد كاظم فقيه خراسانی: گاهی می شنويم كه داوطلبی می گويد من اين هفته 
را »بكوب« خواندم، اما در انتهای هفته نتيجه ای از مطالعه ام نگرفتم. به اين دسته 
امكان  برای هر كسی  نشوند؛ چون چنين شرايطی  از دوستان می گويم كه دلسرد 
دارد كه پيش بيايد. خود من هم اوايل »تلو تلو« می خوردم و نمی دانستم كه چطور 

برنامه ريزی كنم، اما دلسرد نشدم و كار و مطالعه را رها نكردم. 
معدل  كتبی دیپلم و درصدهایتان در آزمون سراسری؟ 

معدل كتبی ديپلم: 19/79
درصدهای شما در آزمون سراسری چگونه بود؟

ادبيات: 83/4 درصد، عربی: 94/7 درصد، معارف اسالمی: 84 درصد، زبان خارجی: 
1۰۰ درصد، رياضی: 97/6 درصد، فيزيک: 88/۲ درصد، شيمی: 96/۲ درصد.



11 16بهمن ماه 1396  سال بیست و دوم ، شماره 44



16 بهمن ماه 1396  سال بیست و دوم ، شماره 44            12

اگر بخواهيم تنوع و تعدد درس های يک گروه آزمايشی را مالك آسانی يا سختی آن گروه  به حساب بياوريم، 
گروه آزمايشی زبان های خارجی، آسان ترين گروه در آزمون سراسری است؛ زيرا به غير از درس های عمومی كه در 
تمامی گروه های آزمايشی مشترك است، تنها يک درس تخصصی به نام زبان تخصصی دارند؛ اما واقعيت اين است 
كه تعدادی از داوطلبان اين گروه آزمايشی، بسيار توانمند هستند و با آمادگی باال در اين گروه آزمايشی شناور 
شركت می كنند و محدود بودن دروس اين گروه، باعث می شود كه بيشتر روی درس های عمومی سرمايه گذاری 
كنند. همچنين درس زبان تخصصی اين گروه آزمايشی، نياز به تسلط بر يكی از زبان خارجی انگليسی، فرانسه يا  

آلمانی در سطحی  فراتر از كتاب های درسی زبان آموزش و پرورش دارد.

زبان تخصصی را جدی بگیرید 
بی شک، درس زبان تخصصی، مهم ترين درس در آزمون گروه آزمايشي زبان های خارجی است و بيشترين ضريب 
)ضريب تخصصی 4 كه با توجه به ضريب 3 بودن درس های تخصصی در حقيقت ضريب اين درس در زيرگروه 
مربوط 1۲ می شود( را دارد، اما در عمل می بينيم كه تعداد قابل توجهی از داوطلبان اين گروه آزمايشی، به اين 
درس توجه الزم را ندارند تا جايی كه سال گذشته بيش از 6۰ درصد داوطلبان در اين درس به كمتر از 1۰ درصد 

سؤال ها پاسخ مثبت داده اند.
شايد علت اين امر، آن است كه گروه آزمايشي زبان هاي خارجي، يک گروه شناور است و داوطلبان آزمون سراسری 
می توانند، عالوه بر گروه آزمايشی تخصصی خود، در گروه آزمايشي زبان های خارجی نيز شركت كنند؛ در نتيجه 
آزمايشی، در جلسة آزمون حاضر  اين گروه  آمادگی الزم و مطالعة درس تخصصی   از داوطلبان، بدون  عده ای 

می شوند و به سؤال های تخصصی آن پاسخ می دهند.
آزمون  جلسة  خارجی در  زبان های  آزمايشي  گروه  در  داوطلب   675 و  هزار   96  ،96 سال  در  كه  است  گفتنی 

نحوه پاسخگويے داوطلبان گروه آزمایشے 

زبان های خارجے در آزمون رسارسی1396
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سراسری حضور داشتند. ذكر اين نكته مهم است كه ميانگين درس ها در هر سال يكسان نيست؛ برای مثال، در 
سال  93، هيچ يک از داوطلبان اين گروه آزمايشی، در درس  زبان تخصصی به 1۰۰ درصد سوال ها پاسخ صحيح 
نداده اند، اما 4 نفر در درس زبان و ادبيات فارسی و 18 نفر در درس زبان عربی به 1۰۰ درصد سوال ها پاسخ 
صحيح داده اند؛ اما در سال 94، 3 داوطلب در درس زبان و ادبيات فارسی، 16 داوطلب در زبان عربی و 1 داوطلب 
در زبان تخصصی به 1۰۰ درصد سؤال ها پاسخ صحيح داده، و در سال 95، 6 داوطلب  در درس زبان و ادبيات 
فارسی، 134 داوطلب در زبان عربی و ۲ داوطلب در زبان تخصصی به 1۰۰ درصد سؤال ها پاسخ صحيح داده اند، 
و در نهايت در سال 96، يک داوطلب در درس زبان و ادبيات فارسی، ۲5 داوطلب در درس عربی و ۲ داوطلب در 

درس زبان تخصصی به 1۰۰ درصد سؤال ها پاسخ صحيح داده اند.
در جدول زير، غير از داوطلبانی كه به تمامی سؤالها پاسخ غلط داده و در نتيجه درصد 33- را كسب كرده  و 
داوطلبانی كه به 1۰۰ درصد سؤال ها پاسخ صحيح داده اند، ساير داوطلبان در گروه های 1۰ درصدی مورد بررسی 
قرار گرفته اند؛ يعنی داوطلبانی كه به 9۰ تا 99/99 درصد سؤال های يک درس پاسخ صحيح داده اند، در گروه 
1۰۰-9۰ درصد آمده اند يا داوطلبانی كه به ۰ تا 9/99 درصد  سؤال ها پاسخ صحيح داده اند، در گروه 1۰-۰ درصد 

محاسبه شده اند.
زبان های  آزمايشی  اول كشوری گروه  نفر  باالترين و كمترين درصد 5۰  همچنين در جدولی ديگر، ميانگين، 

خارجی، در درس های عمومی و اختصاصی اين گروه آمده است.
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پيرو اطالعيه هاي مورخ ۰1 و 96/11/۰8 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 دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  
عالي  غيردولتي ـ غيرانتفاعي و همچنين متقاضيان تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي 
)آن دسته از كد رشته هاي تحصيلي كه پذيرش در رشته هاي مذكور بر اساس آزمون 
صورت مي پذيرد(، كه در مهلت تعيين شده )از تاريخ 96/11/۰1 لغايت 96/11/11( 
موفق به دريافت كد سوابق تحصيلي نگرديده يا به هر دليل ديگر نتوانسته اند نسبت 
به ثبت نام در آزمون مذكور اقدام نمايند مي رساند كه مهلت مجددي براي ثبت نام  
از روز يكشنبه مورخ 96/1۲/13 تا روز چهارشنبه 96/1۲/16 در  در آزمون  مذكور 
نظر گرفته شده است و داوطلبان مي توانند منحصراً از طريق پايگاه اطالع رساني اين 

سازمان در اين خصوص اقدام نمايند.
1- اصالحات مربوط به بندهاي »و« و »ز« شرايط اختصاصي مندرج در صفحه 5 
دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره 1( بر اساس اعالم رسمي وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشكي:
و( با توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1396/6/7 مبني بر 
عدم ابطال مصوبه پنجاه و يكمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 
1392/3/25، دانش آموختگان مقاطع كارشناسي ارشد ناپيوسته كليه رشته هاي 
تحصيلي و دكتري عمومي )پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي( مي توانند 
با رعايت شرايط ذيل از طريق قبولي در آزمون سراسري در مقطع دكتري عمومي 
رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي صرفاً در پرديس هاي خودگردان و 

ظرفيت مازاد دانشگاه هاي علوم پزشكي تحصيل نمايند:
- دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه هاي اجرايي و عدم دارا 

بودن تعهدات سهميه بومي يا سهميه مناطق محروم.
- نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان نظام وظيفه.

-كليه پذيرفته شدگان در دوره هاي پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد )اعم 
بوده  برخوردار  رايگان  از آموزش  قبلي تحصيل،  اينكه در مقاطع تحصيلي  از 
نبوده اند( ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبه هيأت امناي دانشگاه ها و  يا 

مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند.
در  تحصيل  به  قادر  ناپيوسته صرفًا  كارشناسي ارشد  مقطع  دانش آموختگان   -

پرديس هاي خودگردان و ظرفيت مازاد هستند.
دكتري  مقطع  دانش آموختگان  مجدد  تحصيل  امكان شرط  مورد  در  تبصره- 
پيوسته از محل اين مصوبه، از آنجايي كه در مصوبه ياد شده از مقاطع مذكور 

ذكري به ميان نيامده است، براي ورودي هاي سال 1397 امكان پذير نيست.
قانون  اجرايي  آيين نامه   3 و   2 مواد  موضوع  كميسيون  مصوبه  براساس  ز( 
خدمات پزشكان و پيراپزشكان مورخ 95/10/28، فارغ التحصيالن رشته هاي 
مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشمول خدمات اجباري 
قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان در مقاطع كارداني و كارشناسي، چنانچه 
متقاضي ادامه تحصيل از طريق شركت در آزمون سراسري باشند، درصورت 
پذيرفته شدن در آزمون مذكور در مقطع دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي 
قانون  موضوع  خدمات  مابقي  مي توانند  ذيل  موارد  به  توجه  با  داروسازي،  و 

مذكور را پس از اتمام تحصيل در رشته پذيرفته شده به انجام برسانند.
- دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه هاي اجرايي و عدم دارا 

بودن تعهدات سهميه بومي يا سهميه مناطق محروم.
- نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان نظام وظيفه.

- كليه پذيرفته شدگان در دوره هاي پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد )اعم 
بوده  برخوردار  رايگان  از آموزش  قبلي تحصيل،  اينكه در مقاطع تحصيلي  از 

نبوده اند( ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبه هيأت امناي دانشگاه ها و  يا 
مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند.

ح( دانش آموختگان مقطع كارداني رشته اپتيك كه قبل از سال 1389 پذيرفته 
نمره  احراز  و  باشند، درصورت شركت در گروه آزمايشي علوم تجربي  شده  
علمي و شرايط الزم، مي توانند در مقطع كارشناسي پيوسته رشته بينايي سنجي 
راهنماي  دفترچه  در  اين خصوص،  در  بيشتر  توضيحات  دهند.  تحصيل  ادامه 

انتخاب رشته )دفترچه شماره 2( اعالم مي شود.
براي  پيراپزشكان  و  پزشكان  خدمت  قانون  به  مربوط  خدمات  انجام  ط( 
دنداني  پروتز  ساخت  و  دندان  پروتز  رشته  كارداني  مقطع  دانش آموختگان 
در مقاطع كارداني و كارشناسي براي ورودي هاي مهرماه سال 1395 به بعد 

اجباري شده است.
براي  پيراپزشكان  و  پزشكان  خدمت  قانون  به  مربوط  خدمات  انجام  ي( 
سال  ماه  بهمن  از  دهان،  سالمت  تكنيسين  رشته  كارداني  دانش آموختگان 

1394 به بعد اجباري شده است.
ضمنًا الزم است كه داوطلبان نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام نمایند:

۲- 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:
عنوان  با   1396 سال  تا   1384 سال  ديپلمه هاي  براي  تحصيلي  سوابق  كد   -۲-1
و  علوم  و  انساني  علوم  و  ادبيات  تجربي،  علوم  فيزيک،  رياضي  تحصيلي  رشته هاي 

معارف اسالمي. 
رياضي  پيش دانشگاهي  مدرك  داراي  داوطلبان  براي  تحصيلي  سوابق  كد   -۲-۲
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 1 
فوق اقدام نموده و دانش آموزان پيش دانشگاهي سال جاري كه تا تاريخ 31 شهريور 
به  اقدام  نحوه  از  اطالع  براي  است  الزم  مي شوند،  فارغ التحصيل   1397 سال  ماه 
خواهد  منتشر   1397/۰3/۲8 درتاريخ  كه  آزمون  در  شركت  كارت  پرينت  اطالعيه 

شد، مراجعه نمايند. 
تذكر مهم: داوطلباني كه مشمول سوابق تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي )هر دو 
مورد( هستند )به استثناي دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي سال جاري كه در سال 
1397 فارغ التحصيل خواهند شد(، توجه داشته باشند كه بايد از سامانه فوق دو كد 

سوابق تحصيلي دريافت نمايند.
3- داوطلباني كه قادر به مشاهده و دريافت كد سوابق تحصيلي نيستند يا تناقضي 
پرورش خود  و  آموزش  اطالعات  در  مندرج  فردي  و مشخصات  نمرات  در خصوص 
 http://dipcode.medu.ir  :مشاهده نموده اند، ضروري است كه از طريق سامانه
مورد خود را به صورت الكترونيكي در سايت مذكور حداكثر تا شروع ثبت نام مجدد 

اعالم نمايند تا در زمان ثبت نام مجدد، مشكلي نداشته باشند.
4- با توجه به اينكه اطالعات ثبت نامي داوطلباني كه در مهلت مقرر در اين آزمون 
اطالع رساني  پايگاه  روي   96/1۲/16 لغايت   96/1۲/13 تاريخ  از  نموده اند،  نام  ثبت 
اين سازمان قرار خواهد گرفت، لذا اين داوطلبان نيز مي توانند با مشاهده و كنترل 
اطالعات ثبت نامي خود، و در صورت تمايل نسبت به ويرايش اطالعات اقدام نمايند.

ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي پايگاه 
 ۴۲163 تلفن :  شماره   با  يا   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني 

)كد 0۲1( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور در خصوص :

 برخي از اصالحات دفترچه راهنماي ثبت نام و اعالم زمان مجدد براي ثبت نام داوطلبان متقاضي شرکت در 
آزمون  سراسري  سال  1397 دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي و همچنین دانشگاه آزاد اسالمي 
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سازمان سنجش آموزش كشور، به عنوان نهادی تخصصي در دو حوزه  »سنجش علمي« و 
»ارزشيابي آموزشي و تضمين كيفيت آموزش عالي« فعاليت مي كند و همواره در صدد آن 
است كه عملكرد خود را  با تأكيد بر رويه هاي علمي و بهره گيری از دانش روز، بهبود 
بخشد تا موجبات تحقق كارا و اثربخش مأموريت و اهداف محوله و تكاليف مشخص 
شده در  اسناد باالدستی و رضايت مندی بيش از پيش مخاطبان خود، و به معنای 

عام جامعه، را فراهم نمايد. 
بر اين اساس، اين سازمان در راستای تحقق بند 15 سياست های كلی نظام اداری 
ابالغی مقام معظم رهبری مبنی بر »توسعه نظام اداری الكترونيک و فراهم آوردن 
راه اصالح  نقشه  برنامه دوم  و  ارائه مطلوب خدمات عمومی«  الزامات آن به منظور 
نموده  اداری«، سعی  الكترونيک و هوشمندسازی  يعنی»توسعه دولت  اداری،  نظام 
است تا با استفاده از ظرفيت های نظام فناوری اطالعات و ارتباطات و در پرتو دانش 
بومي و تجربه هاي ارزشمند حاصل از قريب به چهار دهه فعاليت در حوزه سنجش 
علمي و بيش از يک دهه فعاليت در حوزه ارزشيابي و تضمين كيفيت آموزش عالي، 
زمينه بهبود فرايندها و افزايش كارآيی و اثربخشی فعاليت های خود را فراهم نمايد 
خدمات  به  دسترسی  تسهيل  و  صحت  دقت،  سرعت،  افزايش  به  اقدامات  اين  كه 

سازمان سنجش آموزش كشور و، به تبع آن، افزايش رضايت مراجعان و مخاطبان و 
نيز پاسخگويی و شفافيت در نظام اداری سازمان منجر شده است.

اینک موجب خرسندی است كه این تالش ها تبلور یافته و این سازمان در 
نخستين دوره ارزیابی جایزه دولت الکترونيک جمهوری اسالمی ایران در 
سال 1395، موفق به كسب رتبه نخست در بين 57 دستگاه اجرایی كشور 
الکترونيک« شده كه از سوي  و اخذ گواهی نامه »اهتمام به آمادگی دولت 
كشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  رئيس  و  جمهور  رئيس  محترم  معاون 

ابالغ گردیده است.
اين  كسب  خاطر  به  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  مثبت  عملكرد  انعكاس  قطعاً 
افتخار، مسؤوليت و، به تبع آن، تالش همكاران اين سازمان را دو چندان می نمايد و 
اميد است كه با پشتيبانی حوزه های سياست گذاری و فرادستی، زمينه ارتقاء و تعالی 
نظام جامع شايسته گزينی  استقرار  و  به جامعه  ارائه خدمات  پيش  از  بيش  كيفيت 

مبتنی بر عدالت اجتماعی فراهم گردد.
                                                          روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

کسب رتبه نخست  از سوي سازمان سنجش آموزش کشور :

در نخستین دوره ارزیابے جایزه دولت الکرتونیک
 جمهوری اسالمے ایران در سال 1395
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