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 تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمون های ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در  سال 1400 

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

ثبت نام به پایان رسيد.كارشناسي ارشد ناپيوسته
چهارشنبه 1400/5/6
پنجشنبه 1400/5/7 

جمعه 1400/5/8

كاردانی به كارشناسي ناپيوسته
ثبت نام در رشته های با آزمون به پایان رسيد.

ثبت نام مجدد در رشته های پذیرش بدون آزمون:  
سه شنبه 19 تا جمعه 1400/5/22

جمعه 1400/5/22

كاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و 
حرفه ای و مؤسسات غيرانتفاعی(

ثبت نام در رشته های با آزمون به پایان رسيد.
ثبت نام مجدد در رشته های پذیرش بدون آزمون:  

سه شنبه 19 تا جمعه 1400/5/22
جمعه 1400/5/22

عید سعید قربان، جشن شکوهمند 

پیروزی بر هوای نفس، بر متام 

مسلامنان عامل تهنیت باد

سوم مردادماه روی سایت سازمان سنجش قرارخواهد گرفت  :

کارت آزمون 
کارشناسی ارشد سال 1400

از استعدادها و توانايي هاي خود
 تا چه اندازه اطالع داريد؟

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

  آزمون عملي و طراحي
رشته هاي  شرایط خاص گروه آزمایشی هنر

 آزمون سراسري سال 1400

شاد  زیستن  را  تجربه  کنيد

روزهای بعد از کنکور:

 پرشور، مالل آور، 

پرتنش یا ...؟

صرفاً براساس سوابق تحصیلی:

مهلت انتخاب رشته در مقطع 

کارشناسی ناپيوسته آزاد تمدید شد
 مهلت ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفًا

 بر اساس سوابق تحصيلی در مقطع كارشناسی 
ناپيوسته مهر ماه 1400 دانشگاه آزاد تمدید شد. 
امور  و  پذیرش  سنجش،  مرکز  اعالم  اساس  بر 
فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد، ثبت نام و انتخاب رشته 
آزاد  دانشگاه  تحصیلی  رشته های  از  دسته  آن  برای 
اسالمی که در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیمسال اول 
پذیرش آنها به صورت صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی 

است، تا جمعه 8 مرداد ماه تمدید شد.
مرکز  سامانه  به  مراجعه  با  می توانند  داوطلبان 
نشانی: به  فارغ التحصیلی  و  پذیرش   سنجش، 
راهنمای  دفترچه  ابتدا   www.azmoon.org
ثبت نام  در این پذیرش را دریافت و پس از مطالعه 
و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط، 
انتخاب  به ثبت نام و  اعتباری نسبت  با تهیه کارت 

رشته در آن اقدام کنند.
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)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 
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»شناخت  به  اختصار  به  پیش،  شماره  هفته«  »یادداشت  در 
عالیق تحصیلي« داوطلبان پرداختیم و از شما پرسیدیم که »تا 
چه اندازه از عالیق تحصیلي خود آگاهي دارید؟« و نخستین 
این  در  دانستیم.  موضوع  این  را  رشته صحیح  انتخاب  مالک 
شماره نیز در مورد استعدادها و توانایي هاي داوطلبان به طور 

مجمل و مختصر با شما سخن خواهیم گفت.
این مرحله، یعني آگاهي داوطلب از استعداد ها و توانایي هاي 
خود، که دومین گام در مسیر انتخاب رشته صحیح محسوب 
مي شود، با بحث قبلي ما )شناخت عالیق تحصیلي( و بحث هایي 
که در زمینه انتخاب رشته در شماره هاي آینده با شما در میان 
خواهیم گذاشت، به صورت زنجیروار مرتبط است و باید کلیت 

آنها را در هنگام انتخاب رشته مّدنظر قرار داد و اعمال کرد. 
در تعریف این مرحله باید یادآور شویم که آگاهي از استعدادها 
آوردن  فراهم  بخش هاي  مهم ترین  از  خویش،  توانایي هاي  و 
این مرحله،  انتخاب رشته صحیح است. اهمیت بیشتر  امکان 
در مقایسه با مراحل دیگر، از آنجا آشکار مي شود که بدانیم این 
استعدادها و توانایي هاي فردي، از یک فرد به فرد دیگر )حتي 
میان افراد یک خانواده(، متفاوت و گاه در تقابل با یکدیگر است؛ 
مثاًل  هر یک از ما ممکن است با افراد دو قلویي روبرو باشیم که 
به رغم همساني ها و شباهت هاي ظاهري و داشتن سن و سال 
یکسان، از استعدادهاي دروني و توانایي هاي متفاوتي برخوردار 
باشند؛ به عنوان مثال، یکي از آنها به انجام فعالیت هاي ورزشي 
اهل ورزش کردن  اصاًل  باشد و دیگري  عالقه بسیاري داشته 
نبوده و در خود میلي به انجام حرکات ورزشي نمی بیند؛ یا آنکه 
یکي از این دو فردي که با یکدیگر به طور همسان و همزمان به 
دنیا آمده اند، به فراگیري دانش هایي چون: ریاضیات، فیزیک، 
اندیشیدن،  به  نیاز  که  این دست،  از  علومي  و  فلسفه  منطق، 
استعداد  و  بوده  متمایل  دارد،  استدالل  و  پیچیده  محاسبات 
یادگیري آنها را داشته باشد، و دیگري اصاًل به یادگیري این 
علوم متمایل نبوده و استعدادي در این زمینه نداشته باشد، و 
بالعکس، فردي عاطفي  باشد و به مباحثي چون شعر و ادبیات 
و عرفان و امور هنري عالقه مند بوده و در تسلط بر این گونه 

علوم، مستعد باشد و ...
هم اکنون چندین مثال دیگر مانند مثال پیشگفته مي تواند در 
ذهن شما جاري شود که بیانگر تفاوت هاي فردي اشخاص از 
لحاظ داشتن استعدادها و توانایي هاي مختلف است؛ بنابراین، 
هنگام انتخاب رشته هاي تحصیلي، باید به این موضوع عنایت 
داشت و در کنار شناختي که در مورد عالیقمان به رشته هاي 
کافي  توجه  نیز  نکته  این  به  باید  مي کنیم،  حاصل  تحصیلي 
داشته باشیم و در این مورد، اصطالحاً یک نسخه را براي همه 

تجویز نکنیم. 
از آنجایي که انتخاب رشته، انتخاب مسیر زندگي آینده است، 
عالي  آموزش  به  ورود  داوطلبان  تمام  به  را  نکته  این  باید 
یادآوري کرد که استعداد افراد در انجام کاري، الزاماً به معناي 
توانایي آنها در انجام آن کار معّین نیست و نمي توان تنها به 
را  رشته  آن  تحصیلي،  رشته  یک  در  استعداد  داشتن  خاطر 

انتخاب کرد؛ زیرا توانایي هاي شغلي، مسأله اي فراتر از استعداد 
شخصي افراد است و تواِن الزمي که براي موفق بودن در یک 

شغل خاص الزم است، در هر کس وجود ندارد. 
یک مثال کاماًل عیني مي تواند به شناخت نقش استعدادها و 
توانایي هاي فردي در انتخاب رشته تحصیلي کمک کرده و ما را 
در این زمینه یاري نماید: فرض کنید یک داوطلب دختر، که در 
گروه آزمایشي علوم ریاضي و فني شرکت کرده است، با اعالم 
نتایج اولیه این آزمون به رتبه خوبي دست یابد، و با اطمینان 
از اینکه در یکي از رشته هاي مهندسي پذیرفته مي شود، دست 
عالیق  بررسي  با  وي  حاال  بزند.  رشته هایي  انتخاب چنین  به 
متوجه  مهندسي،  رشته هاي  همین  میان  در  خود  استعداد  و 
به رشته مهندسي معدن مي شود؛ آن چنان  زیاد خود  عالقه 
دانشگاه هاي  تمام  در  را  رشته  این  تنها  مي دهد  ترجیح  که 
کشور که رشته یاد شده در آنها ارائه مي شود، انتخاب نماید. 
با توجه به آنکه فرد مورد نظر ما، به احتمال بسیار، در یکي از 
انتخاب هاي خود پذیرفته مي شود، باید بررسي کرد که آیا این 
داوطلب دختر، پس از قبولي در رشته مهندسي معدن، توانایي 
گذراندن واحدهاي عملي رشته یاد شده را دارد یا نه، و اصاًل 
فراغت  از  این رشته، پس  واحدهاي عملي  به فرض گذراندن 
از تحصیل، آیا این داوطلب مي تواند به صورت طاقت فرسا و 
بي تناسب با فیزیولوژي جسماني خویش، که یک زن است، به 
طور شبانه روزي در معادن مختلف مشغول به کار شود. به طور 
شخصي،  چنین  فني  و  علمي  توانایي  صورت  در  حتي  حتم، 
مسلم است که تحصیل در این رشته  خاص و سایر رشته هاي 
مشابه آن، که داراي واحدهاي عملي و کارگاهي سنگین براي 
داوطلبان دختر است، و اشتغال در مشاغل مرتبط با آن رشته 
این  روحي  و  جسماني  فرسایش  جز  دانش آموختگي،  از  پس 
یک  مادر  و  فرد  یک  همسر  نزدیک،  آینده  در  که  داوطلب، 
خانواده خواهد بود، ثمري نخواهد داشت، و اگر چیزي مانند 
ارتقاء شغلي نیز نصیب او شود، به طور قطع، در ازاي از دست 

رفتن آرامش رواني و جسماني وي، بسیار ناچیز خواهد بود.
مثال پیشگفته و ده ها مثال دیگر مانند آن، بیانگر محدودیت هاي 
ما در داشتن تمام استعدادها و توانایي هاي فردي است که از 
فردي به فرد دیگر و از یک جنس به جنس دیگر، کاماًل متفاوت 
است، و این افراد هستند که باید با شناخت این استعدادها و 
توانایي ها در خود، به کشف آنها همت گمارند و آن استعدادها 
و توانایي ها را از مرحله »قّوه« به »فعل« درآورند و در جهت 

»بروز« و »ظهور« آنها تالش و کوشش نمایند. 
با توجه به آنچه در سطور پیشین آمده است، نتیجه مي گیریم 
که یک داوطلب باید، پس از شناخت عالیق تحصیلي خود، به 
درک توانایي ها و استعدادهاي نهفته در وجود خویش نائل آید 
و از آنها آگاهي یابد و با توجه به این موارد و سایر مواردي که 
پس از این، در شماره هاي بعدي یادآور خواهیم شد، دست به 

انتخاب رشته تحصیلي صحیح بزند.
موفق باشيد

از استعدادها و توانايي هاي خود تا چه اندازه اطالع داريد؟

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند:
غنیمت  قلب  رّقت  و  ترّحم  هنگام  را  دعا 

شمارید که آن یک رحمِت الهی است. 

مرگ و پس از مرگ را فراوان یاد کن و آرزوی 
مرگ  تبعات  از  بدانی  که  جز  مکن؛  مرگ 
رستن توانی، و از کاری دوری کن که کننده 
دیگر مسلمانان  از  و  دارد،  روا  بر خود  را  آن 

ناپسند شمارد. 

حضرت امام جعفرصادق )ع( فرمودند:
بر شما باد که بعد از هر نماز دعا کنید؛ زیرا 

دعا کردن پس از نمازها مستجاب است.
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زمان ثبت درخواست مهمانی و انتقال 
دانشگاه فرهنگيان اعالم شد

و  مهمانی  درخواست  جزئيات  فرهنگيان،  دانشگاه 
انتقال دانشجویان این دانشگاه را اعالم كرد. 

معاونت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان، به منظور پاسخگویی 
به درخواست های دانشجویان برای مهمانی و انتقال در سال 
تحصیلی 1400-1401، زمان ثبت این درخواست را اعالم 

کرد.
بر این اساس، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان می توانند از 
تاریخ 27 تیرماه تا 8 مرداد ماه سال جاری، نسبت به ثبت 

درخواست مهمانی و انتقال اقدام کنند. 
در صورت  فرهنگیان،  دانشگاه  آموزشی  معاونت  اعالم  با 
موافقت با درخواست مهمانی،  اسامی درخواست کنندگان 
از تاریخ 9 تا 20 مرداد ماه به روابط استانی آموزش در مبدأ 

ارائه خواهد شد.
با تأکید مسؤوالن معاونت آموزشی این دانشگاه، متقاضیان 
مهمانی و انتقال )تمدید- جدید( باید بر اساس بازه زمانی 
مشخص شده و با مطالعه دقیق شیوه نامه مهمانی و انتقال 
و اطالع کامل از شرایط پردیس / واحد تابعه مقصد )رشته 

و سال ورود( نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

 شرایط بازپرداخت وام های دانشجویی 
صندوق رفاه وزارت علوم اعالم شد

دانشجویی  وام های  بازپرداخت  عمومی  شرایط 
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعالم شد. 

بهره مندان از مزایای صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، 
دریافتی  وام های  بازپرداخت  به  نسبت  که  هستند  ملزم 
در چارچوب آیین نامه اقدام کنند. پایان دوره دریافت وام 
در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته 4 نیمسال، در مقطع 
و در دکتری  نیمسال  و دکتری تخصصی 8  کارشناسی 

حرفه ای 12 نیمسال است.

ملزم  اقساط  دریافت دفترچه  برای  وام ها،  از  مندان  بهره 
هستند که حداکثر تا 9 ماه پس از پایان دوره دریافت وام 
در هر مقطع تحصیلی، نسبت به بازپرداخت نقدی اجاره 
بهای خوابگاه دانشجویی و 10 درصد از کل مانده بدهی 

خود اقدام کنند.
همچنین بهره مندان از وام مسکن صندوق رفاه دانشجویان 
ملزم هستند که وام مذکور را حداکثر تا 9 ماه از پایان دوره 
دریافت وام و قبل از صدور دفترچه اقساط به این صندوق 

بازپرداخت کنند.
الزم به یادآوری است شروع دوره بازپرداخت وام دانشجویی، 
که طبق مقررات دانشگاه از مجوز سنوات آموزشی مازاد 
استفاده می کنند، در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به 
مدت 6 نیمسال تحصیلی، کارشناسی پیوسته و دکتری 
و در  نیمسال تحصیلی  به مدت 10  ناپیوسته  تخصصی 
دکتری حرفه ای به مدت 14 نیمسال تحصیلی خواهد بود.

گفتنی است افرادی که در زمان مقرر، نسبت به تعیین 
وضعیت بدهی خود و دریافت دفترچه اقساط اقدام نکنند، 
مجموع بدهی آنان به دین حال تبدیل شده و صندوق رفاه 
دانشجویان رأساً دفترچه تک قسطی کل بدهی آنها را صادر 
می کند و دانشجو ملزم به پرداخت یکجای کل بدهی خود 

است.
الزم به یادآوری است که مبلغ اقساط و مدت بازپرداخت، 
متناسب با میزان باقی مانده بدهی، حداکثر تا 5 سال و 
حداقل مبلغ قسط 2 میلیون ریال تعیین می شود و این 
مبلغ به صورت سالیانه به تشخیص رئیس صندوق رفاه 

قابل افزایش است.
همچنین دانشجویانی که دفترچه اقساط بازپرداخت دارند، 
در صورتی که بیش از 10 قسط متوالی در پرداخت اقساط 
خود تأخیر کنند، کل بدهی آنان به دین حال تبدیل شده 

و باید آن را به صورت یکجا واریز کنند.
ضمناً در صورتی که دانشجو در طول تحصیل، از حذف 
ترم یا مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده 
کرده است، می بایست نامه آموزشی را به اداره رفاه به منظور 

ثبت در سامانه صندوق رفاه ارائه دهد.

زمان انتخاب رشته مقطع کاردانی پيوسته 
در دانشگاه آزاد اعالم شد

زمان ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفًا 
بر اساس سوابق تحصيلی در مقطع كاردانی پيوسته 

مهر ماه 1400 دانشگاه آزاد اسالمی اعالم شد.

به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در پذیرش بر اساس 
سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی می رساند که ثبت نام 
سوابق  براساس  صرفاً  دانشجو  پذیرش  رشته  انتخاب  و 
سال  اول  نیمسال  پیوسته  کاردانی  مقطع  در  تحصیلی 
1400 از روز شنبه 26 تیر ماه آغاز شده است و تا روز 

جمعه 8 مرداد ماه ادامه خواهد داشت.
مرکز سنجش،  سامانه  به  مراجعه  با  می توانند  داوطلبان 
پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی: 
http://azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را 
دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل 
و داشتن شرایط، با تهیه کارت اعتباری، نسبت به ثبت نام و 

انتخاب رشته در این پذیرش اقدام کنند.

تا پایان تیر ماه تمدید شد:
 مهلت ثبت نام وام ویژه دکتری از 

منابع بانکی

مهلت  دانشجویان،  رفاه  صندوق  اعالم  اساس  بر 
ثبت نام وام ویژه دكتری از منابع بانکی تا پایان تيرماه 

تمدید شد.
دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری از منابع بانکی، تا پایان 
تیر ماه فرصت دارند برای دریافت وام دکتری سه ماهه 

تابستان، ثبت نام کنند.
وام ویژه دکتری به دو روش پرداخت می شود: در روش اول، 
وام ویژه دکتری از منابع صندوق رفاه دانشجویان پرداخت 
می شود که این دانشجویان تا 25 خرداد برای ثبت نام وام 
مذکور فرصت داشته اند و زمان آن به اتمام رسیده است، و 
در روش دوم، وام ویژه دکتری از بانک طرف تعهد صندوق 
پرداخت می شود که فرصت ثبت نام برای این دانشجویان تا 

پایان تیرماه تمدید شده است.
 الزم به یادآوری است که امسال وام ویژه دکتری، از 700 هزار 

تومان به یک میلیون تومان در ماه افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، همچنین برای سال تحصیلی جدید 
پیشنهاد افزایش چهار وام تحصیلی، شهریه، ودیعه مسکن 
و ضروری به هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان وزارت 
علوم ارائه شده که در مردادماه سال جاری بررسی خواهد 

شد.
جلسه هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مرداد 
ماه سال جاری برگزار می شود و در صورت تصویب هیأت 
 امنا، چهار وام مذکور برای سال تحصیلی 1400 - 1401 

افزایش خواهند داشت.
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پیرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400 در تاریخ 
1399/09/16، به اطالع ثبت نام کنندگان مجموعه امتحانی »1208- ریاضی« می رساند 
که کد ضریب و ضرایب دروس امتحاني رشته گرایش » دکتری پیوسته ریاضی گرایش 
ریاضی کاربردی« از مجموعه امتحانی »1208-ریاضی« )مندرج در صفحه 57 دفترچه 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشورراهنمای ثبت نام( مطابق سال قبل به شرح جدول زیر اصالح می شود.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

اصالح کد ضریب و ضرایب دروس امتحاني 
رشته گرایش »دکتری پيوسته ریاضی گرایش ریاضی کاربردی«  از  مجموعه 

امتحانی »1208- ریاضي« در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال1400

روز عرفه ) روز نیایش (
گرامے باد

کارداني  دوره هاي   در  آنها  پذیرش  که  رشته هایي  در  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به 
کل  »معدل  تحصیلي  سوابق  اساس  بر  صرفاً   1400 سال  ناپیوسته  کارشناسي  به 
تاریخ  )از  مقرر  زمان  در  که  صورتي  در  مي رساند  مي گیرد،  صورت  کارداني«  دوره 
برای  مي توانند  نشده اند،  ثبت نام  به  موفق   )  1400/04/04 لغایت   1400/03/23
مورخ  جمعه  روز  تا   1400/05/19 مورخ  سه شنبه  روز  از  رشته ها،  این  در  پذیرش 

دقیق  مطالعه  از  پس  و  مراجعه  سازمان  این  اطالع رساني  درگاه  به   1400/05/22
دفترچه راهنما و اصالحات مربوط به آن )موضوع اطالعیه هاي مورخ 1400/03/30 و 
1400/04/02 که از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان در دسترس است(، نسبت 

به ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش این رشته ها اقدام نمایند. 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

اعالم تاریخ ثبت نام مجدد در رشته های پذیرش بر اساس سوابق تحصيلي »معدل 

کل دوره کارداني« دوره هاي  کارداني به کارشناسي  ناپيوسته سال 1400 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

 اعالم تاریخ ثبت نام مجدد در رشته هاي پذیرش بر اساس سوابق تحصيلي »معدل کل دیپلم« دوره هاي مقطع 

کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سال 1400 

به اطالع متقاضیان ثبت نام در رشته هایي که پذیرش آنها در دوره هاي  مقطع  کارداني 
نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي- غیرانتفاعي 
صورت  کارداني«  مقطع  کل  »معدل  تحصیلي  سوابق  اساس  بر  صرفاً   1400 سال 
لغایت   1400/03/30 تاریخ  )از  مقرر  زمان  در  که  صورتي  در  مي رساند  مي گیرد، 
1400/04/11 ( موفق به ثبت نام در این پذیرش نشده اند، مي توانند برای پذیرش در 
این رشته ها، از روز سه شنبه مورخ 1400/05/19 تا روز جمعه مورخ 1400/05/22 

به درگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و 
درگاه  طریق  از  که   1400/04/06 مورخ  اطالعیه  )موضوع  آن  به  مربوط  اصالحات 
در  انتخاب رشته  و  ثبت نام  به  نسبت  است(،  در دسترس  این سازمان  اطالع رساني 

پذیرش این رشته ها اقدام نمایند. 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

روزهای بعد از کنکور: 
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* 1، 2، 3، 4 .....11 حداقل یازده گروه واتس آپی داشتیم. 
برای هر درس یک گروه جدا، برای مشاور هم یک گروه، و 
البته یک گروه مخفی با حضور کل بچه های کالس که در آن 
جواب سؤال  معلم ها در مواقع الزم و خطرناک داده می شد! 
حاال باید تک تک این گروه ها را حدف کنم  تا کمی حافظۀ 
مکث  کمی  گروه،  هر  از حذف  قبل  شود.  خالی  گوشی ام 
می کنم و چند پیام آخر را می خوانم و دلم می گیرد. سال 
سختی بود. چه روزهایی که  آرزوی تمام شدن این دوران را 
داشتم و حاال می دانم که یک برهۀ مهم از زندگی ام را پشت 
سر گذاشته ام و این روزها  نگرانی درباره موضوعی که در 
مورد آن دیگر کاری از دستم ساخته نیست، نه تنها تأثیر 
مثبتی در بهبود حالم نخواهد داشت، بلکه استرسم را بیشتر 
خواهد کرد. می دانم نگران بودن در مورد نتایج بد امتحانی که 
گذشته است، هیچ چیز را در مورد آن تغییر نمي دهد، ولی 
مي تواند روی عملکردم در آینده تأثیر بگذارد؛ پس به جای 
روی آوردن به افکار منفی و غر زدن های پی در پی، ترجیح 
می دهم که این روزها بیشتر مطالعه کنم و در کارهای خانه 

کمک حال مادرم باشم.
* از حوزۀ کنکور که بیرون آمدم، یک نفس عمیق کشیدم و 
بدنم را کش و قوس دادم و لبخندی پت و پهن زدم و گفتم: 
آخیش ... تموم شد! اما هنوز »د« تموم شد را نگفته بودم که 

مادر پرید وسط و گفت: »چطور بود؟«
بذار از   گفتم: »مادر! هر چی که بود، تموم شد. باالغیرتاً 

لحظات بدون کنکور لذت ببرم!«
جیم«  »سین   اول  لحظه  همان  از  باطل!  خیال  زهی  اما 
خانواده شروع شد و  وقتی هم در یک اقدام انقالبی گفتم 
که جواب هیچ سؤالی را دربارۀ کنکور نمی دهم و اصالً یادم 
نیست که کدام گزینه ها را زدم ، خانواده با راهکار جدیدی 
سراغ آمدند؛ اینکه از فردا خرید خانه را باید به عهده بگیرم 
و در وقت های بیکاری هم باید دربارۀ رشته های دانشگاهی و 
دانشگاه های دولتی و آزاد و پیام نور و غیرانتفاعی مطالعه کنم 
و تازه از ابتدای مرداد هم باید سر کار بروم تا پول ثبت نام 
در  قبولی من  به  امیدی  بیاورم؛ چون هیچ  در  را  ام  اولیه 

دانشگاه های دولتی ندارند!
خالصه آب پاکی را روی تمام رویاهای بعد از کنکور ریختند! 
راستش این روزها فکر می کنم که دوران کنکور چندان هم 
بد نبود؛ چون جز جمع کردن رختخوابم، مسؤولیتی نداشتم 

و تازه همه دلشان برایم می سوخت!
 * مجموعه کتاب های درسی و کمک درسی را روی هم 
می گذارم. درست یک ستون می شود که می توانم پشتش 
را  این ها  همۀ  من  یعنی  می گویم:  خودم  با  بگیرم!  سنگر 

خوانده ام؟!
از کتاب ها حتی خبر  صادقانه بگویم که از مطالب بعضی 
ندارم و فقط روی حرف این و آن خریدمشان و بعد هم اصاًل 

نرسیدم که الیشان را باز کنم!
این  برای خرید تک تک  پدرم می سوزد. چقدر  برای  دلم 

کتاب ها اصرار داشتم! انگار  همین که آنها را بخرم، مطالبشان 
وارد مغزم می شوند و من صندلی اول کنار استاد می نشینم! 
اما نتیجۀ خرید این همه کتاب، فقط سردرگمی بیشتر شد 
و  در نهایت یک ستون بلند که من می توانم پشتش سنگر 
بگیرم ! هر چند که این سنگر، مرا از هیچ چیز حفظ نمی کند.

* سر جلسۀ کنکور، آن قدر فین فین کردم که سایر داوطلبان  
با عصبانیت نگاهم می کردند. بعد از کنکور هم یا اشک ریختم 
یا بغض کردم. فردای کنکور هم پدرم سراغم آمد و گفت: 
»میشه فایده این گریه کردن رو به من بگی؟ اصاًل بیا فکر 
کنیم به هر دلیلی تو امسال نتونی در رشته و دانشگاه مورد 
عالقه ات قبول بشی، باز این حال خراب، چه کمکی بهت 
عمرت  آخر  روز  امروز  می کردی  فکر  اگر  می گم  می کنه؟ 

است، باز برای کنکورت گریه می کردی؟!«
گفتم: »خب معلومه که گریه نمی کردم . وقتی روز آخر عمرم 

باشه دیگه چه اهمیتی داره که چه رتبه ای بیارم؟!«
پدرم با خنده گفت: »ببخشید کی به شما تعهد داده که فردا 

زنده می مونی؟!«
 بعد دستی بر سرم کشید و گفت: »اگه وظیفه ات رو انجام 
دادی و کوتاهی نکردی که غصه نداره.  به جای اینکه وقتت 
رو خرج اشک و آه کنی ، زندگی کن. ببین چه کارهایی 
کنکور  خاطر  به  که  بدی  انجام  داشتی  دوست  قبالً  رو 
نمی تونستی بکنی، االن وقت انجام همون کارهاست. اگر هم 
کوتاهی کردی که بشین بررسی کن تا بفهمی چه اشتباهی 

کردی تا دفعه بعد تو زندگی تکرارش نکنی.«
کالهم را که قاضی کردم، دیدم پدرم حرف حساب می زند. 
فهمیدم در نهایت با قبولی در دانشگاه، برای مدتی تکلیفم 
روشن مي شود و از دلواپسی های زیادي راحت می شوم، اما 
تا چشم به هم بزنم، دلواپسی های دیگری سر و کله شان 
پیدا می شود؛ با این تفاوت که بزرگتر شده ام و باید خودم 
از عهدۀ نگرانی هایم بر بیایم.  روزها، عالوه بر کالس های آن 
الین زبان و ورزش روزانه، بخشی از زمانم را صرف مطالعه و 
بررسی دانشگاه ها و رشته های دانشگاهی می کنم تا اطالعات 
دقیق تری دربارۀ رشته ها و دانشگاه های کشور به دست بیاورم  
تا بتوانم در زمان محدود انتخاب رشته، با آمادگی کامل، فرم 

انتخاب رشته ام را پر کنم. 

روزهای بعد از کنکور: 

پرشور، مالل آور، پرتنش یا ...؟
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پیرو اطالعیه مورخ 1400/03/29 درخصوص پرینت کارت شرکت در آزمون سراسري 
سال 1400، بدین   وسیله  نظر متقاضیان مجموعه رشته هاي تحصیلي داراي شرایط خاص 
گروه آزمایشي  هنر شامل: نقاشي، ارتباط تصویري، آموزش هنر، هنرهاي تجسمي، 
طراحي پارچه، طراحي لباس، طراحي صنعتي، كتابت و نگارگري، ادبيات نمایشي، 
ایراني،  موسيقي  آهنگسازي،  عروسکي،  نمایش  طراحي صحنه،  بازیگري، 
موسيقي جهاني، مجسمه سازي و عکاسي دانشگاه هـا و مؤسسات  آموزش  عالـي در 
آزمون  سراسري  سال  فوق را، که داراي آزمون عملي هستند، به  نکات زیر جلب می نماید: 
1-  آزمون عملي منحصراً از متقاضیان گروه آزمایشي هنر، که  در جلسه آزمون صبح روز 
چهارشنبه مورخ 1400/04/09 حاضر بوده و از تاریخ 1400/04/06 لغایت 1400/04/12 
عالقه مندي خود را با پرداخت هزینه برگزاري آزمون عملي و طراحي رشته هاي تحصیلي 

مربوط در درگاه اطالع رساني این سازمان اعالم نموده اند، به عمل خواهد آمد. 
2-  افرادی که متقاضي آزمون عملي و طراحي رشته هاي تحصیلي فوق  )در بخش پذیرش 
با آزمون( شده اند، در صورت تمایل، الزم است که پس از اعالم نتایج اولیه آزمون سراسری، 
با توجه به دوره هایي که بر اساس کارنامه در آن مجاز به انتخاب رشته مي شوند، با مراجعه 
به درگاه اطالع رساني این سازمان در زمان مقرر )دهه دوم مرداد ماه( نسبت به انتخاب 
کدرشته محل هاي تحصیلي مربوط در فرم انتخاب رشته این آزمون درهر اولویتي که عالقه 

دارند، اقدام نمایند.
3-  متقاضیاني که نسبت به واریز هزینه آزمون عملي خود اقدام نموده اند، باید در زمان اعالم 
شده در این اطالعیه، کارت آزمون عملي یا طراحي خود را از طریق درگاه اطالع رسانی این 
سازمان پرینت نموده و طبق آدرس یا توضیحات مندرج در کارت ورود به جلسه آزمون 

عملي، در زمان مقرر به محل برگزاري آزمون عملي مراجعه نمایند. 
تبصره: آن دسته از افرادی که با توجه به پرداخت هزینه برگزاري آزمون عملي، متقاضي 
دو مجموعه از رشته هاي تحصیلي مربوط شده اند، مي بایست به منظور شرکت در هر یک 

از مجموعه هاي ذي ربط، نسبت به پرینت کارت براي هر دو مجموعه اقدام نمایند. 
4-  افرادی که متقاضي رشته هاي فوق بوده و نسبت به پرداخت هزینه آزمون عملي در 
موعد مقرر اقدام نموده و به هر دلیل موفق به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون عملي یا 
طراحي از درگاه اطالع رساني این سازمان نمي شوند، و همچنین متقاضیانی که در زمان 
مقرر )1400/04/06 لغایت 1400/04/12( موفق به اعالم عالقه مندي خود نشده اند، 
در صورت دارا بودن شرایط آزمون عملي، مي بایست با همراه داشتن رسید پرداخت هزینه، 
دو قطعه عکس و کارت شناسایي معتبر، در روزهاي دریافت کارت شرکت  در  آزمون، به 
نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص در شهرستان محل برگزاري آزمون 

براساس برنامه زماني  اعالم شده، مراجعه نمایند. 
هنرهاي  هنر،  تصویري ،آموزش  ارتباط  نقاشي ،  تحصيلي  رشته هاي   الف- 
تجسمي، طراحي پارچه، طراحي لباس، طراحي صنعتي و کتابت و نگارگری: 
1- آزمون طراحی این رشته هـای در 31 مرکز استان برگزار شده و اسامی محل برگزاری 
در اطالعیه مورخ 1400/05/17 از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان منتشر خواهد 

شد.
 2- کارت شرکت در آزمون متقاضیان این رشته ها، از روز چهارشنبه مورخ 1400/05/20 
لغایت پنجشنبه مورخ 1400/05/21 از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان قابل پرینت 
خواهد بود. متقاضیان الزم  است  در آزمون  عملي رشته هاي نقاشي، ارتباط تصویري و 
آموزش هنر، هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه و طراحي لباس، که صبح  روز جمعه 
مورخ 1400/05/22 برگزار می شود، و متقاضیان رشته های طراحي صنعتي و كتابت و 
نگارگری در آزمون این رشته ها، که بعدازظهر روز جمعه مورخ 1400/05/22 برگزار 
می شود، شرکت نمایند. متقاضیان، در صورت مشاهده مغایرت یا اشکال در کارت شرکت 
در آزمون، می توانند در روزهاي چهارشنبه  و پنج شنبه مورخ 20 و 1400/05/21 از 

ساعت 8:00 صبح الي 12:00 ظهر و بعدازظهر از ساعت 14:00  الي 18:00 به نماینده 
رفع نقص این سازمان، مستقر باجه های رفع نقص کارت شرکت در آزمون، مراجعه نمایند. 
نام شهرستان محل برگزاري آزمون و آدرس باجه هـای رفع نقص در اطالعيه مورخ 

1400/05/17 اعالم خواهد شد.
3- وسایل مورد نياز آزمون عملی رشته نقاشي ، ارتباط تصویري، آموزش هنر، 
هنرهاي تجسمي، طراحي  پارچه، طراحی لباس و طراحی صنعتی: تخته شاسي به 
ابعاد A3 مدادهاي  )رنگي- سیاه  - طراحي و اتود( پررنگ   و نرم-پاک کن  و تراش-خط کش ، 

گونیاي  کوچک ، پرگار و گیره هاي کاغذي. 
یادآوری مهم: طرح هاي مقدماتي و اتودهاي اولیه ارزیابي مي شود.

4- وسایل مورد نياز رشته كتابت و نگارگری: متقاضیان الزم است که خودکار، مداد 
و پاک کن نرم، تخته شاسي به ابعاد A3، مدادهاي طراحي B2،  B4 و B6 را در جلسه 
آزمون، همراه خود داشته باشند و از الصاق کردن هرگونه کاغذ، کاغذ پوستي و ... به کار 

عملي خود خودداري نمایند. 
یادآوری مهم: با توجه به اینکه به طرح هاي مقدماتي و اتودهاي اولیه آنها توجه مي شود، 

الزم است که متقاضیان آنها را پاک نکنند. 
نمایش  صحنه،  طراحي  بازیگري،  نمایشي،  ادبيات  تحصيلي  رشته هاي  ب( 
و  مجسمه سازي  جهاني،  موسيقي  ایراني،  موسيقي  آهنگسازي،  عروسکي، 

عکاسي: 
پرینت کارت براي متقاضیان رشته هاي بند »ب«، 48 ساعت قبل از روز برگزاري آزمون 
هر رشته، از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان قابل دریافت خواهد بود. محل و زمان 
رفع نقص و برگزاري آزمون عملي و تخصصي رشته هاي مذکور بر اساس جداول مربوط 

  است و آزمون عملی این رشته ها نیز منحصرًا در شهر تهران برگزار خواهد شد.
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 محل رفع نقص و برگزاري خانوادگي( زمان مراجعه براي آزمون )به ترتيب حرف اول نام  نام رشته

 ادبيات نمايشي

 28/04/1400الف تا ث روز دوشنبه مورخ : خواهران
 29/04/1400تا ر روز سه شنبه مورخ  ج: خواهران
 30/04/1400ز تا ع روز چهارشنبه مورخ : خواهران
 31/04/1400غ تا ل روز پنج شنبه مورخ : خواهران

 01/05/1400م تا ي روز جمعه مورخ : خواهران
 02/05/1400: الف تا خ روز شنبه مورخ برادران
 03/05/1400: د تا ع روز يكشنبه مورخ برادران
 04/05/1400تا ي روز دوشنبه مورخ  غ: برادران

 - بزرگراه جالل آل احمد –تهران 
-جنب بيمارستان دكتر شريعتي

دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه 
 تهران

 

 بازيگري

 28/04/1400الف تا ت روز دو شنبه مورخ : خواهران
 29/04/1400ث تا ذ روز سه شنبه مورخ : خواهران
 30/04/1400ر تا ظ روز چهارشنبه مورخ : خواهران
 31/04/1400ع تا ل روز پنج شنبه مورخ : خواهران

 01/05/1400م تا ي روز جمعه مورخ : رانخواه
 02/05/1400: الف تا خ روز شنبه مورخ برادران
 03/05/1400: د تا ع روز يكشنبه مورخ برادران
 04/05/1400تا ي روز دوشنبه مورخ  غ: برادران

 طراحي صحنه

 28/04/1400الف تا چ روز دو شنبه مورخ : خواهران
 29/04/1400مورخ ح تا س روز سه شنبه : خواهران
 30/04/1400ش تا ف روز چهارشنبه مورخ : خواهران

 31/04/1400ق تا ل روز پنج شنبه مورخ : خواهران
 01/05/1400م تا ي روز جمعه مورخ : خواهران

 02/05/1400: الف تا ث روز شنبه مورخ برادران
 03/05/1400: ج تا ع روز يكشنبه مورخ برادران
 04/05/1400نبه مورخ تا ي روز دوش غ: برادران

 نمايش عروسكي

 28/04/1400الف تا ب روز دو شنبه مورخ : خواهران                   
 29/04/1400پ تا ر روز سه شنبه مورخ : خواهران
 30/04/1400ز تا ظ روز چهارشنبه مورخ : خواهران
 31/04/1400ع تا گ روز پنج شنبه مورخ : خواهران

 01/05/1400جمعه مورخ ل تا ي روز : خواهران
 02/05/1400: الف تا ح روز شنبه مورخ برادران
 03/05/1400: خ تا ش روز يكشنبه مورخ برادران
 04/05/1400تا ي روز دوشنبه مورخ  ص: برادران

 
 
 
 

و نمونه  كامل مكتوب رزومه ،متقاضيان كه الزم است :نكات مهم براي متقاضيان رشته ادبيات نمايشي، بازيگري، طراحي صحنه و نمايش عروسكي
سنامهفعاليت شنا شته هاي هنري، كارت آزمون و كارت ملي يا  سه آزمون همراه دا شند و را در جل ستورالعملبه منظور رعايت  با ــــاد ي هـ

 برايبا توجه به تاريخ تعيين شــده  ضــمناً .يســتتهيه مواد خوراكي مهيا ن ،امكان ،بهداشــتي، از آوردن همراه خودداري نمايند. در محل آزمون
  روز برگزاري آزمون در محل حوزه حضور داشته باشند. متقاضيان بايد ،(7:30تعيين نوبت آزمون )از ساعت 

 

نکات مهم برای متقاضيان رشته ادبيات نمایشي، بازیگري، طراحي صحنه و 
نمایش عروسکي: الزم است که متقاضیان، رزومه کامل مکتوب و نمونه فعالیت هاي 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص:

تعيين زمان و مکان برگزاري آزمون عملي و طراحي رشته هاي تحصيلي داراي 

شرایط خاص گروه آزمایشی هنر درآزمون سراسري سال 1400
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هنري، کارت آزمون و کارت ملي یا شناسنامه را در جلسه آزمون همراه داشته باشند و 
به منظور رعایت دستورالعمل هـای بهداشتی، از آوردن همراه خودداری نمایند. در محل 
آزمون، امکان، تهیه مواد خوراکی مهیا نیست. ضمناً با توجه به تاریخ تعیین شده برای 
تعیین نوبت آزمون )از ساعت 7:30(، متقاضیان باید روز برگزاري آزمون در محل حوزه 

  حضور داشته باشند. 
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 محل رفع نقص و برگزاري خانوادگي( زمان مراجعه براي آزمون )به ترتيب حرف اول نام  نام رشته

 مجسمه سازي

 14الي  8ساعت:  29/04/1400روز سه شنبه مورخ  : همه برادران        
  14الي  30/10ساعت:  29/04/1400الف تا ج سه شنبه مورخ   خواهران:      

 14الي   13ساعت:  29/04/1400چ تا ش سه شنبه مورخ   خواهران:
 15الي  14ساعت:  29/04/1400ص تا گ سه شنبه مورخ   خواهران:

 17ساعت:  29/04/1400ل تا ي سه شنبه مورخ   خواهران:

بزرگراه جالل آل  –تهران 
احمد جنب بيمارستان دكتر 

دانشكده علوم -شريعتي
 اجتماعي دانشگاه تهران

 

 A3 (5، كاغذ سفيد پارس در قطع A3تخته شاسي در قطع  متقاضيان، كه ضروري است :سازينكات مهم براي متقاضيان رشته مجسمه
به منظور رعايت  باشـــند و را در جلســـه آزمون همراه داشـــته كارت آزمون و كارت ملي يا شـــناســـنامهكن و تراش ، ، پاكB4برگ(، مداد 
 . نيستامكان تهيه مواد خوراكي مهيا  ،در محل آزمون ضمناً بهداشتي، از آوردن همراه خودداري نمايند.ي هـادستورالعمل

 محل رفع نقص و برگزاري خانوادگي( زمان مراجعه براي آزمون )به ترتيب حرف اول نام  نام رشته

 عكاسي

 صبح30/10ج تا رساعت -8الف تا ث ساعت  -30/04/1400روز چهارشنبه مورخ  همه برادران:
 30/15ك تا ي ساعت  – 13ز تا ق ساعت 

 صبح 30/10اس تا ال ساعت  – 8اب تا اژ ساعت  -31/04/1400پنج شنبه مورخ  خواهران:
  30/15ب س تا پ ساعت  – 13ام تا ب ز ساعت 

 صبح 30/10ج م تا ح ز ساعت  – 8ت تا ج ل ساعت  -01/05/1400جمعه مورخ  خواهران:
  30/15خ تا د ساعت  – 13ح س تا ح ي ساعت 

 صبح 30/10ز تا س ع ساعت  – 8ذ تا ر ساعت  -02/05/1400شنبه مورخ  خواهران:
  30/15ش ع تا ض ساعت  – 13س غ تا ش ظ ساعت 

 صبح 30/10ع ز تا غ ساعت  – 8ط تا ع ر ساعت  -03/05/1400يكشنبه مورخ  خواهران:
  30/15ك تا گ ساعت  – 13ف تا ق ساعت 

 صبح 30/10م ز تا م ه ساعت  – 8ل تا م ر ساعت  -04/05/1400دو شنبه مورخ  خواهران:
  30/15تا ي ساعت ن ي  – 13م ي تا ن و ساعت 

بزرگراه جالل آل  –تهران 
جنب بيمارستان دكتر  -احمد 

دانشكده علوم -شريعتي
 اجتماعي دانشگاه تهران

 

گوشي هوشمند ) با قابليت عكاسي و انتقال تصوير در نرم افزارهاي  كه متقاضيان، ضروري است نكات مهم براي متقاضيان رشته عكاسي:
كارت آزمون ، خودكار مشكي، هاي شاخص خودچند نمونه پرينت از عكس)پنج برگ(  A4كاربردي( و داراي شارژ كامل و اينترنت همراه، كاغذ 

بهداشتي، از آوردن همراه خودداري نمايند.  يهـادستورالعملبه منظور رعايت  باشند و را در جلسه آزمون همراه داشته و كارت ملي يا شناسنامه
 .نيستامكان تهيه مواد خوراكي مهيا  ،در محل آزمونضمناً 

 

 محل رفع نقص و برگزاري خانوادگي( زمان مراجعه براي آزمون )به ترتيب حرف اول نام  نام رشته

 موسيقي ايراني
  04/05/1400الف تا ق روز دو شنبه مورخ   برادران: 

 05/05/1400ک تا ي روز سه شنبه مورخ   برادران:
  05/05/1400الف تا ث روزسه شنبه مورخ   خواهران:

  06/05/1400ج تا ي چهار شنبه مورخ   خواهران:

باالتر از -خيابان ولي عصر-تهران
روي خيابان روب-چهارراه ولي عصر

دانشكده -دانشگاه هنر-بزرگمهر
 هنرهاي كابردي

سيقي ايراني: شته مو ضيان ر ست بخش دو آزمون درمفاد   نكات مهم براي متقا هاي ماژور، ملودي درگامسرايش )خواندن -:بخش اول: ا
ــاده( ــنوايي)يك صــدايي ملودي تنال، دوصــدايي )تشــخيص فواصــل ملوديك  -خواندن ملودي مينور يا مد ايراني، وزن خواني تركيبي و س ش

ـــاو اجراي يك  -اجراي يكي از سازهاي موسيقي سنتي ايراني )تار، سه تار، سنتور، ني، كمانچه، قانون، عود، قيچك( -:بخش دومرمونيك(( هـ
سيقي ايراني(رديف )از رديف سش داوران  -هاي معتبر مو شه به پر سه گو ضي و اجراي  قطعه نوازي )اجراي دو قطعه  -دو آواز به انتخاب متقا

نکات مهم برای متقاضيان رشته مجسمه سازي: ضروري است که متقاضیان، تخته 
شاسي در قطع A3، کاغذ سفید پارس در قطع A3 )5 برگ(، مداد B4، پاک کن و 
تراش ، کارت آزمون و کارت ملي یا شناسنامه را در جلسه آزمون همراه داشته باشند و به 
منظور رعایت دستورالعمل هـای بهداشتی، از آوردن همراه خودداری نمایند. ضمناً در محل 

آزمون، امکان تهیه مواد خوراکی مهیا نیست. 
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 محل رفع نقص و برگزاري خانوادگي( زمان مراجعه براي آزمون )به ترتيب حرف اول نام  نام رشته

 مجسمه سازي

 14الي  8ساعت:  29/04/1400روز سه شنبه مورخ  : همه برادران        
  14الي  30/10ساعت:  29/04/1400الف تا ج سه شنبه مورخ   خواهران:      

 14الي   13ساعت:  29/04/1400چ تا ش سه شنبه مورخ   خواهران:
 15الي  14ساعت:  29/04/1400ص تا گ سه شنبه مورخ   خواهران:

 17ساعت:  29/04/1400ل تا ي سه شنبه مورخ   خواهران:

بزرگراه جالل آل  –تهران 
احمد جنب بيمارستان دكتر 

دانشكده علوم -شريعتي
 اجتماعي دانشگاه تهران

 

 A3 (5، كاغذ سفيد پارس در قطع A3تخته شاسي در قطع  متقاضيان، كه ضروري است :سازينكات مهم براي متقاضيان رشته مجسمه
به منظور رعايت  باشـــند و را در جلســـه آزمون همراه داشـــته كارت آزمون و كارت ملي يا شـــناســـنامهكن و تراش ، ، پاكB4برگ(، مداد 
 . نيستامكان تهيه مواد خوراكي مهيا  ،در محل آزمون ضمناً بهداشتي، از آوردن همراه خودداري نمايند.ي هـادستورالعمل

 محل رفع نقص و برگزاري خانوادگي( زمان مراجعه براي آزمون )به ترتيب حرف اول نام  نام رشته

 عكاسي

 صبح30/10ج تا رساعت -8الف تا ث ساعت  -30/04/1400روز چهارشنبه مورخ  همه برادران:
 30/15ك تا ي ساعت  – 13ز تا ق ساعت 

 صبح 30/10اس تا ال ساعت  – 8اب تا اژ ساعت  -31/04/1400پنج شنبه مورخ  خواهران:
  30/15ب س تا پ ساعت  – 13ام تا ب ز ساعت 

 صبح 30/10ج م تا ح ز ساعت  – 8ت تا ج ل ساعت  -01/05/1400جمعه مورخ  خواهران:
  30/15خ تا د ساعت  – 13ح س تا ح ي ساعت 

 صبح 30/10ز تا س ع ساعت  – 8ذ تا ر ساعت  -02/05/1400شنبه مورخ  خواهران:
  30/15ش ع تا ض ساعت  – 13س غ تا ش ظ ساعت 

 صبح 30/10ع ز تا غ ساعت  – 8ط تا ع ر ساعت  -03/05/1400يكشنبه مورخ  خواهران:
  30/15ك تا گ ساعت  – 13ف تا ق ساعت 

 صبح 30/10م ز تا م ه ساعت  – 8ل تا م ر ساعت  -04/05/1400دو شنبه مورخ  خواهران:
  30/15تا ي ساعت ن ي  – 13م ي تا ن و ساعت 

بزرگراه جالل آل  –تهران 
جنب بيمارستان دكتر  -احمد 

دانشكده علوم -شريعتي
 اجتماعي دانشگاه تهران

 

گوشي هوشمند ) با قابليت عكاسي و انتقال تصوير در نرم افزارهاي  كه متقاضيان، ضروري است نكات مهم براي متقاضيان رشته عكاسي:
كارت آزمون ، خودكار مشكي، هاي شاخص خودچند نمونه پرينت از عكس)پنج برگ(  A4كاربردي( و داراي شارژ كامل و اينترنت همراه، كاغذ 

بهداشتي، از آوردن همراه خودداري نمايند.  يهـادستورالعملبه منظور رعايت  باشند و را در جلسه آزمون همراه داشته و كارت ملي يا شناسنامه
 .نيستامكان تهيه مواد خوراكي مهيا  ،در محل آزمونضمناً 

 

 محل رفع نقص و برگزاري خانوادگي( زمان مراجعه براي آزمون )به ترتيب حرف اول نام  نام رشته

 موسيقي ايراني
  04/05/1400الف تا ق روز دو شنبه مورخ   برادران: 

 05/05/1400ک تا ي روز سه شنبه مورخ   برادران:
  05/05/1400الف تا ث روزسه شنبه مورخ   خواهران:

  06/05/1400ج تا ي چهار شنبه مورخ   خواهران:

باالتر از -خيابان ولي عصر-تهران
روي خيابان روب-چهارراه ولي عصر

دانشكده -دانشگاه هنر-بزرگمهر
 هنرهاي كابردي

سيقي ايراني: شته مو ضيان ر ست بخش دو آزمون درمفاد   نكات مهم براي متقا هاي ماژور، ملودي درگامسرايش )خواندن -:بخش اول: ا
ــاده( ــنوايي)يك صــدايي ملودي تنال، دوصــدايي )تشــخيص فواصــل ملوديك  -خواندن ملودي مينور يا مد ايراني، وزن خواني تركيبي و س ش

ـــاو اجراي يك  -اجراي يكي از سازهاي موسيقي سنتي ايراني )تار، سه تار، سنتور، ني، كمانچه، قانون، عود، قيچك( -:بخش دومرمونيك(( هـ
سيقي ايراني(رديف )از رديف سش داوران  -هاي معتبر مو شه به پر سه گو ضي و اجراي  قطعه نوازي )اجراي دو قطعه  -دو آواز به انتخاب متقا

گوشی  متقاضیان،  که  است  ضروری  عکاسي:  رشته  متقاضيان  برای  مهم  نکات 
هوشمند ) با قابلیت عکاسی و انتقال تصویر در نرم افزارهای کاربردی( و دارای شارژ کامل 
و اینترنت همراه، کاغذ A4 )پنج برگ( چند نمونه پرینت از عکس هاي شاخص خود، 
خودکار مشکی، کارت آزمون و کارت ملي یا شناسنامه را در جلسه آزمون همراه داشته 
باشند و به منظور رعایت دستورالعمل هـای بهداشتی، از آوردن همراه خودداری نمایند. 

ضمناً در محل آزمون، امکان تهیه مواد خوراکی مهیا نیست.
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 محل رفع نقص و برگزاري خانوادگي( زمان مراجعه براي آزمون )به ترتيب حرف اول نام  نام رشته

 مجسمه سازي

 14الي  8ساعت:  29/04/1400روز سه شنبه مورخ  : همه برادران        
  14الي  30/10ساعت:  29/04/1400الف تا ج سه شنبه مورخ   خواهران:      

 14الي   13ساعت:  29/04/1400چ تا ش سه شنبه مورخ   خواهران:
 15الي  14ساعت:  29/04/1400ص تا گ سه شنبه مورخ   خواهران:

 17ساعت:  29/04/1400ل تا ي سه شنبه مورخ   خواهران:

بزرگراه جالل آل  –تهران 
احمد جنب بيمارستان دكتر 

دانشكده علوم -شريعتي
 اجتماعي دانشگاه تهران

 

 A3 (5، كاغذ سفيد پارس در قطع A3تخته شاسي در قطع  متقاضيان، كه ضروري است :سازينكات مهم براي متقاضيان رشته مجسمه
به منظور رعايت  باشـــند و را در جلســـه آزمون همراه داشـــته كارت آزمون و كارت ملي يا شـــناســـنامهكن و تراش ، ، پاكB4برگ(، مداد 
 . نيستامكان تهيه مواد خوراكي مهيا  ،در محل آزمون ضمناً بهداشتي، از آوردن همراه خودداري نمايند.ي هـادستورالعمل

 محل رفع نقص و برگزاري خانوادگي( زمان مراجعه براي آزمون )به ترتيب حرف اول نام  نام رشته

 عكاسي

 صبح30/10ج تا رساعت -8الف تا ث ساعت  -30/04/1400روز چهارشنبه مورخ  همه برادران:
 30/15ك تا ي ساعت  – 13ز تا ق ساعت 

 صبح 30/10اس تا ال ساعت  – 8اب تا اژ ساعت  -31/04/1400پنج شنبه مورخ  خواهران:
  30/15ب س تا پ ساعت  – 13ام تا ب ز ساعت 

 صبح 30/10ج م تا ح ز ساعت  – 8ت تا ج ل ساعت  -01/05/1400جمعه مورخ  خواهران:
  30/15خ تا د ساعت  – 13ح س تا ح ي ساعت 

 صبح 30/10ز تا س ع ساعت  – 8ذ تا ر ساعت  -02/05/1400شنبه مورخ  خواهران:
  30/15ش ع تا ض ساعت  – 13س غ تا ش ظ ساعت 

 صبح 30/10ع ز تا غ ساعت  – 8ط تا ع ر ساعت  -03/05/1400يكشنبه مورخ  خواهران:
  30/15ك تا گ ساعت  – 13ف تا ق ساعت 

 صبح 30/10م ز تا م ه ساعت  – 8ل تا م ر ساعت  -04/05/1400دو شنبه مورخ  خواهران:
  30/15تا ي ساعت ن ي  – 13م ي تا ن و ساعت 

بزرگراه جالل آل  –تهران 
جنب بيمارستان دكتر  -احمد 

دانشكده علوم -شريعتي
 اجتماعي دانشگاه تهران

 

گوشي هوشمند ) با قابليت عكاسي و انتقال تصوير در نرم افزارهاي  كه متقاضيان، ضروري است نكات مهم براي متقاضيان رشته عكاسي:
كارت آزمون ، خودكار مشكي، هاي شاخص خودچند نمونه پرينت از عكس)پنج برگ(  A4كاربردي( و داراي شارژ كامل و اينترنت همراه، كاغذ 

بهداشتي، از آوردن همراه خودداري نمايند.  يهـادستورالعملبه منظور رعايت  باشند و را در جلسه آزمون همراه داشته و كارت ملي يا شناسنامه
 .نيستامكان تهيه مواد خوراكي مهيا  ،در محل آزمونضمناً 

 

 محل رفع نقص و برگزاري خانوادگي( زمان مراجعه براي آزمون )به ترتيب حرف اول نام  نام رشته

 موسيقي ايراني
  04/05/1400الف تا ق روز دو شنبه مورخ   برادران: 

 05/05/1400ک تا ي روز سه شنبه مورخ   برادران:
  05/05/1400الف تا ث روزسه شنبه مورخ   خواهران:

  06/05/1400ج تا ي چهار شنبه مورخ   خواهران:

باالتر از -خيابان ولي عصر-تهران
روي خيابان روب-چهارراه ولي عصر

دانشكده -دانشگاه هنر-بزرگمهر
 هنرهاي كابردي

سيقي ايراني: شته مو ضيان ر ست بخش دو آزمون درمفاد   نكات مهم براي متقا هاي ماژور، ملودي درگامسرايش )خواندن -:بخش اول: ا
ــاده( ــنوايي)يك صــدايي ملودي تنال، دوصــدايي )تشــخيص فواصــل ملوديك  -خواندن ملودي مينور يا مد ايراني، وزن خواني تركيبي و س ش

ـــاو اجراي يك  -اجراي يكي از سازهاي موسيقي سنتي ايراني )تار، سه تار، سنتور، ني، كمانچه، قانون، عود، قيچك( -:بخش دومرمونيك(( هـ
سيقي ايراني(رديف )از رديف سش داوران  -هاي معتبر مو شه به پر سه گو ضي و اجراي  قطعه نوازي )اجراي دو قطعه  -دو آواز به انتخاب متقا

نکات مهم برای متقاضيان رشته موسيقي ایراني:  مفاد آزمون در دو بخش است: 
بخش اول:- سرایش )خواندن ملودی درگام های ماژور، خواندن ملودی مینور یا مد ایرانی، 
تنال، دوصدایی )تشخیص  وزن خوانی ترکیبي و ساده(- شنوایي)یک صدایی ملودی 
فواصل ملودیک و هـارمونیک(( بخش دوم:- اجرای یکي از سازهاي موسیقي سنتي ایرانی 
)تار، سه تار، سنتور، نی، کمانچه، قانون، عود، قیچک(- اجرای یک ردیف )از ردیف های 
معتبر موسیقی ایرانی(- دو آواز به انتخاب متقاضی و اجرای سه گوشه به پرسش داوران 
- قطعه نوازی )اجرای دو قطعه تخصصی ساز به انتخاب متقاضی و اجرای یک قطعه به 
پرسش داوران( است. ضمناً با توجه به تاریخ تعیین شده برای تعیین نوبت آزمون )از ساعت 

7:30(، متقاضیان باید روز برگزاري آزمون در محل حوزه حضور داشته باشند. 
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سا ضي و اجراي يك قطعه به پرسش داوران( تخصصي  ستز به انتخاب متقا شده  ضمناً. ا تعيين نوبت آزمون )از  برايبا توجه به تاريخ تعيين 
  روز برگزاري آزمون در محل حوزه حضور داشته باشند. بايد ، متقاضيان(7:30ساعت 

 

 محل رفع نقص و برگزاري خانوادگي( زمان مراجعه براي آزمون )به ترتيب حرف اول نام  نام رشته

 موسيقي جهاني
  29/04/1400الف تا ل روز سه شنبه مورخ   برادران:
 30/04/1400م تا ي روز چهار شنبه مورخ   برادران:

  30/04/1400الف تا ز چهار شنبه مورخ   خواهران:
 31/04/1400س تا ي پنج شنبه مورخ   خواهران:

باالتر از -خيابان ولي عصر-تهران
روي خيابان روب-چهارراه ولي عصر

دانشكده -دانشگاه هنر-بزرگمهر
 هنرهاي كابردي

هاي ماژور و  سرايش )خواندن ملودي در گام -:بخش اول: است بخش دوآزمون در مفاد  نكات مهم براي متقاضيان رشته موسيقي جهاني:
ساده( صدايي ملودي تنال،  -مينور، وزن خواني تركيبي و  صل ملوديك وشنوايي )يك  شخيص فوا صدايي )ت  -:بخش دومرمونيك((. هــــادو

ضربي( سازهاي  ستثناي  سمفونيك )به ا ستر  سازهاي موجود در ارك سه قطعه كامل از دوره -اجراي يكي از  سيك و اجراي  هاي باروك، كال
ضيان غير از پيانو و گيتار -رومانتيك ست. ،همراهي پيانو براي متقا شيفراژ )براي  -الزامي ا شناخته سازهاي پيانو و گيتار اجراي يك قطعد ه نا

ـــانوازندگان پيانو و گيتار ملزم به اجراي رپرتوار )دوره الزامي است(. . هستندي باروك،كالسيك و رومانتيك(، از حفظ)بدون استفاده از نت( هـ
شده  ضمناً ساعت  برايبا توجه به تاريخ تعيين  ضيان(7:30تعيين نوبت آزمون )از  شته  بايد ، متقا ضور دا روز برگزاري آزمون در محل حوزه ح
  باشند.

 محل رفع نقص و برگزاري خانوادگي( زمان مراجعه براي آزمون )به ترتيب حرف اول نام  نام رشته

 آهنگسازي

ساعت  01/05/1400آهنگسازي: روز جمعه مورخ تشريحي شروع آزمون 
 صبح براي تمامي برادران و خواهران 8

 آهنگسازي:عملي شروع آزمون 
 1400 /01/05الف تا چ روز جمعه مورخ   برادران:

 1400 /02/05ح تا ي روز شنبه مورخ   برادران:
 1400 /03/05الف تا ي روز يكشنبه مورخ   همه خواهران:

باالتر از -خيابان ولي عصر-تهران
روي خيابان روب-چهارراه ولي عصر

دانشكده -دانشگاه هنر-بزرگمهر
 هنرهاي كابردي

شته نكات مهم براي  ضيان ر سازمتقا ــــا:بخش اول :اسـت بخش سـهآزمون در مفاد  ي:آهنگ ال باس ؤرموني به صـورت كتبي شـامل يك سـهـ
شده تا پايان آكوردهاي هفتم )اعم از دومينانت، فرعي و ثانوي(شماره صورتسوال  15 -گذاري  سي ايراني و جهاني به  شنا  ايچهارگزينه ساز
وزن خواني  سرايش)خواندن ملودي درگامهاي ماژور و مينور، -: بخش دومسوال سازشناسي جهاني(،  10ال سازشناسي ايراني و ؤس 5كتبي )

ــا شنوايي )يك صدايي ملودي تنال، دوصدايي)تشخيص فواصل ملوديك و –تركيبي و ساده(   بهپيانو: اجراي دو قطعه  بخش سوم: رمونيك(هـ
ــت.  ــوناتين )موومان اول يا كامل( از دوره -1انتخاب داوطلب الزامي اس ــونات يا س ــيك و رمانتيكيك س فرم به  ايقطعه -2هاي باروك، كالس

ست «باينري» شده و پاريتور آن آماده ارائه به داوران ا ساخته  سط داوطلب  شده  .براي پيانو كه از قبل تو  برايضمنا با توجه به تاريخ تعيين 
  روز برگزاري آزمون در محل حوزه حضور داشته باشند. بايد متقاضيان (7:30تعيين نوبت آزمون )از ساعت 

 : )بندهاي الف و ب( هاي مندرج در جداول فوقنكات كلي براي همه متقاضيان رشته  ج( 
هاي تحصيلي مورد عالقه خود شركت رشته ياعملي رشته  يادر آزمون تشريحي  ،بايست در زمان مقررهمه متقاضيان مي -1

صورت انفرادي براي هيچ ه برگزاري آن ب ياقابل تمديد، تكرار  ،هاي عملي و طراحي و درس تخصصي هر رشتهنمايند. آزمون
 .نيستمتقاضي و تحت هيچ شرايطي 

ضيان از کي چيه -2 سا آوردن اجازه ،متقا ضاف ليو سي(ه )ب همراه تلفن جزوه، كتاب، از اعم ،يا شته عكا  جر،يپ ،جز در ر
س هرگونه و نتبوک سبردار يا يلمبرداريف نيدورب به مجهز يكيالكترون لهيو سته موارد جز به) ... و يعك در اين  شده خوا

 . ندارند را( اطالعيه

نکات مهم برای متقاضيان رشته موسيقي جهاني: مفاد آزمون در دو بخش است: 
بخش اول:- سرایش )خواندن ملودی در گام های ماژور و  مینور، وزن خوانی ترکیبي 
ملودیک  فواصل  )تشخیص  دوصدایی  تنال،  ملودی  صدایی  )یک  شنوایي  ساده(-  و 

سمفونیک  ارکستر  در  موجود  سازهاي  از  یکي  اجرای  دوم:-  بخش  و هـارمونیک((. 
)به استثناي سازهاي ضربي(- اجرای سه قطعه کامل از دوره های باروک، کالسیک و 
رومانتیک- همراهی پیانو برای متقاضیان غیر از پیانو و گیتار، الزامی است.- دشیفراژ )برای 
سازهای پیانو و گیتار اجرای یک قطعه ناشناخته الزامی است(. نوازندگان پیانو و گیتار ملزم 
به اجراي رپرتوار )دوره هـاي باروک،کالسیک و رومانتیک(، از حفظ)بدون استفاده از نت( 
هستند. ضمناً با توجه به تاریخ تعیین شده برای تعیین نوبت آزمون )از ساعت 7:30(، 

متقاضیان باید روز برگزاري آزمون در محل حوزه حضور داشته باشند. 
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سا ضي و اجراي يك قطعه به پرسش داوران( تخصصي  ستز به انتخاب متقا شده  ضمناً. ا تعيين نوبت آزمون )از  برايبا توجه به تاريخ تعيين 
  روز برگزاري آزمون در محل حوزه حضور داشته باشند. بايد ، متقاضيان(7:30ساعت 

 

 محل رفع نقص و برگزاري خانوادگي( زمان مراجعه براي آزمون )به ترتيب حرف اول نام  نام رشته

 موسيقي جهاني
  29/04/1400الف تا ل روز سه شنبه مورخ   برادران:
 30/04/1400م تا ي روز چهار شنبه مورخ   برادران:

  30/04/1400الف تا ز چهار شنبه مورخ   خواهران:
 31/04/1400س تا ي پنج شنبه مورخ   خواهران:

باالتر از -خيابان ولي عصر-تهران
روي خيابان روب-چهارراه ولي عصر

دانشكده -دانشگاه هنر-بزرگمهر
 هنرهاي كابردي

هاي ماژور و  سرايش )خواندن ملودي در گام -:بخش اول: است بخش دوآزمون در مفاد  نكات مهم براي متقاضيان رشته موسيقي جهاني:
ساده( صدايي ملودي تنال،  -مينور، وزن خواني تركيبي و  صل ملوديك وشنوايي )يك  شخيص فوا صدايي )ت  -:بخش دومرمونيك((. هــــادو

ضربي( سازهاي  ستثناي  سمفونيك )به ا ستر  سازهاي موجود در ارك سه قطعه كامل از دوره -اجراي يكي از  سيك و اجراي  هاي باروك، كال
ضيان غير از پيانو و گيتار -رومانتيك ست. ،همراهي پيانو براي متقا شيفراژ )براي  -الزامي ا شناخته سازهاي پيانو و گيتار اجراي يك قطعد ه نا

ـــانوازندگان پيانو و گيتار ملزم به اجراي رپرتوار )دوره الزامي است(. . هستندي باروك،كالسيك و رومانتيك(، از حفظ)بدون استفاده از نت( هـ
شده  ضمناً ساعت  برايبا توجه به تاريخ تعيين  ضيان(7:30تعيين نوبت آزمون )از  شته  بايد ، متقا ضور دا روز برگزاري آزمون در محل حوزه ح
  باشند.

 محل رفع نقص و برگزاري خانوادگي( زمان مراجعه براي آزمون )به ترتيب حرف اول نام  نام رشته

 آهنگسازي

ساعت  01/05/1400آهنگسازي: روز جمعه مورخ تشريحي شروع آزمون 
 صبح براي تمامي برادران و خواهران 8

 آهنگسازي:عملي شروع آزمون 
 1400 /01/05الف تا چ روز جمعه مورخ   برادران:

 1400 /02/05ح تا ي روز شنبه مورخ   برادران:
 1400 /03/05الف تا ي روز يكشنبه مورخ   همه خواهران:

باالتر از -خيابان ولي عصر-تهران
روي خيابان روب-چهارراه ولي عصر

دانشكده -دانشگاه هنر-بزرگمهر
 هنرهاي كابردي

شته نكات مهم براي  ضيان ر سازمتقا ــــا:بخش اول :اسـت بخش سـهآزمون در مفاد  ي:آهنگ ال باس ؤرموني به صـورت كتبي شـامل يك سـهـ
شده تا پايان آكوردهاي هفتم )اعم از دومينانت، فرعي و ثانوي(شماره صورتسوال  15 -گذاري  سي ايراني و جهاني به  شنا  ايچهارگزينه ساز
وزن خواني  سرايش)خواندن ملودي درگامهاي ماژور و مينور، -: بخش دومسوال سازشناسي جهاني(،  10ال سازشناسي ايراني و ؤس 5كتبي )

ــا شنوايي )يك صدايي ملودي تنال، دوصدايي)تشخيص فواصل ملوديك و –تركيبي و ساده(   بهپيانو: اجراي دو قطعه  بخش سوم: رمونيك(هـ
ــت.  ــوناتين )موومان اول يا كامل( از دوره -1انتخاب داوطلب الزامي اس ــونات يا س ــيك و رمانتيكيك س فرم به  ايقطعه -2هاي باروك، كالس

ست «باينري» شده و پاريتور آن آماده ارائه به داوران ا ساخته  سط داوطلب  شده  .براي پيانو كه از قبل تو  برايضمنا با توجه به تاريخ تعيين 
  روز برگزاري آزمون در محل حوزه حضور داشته باشند. بايد متقاضيان (7:30تعيين نوبت آزمون )از ساعت 

 : )بندهاي الف و ب( هاي مندرج در جداول فوقنكات كلي براي همه متقاضيان رشته  ج( 
هاي تحصيلي مورد عالقه خود شركت رشته ياعملي رشته  يادر آزمون تشريحي  ،بايست در زمان مقررهمه متقاضيان مي -1

صورت انفرادي براي هيچ ه برگزاري آن ب ياقابل تمديد، تكرار  ،هاي عملي و طراحي و درس تخصصي هر رشتهنمايند. آزمون
 .نيستمتقاضي و تحت هيچ شرايطي 

ضيان از کي چيه -2 سا آوردن اجازه ،متقا ضاف ليو سي(ه )ب همراه تلفن جزوه، كتاب، از اعم ،يا شته عكا  جر،يپ ،جز در ر
س هرگونه و نتبوک سبردار يا يلمبرداريف نيدورب به مجهز يكيالكترون لهيو سته موارد جز به) ... و يعك در اين  شده خوا

 . ندارند را( اطالعيه

نکات مهم برای متقاضيان رشته آهنگسازي: مفاد آزمون در سه بخش است: بخش 
اول: هـارموني به صورت کتبي شامل یک سؤال باس شماره گذاري شده تا پایان آکوردهاي 
هفتم )اعم از دومینانت، فرعي و ثانوي(- 15 سوال سازشناسي ایراني و جهاني به صورت 
چهارگزینه ای کتبي )5 سؤال سازشناسي ایراني و 10 سوال سازشناسي جهاني(، بخش 
دوم: - سرایش)خواندن ملودي درگامهاي ماژور و مینور، وزن خواني ترکیبي و ساده( 
– شنوایي )یک صدایي ملودي تنال، دوصدایي)تشخیص فواصل ملودیک و  هـارمونیک( 
بخش سوم: پیانو: اجراي دو قطعه به انتخاب داوطلب الزامي است. 1- یک سونات یا 
سوناتین )موومان اول یا کامل( از دوره هاي باروک، کالسیک و رمانتیک2- قطعه ای به 
فرم »باینري« براي پیانو که از قبل توسط داوطلب ساخته شده و پاریتور آن آماده ارائه به 
داوران است. ضمنا با توجه به تاریخ تعیین شده برای تعیین نوبت آزمون )از ساعت 7:30( 

متقاضیان باید روز برگزاري آزمون در محل حوزه حضور داشته باشند. 
 ج(  نکات کلی برای همه متقاضيان رشته های مندرج در جداول فوق )بندهای الف 

و ب(: 
1- همه متقاضيان مي بایست در زمان مقرر، در آزمون تشریحي یا عملي رشته یا 
رشته هاي تحصيلي مورد عالقه خود شركت نمایند. آزمون هاي عملي و طراحي 
و درس تخصصي هر رشته، قابل تمدید، تکرار یا برگزاري آن به صورت انفرادي 

براي هيچ متقاضی و تحت هيچ شرایطي نيست.
2- هيچ یک از متقاضيان، اجازه آوردن وسایل اضافی، اعم از كتاب، جزوه، تلفن 
همراه )به جز در رشته عکاسی(، پيجر، نتبوک و هرگونه وسيله الکترونيکی 
مجهز به دوربين فيلمبرداری یا عکسبرداری و ... )به جز موارد خواسته شده در 

این اطالعيه( را ندارند. 
3- استفاده از هرگونه كتاب طراحی، كاغذ )به جز آنهایی كه در جلسه آزمون به 
متقاضيان داده خواهد شد(، تصاویر متفرقه در جلسه آزمون، و همچنين در حين 
انجام پروژه، قدم زدن، سركشی روی كار دیگران، هر نوع پرسش و پاسخ و كمک 
به دیگران مجاز نبوده و در صورت انجام آن به عنوان تقلب محسوب خواهد شد. 
4- از استفاده از وسایلي نظير: ماژیک، الک هـاي الکلي و تينري، روان نویس، 
راپيد، رنگ هـاي پودري و مایع، خودنویس، گراف، آبرنگ، رنگ گواش، مركب و 

سایر وسایل مشابه خودداري شود. 
5- هرگونه كوالژ كردن، چسباندن و نصب كردن مصالح متفرقه روی پروژه 

عملی یا تشریحی، ممنوع است.
بهداشتی، از آوردن همراه خودداری  7- به منظور رعایت دستورالعمل هـای 

نمایند. ضمناً در محل آزمون، امکان تهيه مواد خوراكی مهيا نيست.
8- همراه داشتن ماسک سه الیه )بدون فيلتر( برای همه متقاضيان الزامی است.

9- متقاضيانی كه در زمان مقرر )1400/04/06 لغایت 1400/04/12( موفق به اعالم 
عالقه مندي خود نشده اند، در صورت دارا بودن شرایط آزمون عملي، مي بایست 
با همراه داشتن رسيد پرداخت هزینه، دو قطعه عکس و كارت شناسایي معتبر، 
در زمان تعيين شده به نماینده سازمان سنجش مستقر در محل برگزاري آزمون 

بر اساس برنامه زماني  اعالم شده، مراجعه نمایند.
 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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را  مقاله  این  که  االن  داوطلب،  عزیزان  شما  از  خیلی 
می خوانید، چند هفته است که آزمون سراسری را پشت 
سر گذاشته اید. این مرحله مهم تمام شد و بعد از این 
با توکل به خدای بزرگ، احتماالً شما در یکی از رشته  
خواهید  انتخاب  رشته،  انتخاب  مرحله  در  که  هایی 
کرد، پذیرفته شده و وارد عرصه جدیدی از زندگی تان، 
جمله  از  چه  شد.  خواهید  دانشگاه،  در  تحصیل  یعنی 
داوطلبانی باشید که پیش بینی می کنید رتبه خوبی در 
آزمون سراسری کسب خواهید کرد و قطعاً می دانید که 
در یکی از رشته های مورد عالقه خود پذیرفته خواهید 
شد، و چه از آن دسته از داوطلبانی باشید که برخی از 
اجتماعی  و  فردی  موقعیت  و  به شرایط  بنا  را  رشته ها 
خود و کمتر از روی عالقه انتخاب خواهید کرد، اهمیتی 
ورود  زمان  تا  مانده  باقی  روزهای  که  موضوع  این  در 
به غیر  واقع،  ندارد؛ در  بگذرانید،  را چگونه  به دانشگاه 
از داوطلبانی که تصمیم گرفته اند امسال انتخاب رشته 
نکرده و دوباره خود را برای کنکور سال بعد آماده کنند، 
آنها  استراحت  برای  که  فرصتی  از  باید  داوطلبان  بقیه 
بهترین  است  مانده  باقی  دانشگاه  تا شروع تحصیل در 
استفاده را ببرند؛ چرا که خیلی از شما عزیزان تا زمان 
نظر  از  آن،  از  پس  حتی  و  سراسري  آزمون  برگزاري 
به کنکور شده  ذهنی و جسمی، درگیر مسائل مربوط 
خود  دلخواه  کارهای  انجام  و  استراحت  برای  کمتر  و 
از  که پس  است  دلیل، الزم  به همین  داشته اید؛  وقت 
به  قدری  آن،  به  مربوط  موضوعات  و  کنکور  از  فراغت 
خود استراحت بدهید تا با انرژی و روحیه باال، به مرحله 

جدیدی از زندگی تان قدم گذارید. 
کارهای زیادی وجود دارد که شما عزیزان می توانید به 
عنوان استراحت انجام داده و از انجام آنها لذت ببرید. 
که  داریم  شما  برای  پیشنهادهایی  گفتار،  این  در  ما 
آنها روزهای خوبی  از  یا برخی  انجام همه  با  می توانید 
ای  نکته  کنید.  سپري  دانشگاه  به  رفتن  زمان  تا  را 
که  است  این  کنیم  اشاره  آن  به  است  الزم  اینجا  که 
از داوطلبانی هستید که  حتی اگر شما جزو آن دسته 

می خواهید بار دیگر در کنکور شرکت کرده یا احتمال 
خواهید  که  رشته ای  انتخاب  به  توجه  با  که  می دهید 
کرد در دانشگاه پذیرفته نمي شوید، حتماً باز هم زمانی 
را برای استراحت و تمدد اعصاب خود اختصاص دهید؛ 
زیرا مطالعه پیوسته و یکنواخت، نه تنها باعث پیشرفت 
شما نمی شود، بلکه در دراز مدت موجب می شود تا شما 
انرژی خود را از دست داده و از نتیجه تالش و کوشش 
خود بهره کافی نبرید. شما داوطلبان گرامی که در این 
گروه قرار دارید، حتماً با توجه به توان و انرژی خود و 
نیز میزان مطالعه خود در سال قبل، این زمان استراحت 
را لحاظ کنید؛ مثاًل وضعیت استراحت و گذراندن اوقات 
درس  قبل، سخت  سال  که  باهوشی  و  زرنگ  داوطلب 
رتبه  که  می دهد  احتمال  امسال  کنکور  در  و  خوانده 
خوبی به دست نیاورد و می خواهد که یک بار دیگر در 
قبل، چندان  که سال  داوطلبی  با  کند،  کنکور شرکت 
مطالعه ای نداشته و برای یک نتیجه موفق امسال باید 
هم  عزیزان  شما  است.  متفاوت  کند،  تالش  خوبی  به 
برای  آنها  از  بعضی  یا  زیر  برنامه های  از همه  می توانید 
لذت بردن از اوقاتتان و نیز داشتن روحیه مناسب برای 
مطالعه و آمادگی برای کنکور سال بعد استفاده کنید؛ 
میزان  به  موضوع  این  اشاره شد،  که  گونه  همان  البته 
آمادگی قبلی شما برای شرکت در کنکور بستگي دارد. 

 وقتی را به خودتان اختصاص دهيد     
برای اینکه اوقات خوبی داشته باشید و از آن لذت ببرید، 
سعي نمایید بعضي از راه هایي را که باعث شناخت شما 
از خودتان مي شود و  نیز چیزهایي که شما را خوشحال 
مي کند، پیدا کنید. چنانچه به این توصیه عمل کنید، 
به کنترل زندگي و برطرف ساختن مشکالت پیِش روي 
خود بهتر قادر خواهید بود؛  از طرف دیگر، شناخت بهتر 
از خودتان به شما کمک خواهد کرد تا دقیقاً بدانید که 
از لحظات خود چه می خواهید و باعث مي شود در قبال 
کارهایی که انجام می دهید آرامش بیشتری کسب کنید؛ 
مثاًل مدتی را در هنگام غروب یا طلوع آفتاب بنشینید و 

به این فکر کنید که  دوست دارید چه کارهایی را انجام 
برای  می کند.  را خوشحال  شما  چیزهایی  و چه  دهید 
به  بگیرید و در حد منطقی و درست  خودتان تصمیم 

قانون خودتان زندگی کنید و از زندگی تان لذت ببرید.

مثبت فکر کنيد 
یکی از کارهایی که حتماً و در تمام مراحل زندگی تان 
باید انجام دهید این است که در هر کاري که در پیش 
می گیرید، مثبت فکر کنید و مثبت اندیش باشید. این 
و  بیشتر  امید  با  تا  کرد  خواهد  کمک  شما  به  موضوع 
روحیه ای بهتر، کارهایتان را به پیش ببرید. شما داوطلب 
آزمون سراسري هستید  اولیه  نتایج  منتظر  عزیزی که 
بزرگی  و  مثبت  اقدام  چه  که  باشید  داشته  توجه  باید 
سر  پشت  خوبی  به  را  کنکور  که  اکنون  و  داده   انجام 
راه  در  قدم  خود  آینده  به  بیشتر  امید  با  گذاشته اید، 
آزمون  در  می زنید  حدس  که  عزیزانی  شما  بگذارید. 
سراسری سال جاری، رتبه خوبی به دست نخواهید آورد 
و تصمیم گرفته اید که بار دیگر در کنکور شرکت کنید 
نیز باید با روحیه باال با مثبت اندیشی و بدون شماتت 
در  در گذشته  که  اشتباهاتی  برای  و سرزنش خودتان 
عزم  داشته اید،  کنکور  برای  آمادگی  مراحل  و  مطالعه 
خود را جزم کنید و با تمام قوا و توان به پیش روید و 
با خود مرتب تکرار کنید که ایمان دارید موفق خواهید 

شد. 
اما  برسد،  نظر  به  سخت  موضوع  این  که  است  ممکن 
خودتان  از  که  باشد  این  گویاي  رفتارتان  کنید  سعي 
مواظبت مي کنید و به خودتان اعتماد دارید؛ حتي اگر 
همیشه احساس عدم اطمینان مي کنید، برخورد و رفتار 
مثبت را به دنیاي اطرافتان هدیه دهید. برخورد مردم 
با شما، متأثر از رفتار شماست؛  بنابراین، خود ارزشي و 
براي  را  احترام  تا  بگذارید  نمایش  به  را  اعتمادي  خود 
از شما  را  انرژی  از طرف دیگر،  ارمغان آورد و  به  شما 
به جهان اطراف هدیه دهد تا بازخورد آن، موفقیت ها و 

کامیابی های هر چه بیشتر شما باشد.

شاد زيسنت را تجربه ڪنید
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ورزش 
کنيد

اهمیت  دیرباز،  از 
سالمتی  برای  ورزش 

و طول  تندستی  روح،  و  جسم 
عمر مطرح بوده است. بدون تردید، 

طول  و  کیفیت  بهبود  فردي،  هر  آرزوي 
ورزش  خالصه،  طور  به  هست.  زندگي اش  عمر 

باعث می شود تا شما بهتر و راحت تر بخوابید و کیفیت 
داشته  عمیق تری  خواب  و  رفته  باالتر  هم  شما  خواب 
باشید، مفصل ها، استخوان ها و ماهیچه هایتان، که مدت 
و  شده  تقویت  اند،  نداشته  چندانی  فعالیت  طوالنی، 
و حافظه شما،  بدنتان  دفاعی  بمانند، سیستم  تر  سالم 
تقویت شده  بودید،  از آن کار کشیده  زیادی  که مدت 
شما  درسی  فعالیت های  و  دانشگاهی  دروس  برای  و 
در آینده، بهتر و مؤثرتر عمل کنند. تحقیقات بسیاری 
نشان داده است افرادی که روی قاعده ای منظم ورزش 
می کنند قدرت تمرکز بهتری دارند و می توانند یادگیری 
و  نفس  به  اعتماد  ورزش،  باشند.  داشته  ماندگارتری 
برده  باال  مختلف  گیری های  تصمیم  در  را  شما  قدرت 
زندگی  از  بهتری  احساس  تا  می کند  کمک  شما  به  و 
تحمل شما  و  انرژی  ورزش کردن،  باشید.  داشته  خود 
را باال می برد، فشارهای عصبی، افسردگی و اضطراب و 
احتمال ابتال به بسیاری از بیماری ها را کاهش می دهد 
بر  می گذارد،  تأثیر  انسان  جسم  بر  که  همان طور  و 
روح و روان او هم تأثیر بسیار مفیدی دارد. برای شما 
 داوطلب عزیز، که روزهای تقریباً سخت و پراسترسی را 
گذرانده اید، ورزش، با فواید بسیار سودمند و فراوانی که 

دارد، می تواند تا حد قابل توجهی در تغییر روحیه 
باشد؛  مؤثر  انرژی تان  و  قوا  تجدید  و  شما 

دارید،  رو  پیِش  که  روزهایی  در  پس 
کردن  ورزش  به  را  زمانی  حتماً 

سعی  و  دهید  اختصاص 
عمل  این  تا  کنید 

بسیار سودمند 

حتی  مختلف،  های  دوره  در  را 
کنار  نیز  دارید،  درس  که  زمان هایی 

نگذارید تا تأثیرات بسیار مفید آن را به چشم 
ببینید.

زمانی را با دوستانتان بگذرانيد
لذت بردن از جمع دوستان و تنهایي، دو بخش از زندگي 

مهمند.  بسیار  روحیه،  تقویت  براي  که  هستند 
شما  که  سنی  در  دوست  داشتن  معموالً 

مفید  می تواند  هم  دارید  قرار  عزیزان 
و هم می تواند مضر باشد. دوست 

خوب می تواند باعث آرامش 
شما و امید بیشترتان 

شود  آینده  به 
شما  به  و 
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کمک کند تا در زمینه های مختلف زندگی، تصمیم های 
درست و اصولی تری بگیرید. همان گونه که دوست خوب، 
الزمه زندگی هر انسانی هست، دوست بد نیز می تواند 
بزند.  زندگی تان  و  شما  به  ناپذیری  جبران  ضررهای 
بعضی از دوستان، خواسته یا ناخواسته، باعث ناراحتی 
یا ضرر و زیان ما می شوند. ممکن است که برخی از شما 
عزیزان هم در هنگام گذراندن زمان آمادگی برای کنکور 
و مراحل مختلف آن با چنین دوستانی به مشکل برخورد 
کرده باشید. چه تجربه ای در این خصوص داشته باشید 
و چه نه، سعی کنید تا از ارتباط با کسانی که در شما 
ایجاد  ناامني  یا  افسردگی  ناراحتي، عصبانیت،  احساس 
مي کنند، اجتناب کنید. گرچه ممکن است که انجام این 
کار در ابتدا سخت به نظر آید، اما توجه داشته باشید 
که به این صورت می توانید از بروز احساس های منفی 
در خود جلوگیری کنید؛ با این همه، اگر دوستانی دارید 
که در کنار آنها احساس امنیت و راحتی می کنید، در 
این ایام، با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی به خاطر 
شیوع ویروس کرونا، که خاص این زمان است، وقتی را 
به گذراندن اوقات خود با آنها اختصاص دهید تا لذت 

بیشتری از زمان فراغت خود ببرید.
در بسیاری از موارد، برخی از افراد خانواده نیز می توانند 
مانند دوستانتان به شما نزدیک شوند. به این رابطه ها 
انتخاب  که  باشید  داشته  خاطر  به  و  گذارید  ارج  نیز 
بسیار  می تواند  خانواده،  اعضای  جمع  از  دوست  یک 
و  راهنما  توانست  خواهد  دوست  این  و  بوده  ارزشمند 
دلسوز مناسبی برای زندگی شما باشد. در هر صورت با 
روشي روشن، و در عین حال همراه با آرامش و متانت، 
لذت  برای  آنها  از  و  کنید  بیان  آنها  به  را  احساساتتان 
با  تا  کنید  دعوت  تفریحاتتان  و  اوقات  از  بیشتر  بردن 
روزهای  که  عزیزی  دوستان  از  نظر  باشند. صرف  شما 
باقی مانده تا اعالم نتایج اولیه و نهایی آزمون سراسری 
به  و  بگذرانند  آسوده  و  راحت  خیال  با  می خواهند  را 
این روزها به عنوان روزهای فراغت خود نگاه می کنند، 
شما دوستان عزیزی هم که آزمون سراسري سال آینده 
بودن در کنار  به  را  دارید، می توانید وقتی  رو  پیِش  را 
دوستان خود اختصاص داده و از راهنمایی های درست 
و منطقی آنها در مورد دروس، میزان مطالعه آنها برای 
گروهی  مطالعه  نیز  و  اشکال  رفع  برنامه ریزی،  کنکور، 

استفاده کنید؛ البته باز هم تأکید می کنیم که این افراد 
نباید از جمله کسانی باشند که باعث ضرر رساندن به 

شما و زندگی تان شوند.
با دوستان در این  ارتباط  باید در نظر داشت که  البته 
با  شریط حساس کشور به خاطر شیوع ویروس کرونا، 
رعایت کامل تمام پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی باشد تا از این ارتباط، ضرری متوجه دوستان 

همدل شما از این بابت نشود.

دانش و مطالعه تان را باال ببرید
با  و  سرگذارده  پشت  را  کنکور  که  داوطلبی  عنوان  به 
و  سراسری  آزمون  اولیه  نتایج  اعالم  منتظر  اطمینان 
خود  وقت  از  بخشی  می توانید  هستید،  رشته  انتخاب 
رشته هایی  دروس  در  ابتدایی  و  اولیه  مطالعه  را صرف 
بکنید که تقریباً اطمینان دارید در یکي از آن رشته ها 
خود  با  عزیزان  شما  از  عده ای  حتماً  می شوید.  قبول 
و  شدیم  راحت  مطالعه  و  درس  از  تازه  »ما  می گویید 
می شویم«.  خسته  کنیم،  مطالعه  مجدداً  بخواهیم  اگر 
اگر شما فکر می کنید  و  با شماست  این مورد حق  در 
که در حال حاضر نمی توانید وقتی را مجدداً به مطالعه 
ممکن  زیرا  ندهید؛  انجام  را  کار  این  دهید  اختصاص 
یادگیری  باعث  تنها  نه  اکراه،  با  توأم  مطالعه  که  است 
نشود، بلکه خسته کننده نیز باشد؛ اما یکی از کارهایی 
که شما می توانید برای ارتقای سطح دانش دانشگاهی 
خود انجام دهید و به طور مؤثری هم در یادگیری تان 
مهم است، دیدن فیلم های مربوط به رشته ای است که 
مثاًل  شد؛  خواهید  پذیرفته  رشته  آن  در  می کنید  فکر 
امیدوارند  که  هستید  داوطلبانی  از  دسته  آن  جزو  اگر 
در رشته پزشکی پذیرفته شوند، وقتی را به دیدن چند 
فیلم در مورد بدن انسان و آناتومی آن اختصاص دهید؛ 
می توانید  هستید،  جغرافیا  رشته  به  عالقه مند  اگر  یا 
مستندهایی را درباره زمین و مسائل مربوط به آن در 
موضوعات مختلف تهیه کرده و در مواقعی که حوصله 

دارید، آن مستندها را مشاهده کنید.
یکی از مهم ترین کارهایی که داوطلبان، به ویژه داوطلبان 
رشته هاي مهندسی، می توانند انجام دهند، این است که 
در مدت باقی مانده تا رفتن به دانشگاه، وقتی را برای 
یادگیری نرم افزارهای اولیه و مهم رشته هایی اختصاص 

دهند که احتمال می دهند در یکی از آن رشته ها پذیرفته 
می شوند؛ حتی می توانید بعضی از نرم افزارهای مشترک 
را هم امتحان کنید. انجام این کار به شما کمک می کند 
تا در ابتدای کار، اطالعات بهتری در مقایسه با سایرین 
از آن رشته ها داشته باشید؛ از طرف دیگر، دانستن یک 
یا چند نرم افزار، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت شما 
به  برای  باید  شما  دلیل،  همین  به  است؛  کار  بازار  در 
دست آوردن موفقیت شغلی در آینده، حتماً چند نرم 

افزار را یاد گرفته و آنها را به کار گیرید.
عالوه بر شما عزیزان، گروهی از داوطلبان که در سال 
کنند،  شرکت  سراسري  آزمون  در  می خواهند  آینده 
نیز  مانده اند،  کنکور  پشت  که  داوطلبانی  خصوص  به 
می توانند از برخی فیلم های آموزشی و مواردی نظیر آن 
برای یادگیری بهتر استفاده کنند و وقتی را برای انجام 
این کار اختصاص دهند؛ به عنوان نمونه، برای یادگیری 
بعضی از مباحث دروس زیست شناسی، تاریخ، جغرافیا، 
عربی، زبان انگلیسی و نظایر آن، می توانید از فیلم های 
کمک آموزشی بهره بگیرید. از آنجایی که با دیدن این 
انجام  مي شود،  فعال  هم  شما  دیداری  حافظه  فیلم ها، 
یادگیری شما،  یادگیری و تثبیت  این کار می تواند در 

بسیار مؤثر باشد.
نکته بسیار مهمی که در پایان باید به آن توجه داشته 
مطمئن  که  داوطلبی  عنوان  به  که  است  این  باشید، 
هستید در یکی از رشته هایی که در زمان مقرر انتخاب 
باقی  در فرصت  خواهید کرد، پذیرفته می شوید، حتماً 
مانده به انجام کارهایی بپردازید که روحیه شما را باال 
می برد و فرصتی را برای شاد بودن و شاد زیستن شما 
که  هستید  داوطلبی  اگر  همچنین  می نماید.  فراهم 
سراسري شرکت  آزمون  در  آینده  سال  در  می خواهید 
مطالعه  که  باشید  داشته  خاطر  به  باید  هم  باز  کنید، 
شما  انرژی  و  توان  کاهش  باعث  یکنواخت،  و  پیوسته 
خواهد شد؛ پس باید بر اساس یک برنامه ریزی اصولی و 
درست، زمانی را به این موضوع اختصاص دهید تا جسم 
و روحتان را تر و تازه کنید و هم اینکه فرصت شاد بودن 
نگیرید و  از خودتان  به خاطر کنکور  را  و شاد زیستن 
در زمان های کوتاه به انجام کارهایی بپردازید که حال و 

هوای شما را عوض می کند. 
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ضمن  آرزوي  موفقیت  براي  متقاضیان شرکت در آزمون  ورودي  مقطع کارشناسي  ارشد 
ناپیوسته  سال 1400 کشور،   توجه  شما را به  موارد زیر جلب مي نماید:

الف - برگزاري آزمون و پرینت کارت شرکت در آزمون
این آزمون در نوبت صبح روزهای چهارشنبه 6 مرداد ماه، پنجشنبه 7 مرداد ماه و 
در  کارت شرکت  روي  مندرج  اطالعات  براساس  و  مرداد  ماه سال 1400  جمعه 8 
از کدرشته هاي  برگزار خواهد شد. متقاضیان هر یک   امتحاني مربوط  آزمون رشته 
امتحاني،  الزم  است که  به نشاني مندرج روي کارت شرکت در آزمون مراجعه نمایند. 
محل برگزاري آزمون متقاضیان، با توجه به شهرستان درج شده در بند 37 تقاضانامه 
ثبت نامي آنان به شرح جدول شماره 1 )مندرج در ذیل این اطالعیه که در سایت 

سازمان سنجش آمده است( می باشد.
الزم به توضیح است که کارت شرکت در این آزمون، حاوي اطالعات ثبت نامي، تاریخ 
و محل برگزاري آزمون متقاضیان، از روز یکشنبه 1400/5/3 روي درگاه اطالع رساني 
سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. 
متقاضیان الزم است که بر اساس مشخصات شناسنامه اي )نام ، نام خانوادگي، شماره 
شناسنامه، سال تولد( و مشخصات ثبت نامي )شماره پرونده و کد رهگیري( نسبت به 
پرینت کارت شرکت در این آزمون اقدام نمایند. براي شرکت در جلسه آزمون، همراه 
داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه 
براي پرینت کارت  عکسدار و ارائه آن، الزامي است؛ لذا متقاضیان می بایست شخصاً 

شرکت در آزمون اقدام نمایند.
تبصره: آن دسته از متقاضیانی که، عالوه بر کدرشته امتحاني اصلي، متقاضي شرکت 
در رشته امتحاني دوم )رشته  شناور( نیز بوده اند، مي بایست کارت شرکت در آزمون 
رشته امتحاني دوم خود را نیز از درگاه این سازمان پرینت بگیرند و به آدرس حوزه 
امتحاني مندرج روي کارت مراجعه نمایند. ضمنًا زمان برگزاری آزمون رشته های 

شناور )رشته انتخابی دوم( صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/5/6 است.
1- آزمون  کدرشته  هاي امتحاني 1128 )آموزش زبان ژاپني(، 1129 )زبان و ادبیات 
اردو(، 1287 )مهندسي طراحي محیط زیست(، 1356 )نمایش عروسکي( و   1360 
)مجموعه موسیقي ( منحصراً در شهرستان تهران  برگزار خواهد شد؛ لذا متقاضیان هر 
یک از کد رشته هاي امتحاني مذکور، ضرورت  دارد که بر اساس  آدرس و تاریخ مندرج 
روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط در شهرستان تهران مراجعه 

نمایند.
امتحاني  کدرشته هاي  شامل:  امتحاني،  کدرشته   8 براي  آزمون  برگزاري  محل   -2
از  آنها  1149 ، 1147، 1150 ، 1154،  1155، 1157 ،1158 و  1159 که ثبت نام 
سوی دستگاه هاي اجرایي ذي ربط و با هماهنگي این سازمان صورت گرفته است، در 
شهرستان تهران خواهد بود و از طریق اطالعیه اي که هریک از ارگان هاي ذي ربط 
صادر مي نمایند، آزمون این کدرشته ها در تاریخ هاي پیش بیني شده برگزار خواهد 
از طریق درگاه سازمان  از متقاضیان، کارت شرکت  در  آزمون  این دسته  شد. براي 

سنجش صادر نشده است.
ب-کنترل محتوای کارت شرکت در آزمون 

متقاضیان، درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون، چنانچه مغایرتي مشاهده 
نمودند، الزم است که به شرح زیر اقدام نمایند:

1- چنانچه  زبان  خارجي  مندرج  در کارت  شرکت در آزمون، با زبان  خارجي  انتخابی 
داوطلب، که در ثبت نام  اینترنتي انجام شده است )البته با توجه به مفاد مواد امتحاني(، 
مغایرت  دارد، یا در رابطه با معلولیت )نابینا، کم بینا، ناشنوا، کم شنوا و معلول جسمي 
دوشنبه  روز  در  که  است  ضروري  مي نمایند،  مشاهده  اختالفي  داوطلبان  حرکتي( 

1400/5/4 لغایت روز سه شنبه 1400/5/5 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 
18:00 به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند 
)آدرس حوزه هاي رفع نقص در جدول شماره 2 در ذیل این اطالعیه در سایت سازمان 

سنجش آمده است(.
2- در صورتي که  در رابطه  با سایر مندرجات  کارت شرکت در آزمون، از جمله: نام 
مفاد  اساس  بر  )معدل  کارشناسي  و معدل دوره  نام محل تحصیل  رشته تحصیلي، 
بند »ه « مندرج در این اطالعیه( و با توجه  به  ثبت نام انجام شده، اشکالي  مشاهده  
مي شود، الزم است که برای اصالح مورد یا موارد مذکور، حداکثر تا تاریخ 1400/5/8 
منحصراً به قسمت ویرایش اطالعات کارت در درگاه اطالع رسانی این سازمان مراجعه 

و موارد مربوط را اصالح نمایید.
به  مربوط  بند  اعمال  متقاضي  چنانچه  آزمون،  این  در  شرکت کننده  متقاضیان   -3
گزینش در رشته هاي دانشگاه پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعي هستند، الزم است که 
اقدام  این سازمان  اعالم  این خصوص طبق  انتخاب رشته، در  فرم  تکمیل  زمان  در 

نمایند.
ج- سهميه رزمندگان و ایثارگران

از متقاضیانی  1- در کارت شرکت در آزمون، در مقابل سهمیه  ثبت نامي  آن دسته 
که در تقاضانامه ثبت نام و با توجه به ضوابط، متقاضي سهمیه رزمندگان و ایثارگران 
شده اند و سهمیه آنان مورد تأیید ارگان ذي ربط قرارگرفته است، عیناً همان عنوان 

سهمیه انتخابي قید شده است. 
2- آن دسته از متقاضیانی که در این آزمون، با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه 
راهنماي شماره یک )1(، متقاضي سهمیه رزمندگان شده اند و سهمیه آنان از سوي 
ارگان ذي ربط مورد تأیید قرار نگرفته است، در کارت شرکت در آزمون آنان در مقابل 

عنوان سهمیه، رزمنده درج نشده است.
3- متقاضیان استفاده از سهمیه هاي ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران و سهمیه 
رزمندگان ارگان وزارت جهاد کشاورزي، سپاه پاسداران )سازمان بسیج مستضعفین( 
و واحدهاي تابعه ستاد کل نیروهاي مسلح، برای اعالم مغایرت الزم است که حداکثر 
ویرایش  )قسمت  سازمان  این  رسانی  اطالع  درگاه  به  منحصراً   1400/5/8 تاریخ  تا 
اطالعات( مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در این درگاه، نسبت به اصالح و 
ویرایش سهمیه خود اقدام نمایند تا در صورت تأیید سهمیه از سوی ارگان مربوط، 
سهمیه براي آنان اعمال گردد. ضمناً تأکید میگردد متقاضیانی که در زمان ثبت نام 
متقاضي استفاده از سهمیه بوده، ولي سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذي ربط 
مورد تأیید قرار نگرفته است، براي بررسي و روشن شدن وضعیت سهمیه خود )بعد از 
ویرایش( حداکثر تا تاریخ 1400/5/10 علت عدم تأیید سهمیه خود را از ارگان هاي 
ارگان ذي ربط، سهمیه  از سوی  تأیید سهمیه  در صورت  نمایند.  پي گیري  ذي ربط 
درخواستي برای آنان اعمال مي گردد؛ در غیر این صورت، این افراد با سهمیه آزاد 

گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضي در این زمینه، قابل قبول نیست.
د - معدل 

معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون متقاضیان، بر اساس اطالعات ثبت نامی که 
از سوی خود فرد انجام شده، درج گردیده است؛ لذا الزم است که معدل مندرج در 
کارت شرکت در آزمون خود را با توجه به تبصره هاي ذیل بررسي و در صورت مشاهده 
و  مراجعه  این سازمان  اطالع رسانی  درگاه  در  اطالعات  ویرایش  به قسمت  مغایرت، 
هرگونه  مسؤولیت  صورت،  این  غیر  در  نمایید؛  اقدام  خود  معدل  اصالح  به  نسبت 
تبعات بعدي به عهده شخص متقاضی بوده و هیچ گونه عذري در این مورد پذیرفته 
نیست. در ضمن، بر این اساس تأکید می شود که متقاضیان عزیز، نسبت به کنترل 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

  تاریخ ، محل  رفع نقص کارت و برگزاري  آزمون  ورودي 
مقطع کارشناسي  ارشد ناپيوسته  سال  1400 و اعالم نکات 

بهداشتی به منظور شرکت در آزمون
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معدل اعالمی و معدل واقعی خود اقدام الزم را به عمل آورند. الزم به ذکر است که 
در سنوات گذشته، نسبت به لغو قبولي متقاضیان داراي مغایرت معدل )حتی در حد 

صدم نمره( نیز اقدام شده است. 
تبصره  1- فارغ التحصیالن سنوات قبل و همچنین آن دسته از متقاضیانی که تا تاریخ 
99/09/16 )زمان شروع ثبت نام براي شرکت در آزمون( به عنوان دانش آموخته تلقي 
گردیده یا به عبارت دیگر، موفق به اخذ مدرک لیسانس )کارشناسي( شده اند، باید 
معدل  مندرج  در مدرک  لیسانس  )کارشناسي( آنان با معدل مندرج در کارت شرکت 

در آزمون یکسان باشد.
تبصره  2- دانشجویان  شاغل  به  تحصیل  در مقطع کارشناسي، که در زمان شروع به 
ثبت نام براي شرکت در این آزمون )تاریخ 99/09/16( همچنان دانشجو بوده اند، اعم از 
اینکه بعد از پایان مهلت زمان ثبت نام فارغ التحصیل شده  یا حداکثر تا تاریخ 99/11/30 
فارغ التحصیل گردیده اند، الزم است که در قسمت ویرایش اطالعات کارت شرکت در 

آزمون، نسبت به اصالح معدل خود براساس مدرک فارغ التحصیلي اقدام نمایند.
فارغ التحصیل  تاریخ 1400/6/31  تا  آخر، که حداکثر  دانشجویان سال  تبصره 3- 
خواهند شد، الزم است که میانگین واحدهاي گذرانده شده تا تاریخ 99/11/30 را در 
قسمت ویرایش اطالعات کارت شرکت در آزمون درج نموده و با مراجعه به دانشگاه 
محل تحصیل مقطع کارشناسي، فرم مخصوص معدل )مندرج در این اطالعیه که در 
تأیید مؤسسه محل تحصیل خود رسانده  به  را  سایت سازمان سنجش آمده است( 
و آن را نزد خود نگه دارند تا در صورت قبولي، به مؤسسه محل قبولي ارائه نمایند. 

مقطع  معدل  باید  ناپیوسته  کارشناسي  مدرک  داراي  فارغ التحصیالن    -4 تبصره 
كارداني )فوق دیپلم ( و مقطع كارشناسي )لیسانس( آنان با معدل مندرج در کارت 

شرکت در آزمون آنها یکسان باشد.
تبصره 5- دانشجویان  شاغل به تحصیل  در مقطع کارشناسي ناپیوسته، که  پس  از 
اخذ مدرک  کارداني )فوق دیپلم ( در مقطع  کارشناسي  ناپیوسته پذیرفته  شده اند و هم 
اکنون نیز دانشجو بوده و حداکثر تا تاریخ 1400/6/31 فارغ التحصیل خواهند شد، 
باید معدل مقطع کارداني و میانگین  واحدهاي  گذرانیده  شده در مقطع کارشناسي 
با معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون، مطابق مفاد  تاریخ  99/11/30  تا  آنان 

تبصره 2 فوق یکسان باشد.
یادآوری مهم: با توجه به اینکه مغایرت معدل ثبت شده در فرم ثبت نام بعد 
از اعالم قبولی نهایی، با معدل واقعی كه به هر دليل اشتباه قيد شده باشد، 
منجر به لغو قبولی شما می شود، ضرورت دارد كه نهایت دقت را درخصوص 

ثبت معدل واقعی خود به عمل آورید.
هـ- یادآوری های مهم: 

1- شروع فرآیند برگزاري آزمون از ساعت 8:00 )هشت( صبح است و دِر حوزه هاي 
امتحاني صبح ها رأس ساعت 7:30 )هفت و سی دقیقه صبح( بسته خواهد شد؛ لذا 
پس از بسته شدن دِر سالن هاي امتحاني، از ورود متقاضیان به حوزه امتحاني، ممانعت 

به عمل خواهد آمد.
2- براي  پاسخگویي  به  سؤاالت  تستي  و درج  آن  در پاسخنامه، منحصراً از مداد سیاه  

نرم پررنگ  استفاده  شود.
3- متقاضیان الزم است که با توجه به رشته امتحاني و موادي که امتحان خواهند داد، 
لوازم مورد نیاز، از قبیل: مداد سیاه نرم پررنگ، مداد پاک کن، مداد تراش، سنجاق و 
ماسک را به همراه داشته باشند و از آوردن  وسایل  اضافي،  مانند: کیف  دستي ، ساک  
دستي ، کتاب، جزوه و ... خودداری نمایند؛ چرا که محلي براي نگهداري وسایل اضافي 
در حوزه هاي امتحاني پیش بیني نشده است؛ بنابراین، از متقاضیان تقاضا مي شود که 
به هیچ وجه این قبیل وسایل اضافي را همراه خود به محل حوزه امتحاني نیاورند؛ 

چرا که حوزه امتحاني، هیچ گونه مسؤولیتي در قبال نگهداري آنها نخواهد داشت.
الکترونیکي  ارتباط  وسایل  قبیل:  از  مجاز،  غیر  وسیله  گونه  هر  داشتن  همراه    -4
ساعت  خاموش(،  صورت  به  )حتي  همراه  تلفن  جمله  از  حافظه دار،  دستگاههاي  و 
آزمون،  جلسه  در  حساب  ماشین  و  هوشمند  دستبند  هوشمند،  انگشتر  هوشمند، 
طبق قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري، موجب محرومیت 
از شرکت در آزمون میشود. همچنین اکیداً توصیه مي گردد که حتي از نت برداري 
و یادداشت نمودن جواب پاسخ ها براي اطالع خود جداً پرهیز نمایید. ضمناً از رد و 
... ( و همچنین خارج نمودن  بدل کردن هر گونه وسیله )از قبیل: لوازم التحریر و 
اوراق امتحاني، از قبیل: پاسخنامه، دفترچه آزمون یا کارت شرکت در آزمون از جلسه 
امتحان خودداري  نمایید؛ درغیر این صورت،  به  عنوان  متقلب  و متخلف  تلقي  شده و با 
شما برابر قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمون هاي سراسري  رفتارخواهد شد.

5- نظر به اینکه سؤاالت رشته هاي امتحاني مقطع کارشناسي ارشد به گونه اي طراحي 
ماشین حساب  به  نیاز  ذي ربط،  دروس  سؤاالت  به  پاسخگویي  براي  که  است  شده 
نیست، لذا به متقاضیان تأکید مي گردد که با توجه به مطلب فوق، براي پاسخگویي 
ورود  از  و  نبوده  حساب  ماشین  به  نیاز  امتحاني،  رشته هاي  از  یک  هر  سؤاالت  به 
متقاضیانی که ماشین حساب براي شرکت در جلسه آزمون )از هر نوع آن( به همراه 
داشته باشند، ممانعت به عمل خواهد آمد و با آنان برابر مقررات قانون رسیدگي به 
تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري، که در این اطالعیه نیز آمده است، رفتار 

خواهد شد.
6- متقاضیانی که موفق به مشاهده و پرینت کارت شرکت در آزمون خود نشوند، 
ضرورت دارد براي پي گیري موضوع، در زمان هاي اعالم شده به نماینده این سازمان 
مستقر در باجه رفع نقص )مطابق جدول شماره 2 که در سایت سازمان سنجش آمده 

است( مراجعه نمایند.
در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شوراي  جلسه  یازدهمین  مصوبه  به  توجه  با   -7
در  تشریحي  و  عملي  آزمون  در  شرکت   98/1/24 مورخ  تکمیلي  تحصیالت  دوره 
کدرشتههاي امتحاني 1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360، 1362 
روزانه  دوره  در  اولیه  نتایج  کارنامه  براساس  که  متقاضیانی  براي  منحصراً   1364 و 
مجاز هستند و تمایل به انتخاب رشته محل هاي دوره روزانه در فرم انتخاب رشته 
خود داشته باشند، ضرورت دارد؛ به عبارت دیگر، براي متقاضیانی که در دوره روزانه 
مجاز نشوند یا در فرم انتخاب رشته خود، رشته محل هاي دوره هاي غیرروزانه )نوبت 
دوم »شبانه«، غیرانتفاعي، پردیس خودگردان، پیام نور( را درج کنند یا براي انتخاب 
رشته محل هاي دانشگاه آزاد اسالمي اقدام نمایند، آزمون عملي برگزار نخواهد شد و 
مالک پذیرش در رشته محل هاي دوره هاي غیرروزانه، نمره کل نهایي بدون احتساب 

آزمون هاي عملي و تشریحي حسب مورد در هریک از کدضریب ها خواهد بود.
و - دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری فيزیکی و الزامات بهداشتی 

اطالعات  آخرین  براساس،  شما،  برای  موفقیت  و  تندرستی  سالمتی،  آرزوی  ضمن 
درباره راه های انتشار ویروس کرونا و مخاطرات احتمالي آن در حوزه هاي برگزاري 
آزمون، انتظار می رود که موارد زیر را مّدنظر قرار داده و برای حفظ سالمتی خود، 

سایر متقاضیان و خانواده های محترم خود، آن را رعایت کنید.
1- زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی را برآورد کرده و به موقع در محل آزمون 
حضور یابید. حوزه برگزاری آزمون از ساعت 6:30 صبح روز برگزاری آزمون، آماده 

حضور شما خواهد بود.
2- برای پیشگیری از تجمع، حضور خود را به دقایق پایانی موکول ننمایید.

3- از تردد بیمورد در محل آزمون جداً خودداری نمایید.
4- هنگام ورود و خروج به حوزه، با دیگر متقاضیان فاصله مناسب )حداقل یک متر( 

را حفظ نمایید.
5- همراه داشتن ماسک سه الیه معمولی )بدون فیلتر( و استفاده صحیح از آن )از 
تا پایان برگزاری  ابتدای ورود به حوزه برگزاری آزمون  از  باالی بینی تا زیر چانه(، 

آزمون و خروج از حوزه امتحانی، الزامی است.
6- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس، با فرد متولی همکاری کنید.

7- از تماس دست ها با چشم، دهان و بینی در حین آزمون، جداً خودداری نمایند.
8- هنگام عطسه یا سرفه کردن، از دستمال کاغذی استفاده نمایید و در صورتی که 

دستمال وجود نداشت، از قسمت داخلی آرنج خود استفاده کنید(. 
9- در صورت داشتن سؤال ضروری از عوامل اجرایی در طول برگزاری آزمون، حتماً 

با رعایت فاصله مناسب و داشتن ماسک اقدام به صحبت نمایید.
10- به پیام هایی که حاوی نکات اجرایی و بهداشتی است و درجلسه آزمون از بلندگو 

پخش می شود، با دقت گوش کرده و به آنها عمل کنید.
11- سعی کنید از تماس دست با سطوحی که اغلب لمس مي شود، نظیر: صندلی ها، 
دستگیره درها و شیرآالت سرویس بهداشتي و... خودداری نموده و از دستمال کاغذی 

استفاده کنید.
ز- تکميل فرم خوداظهاری ویژه متقاضيان مبتال به بيماری کرونا:

ناپیوسته  کارشناسی ارشد  آزمون  متقاضیان  از  دسته  آن  به  ارائه خدمات  منظور  به 
سال 1400، که دچار بیماری کرونا شده اند )اعم از بیمارانی که در بیمارستان بستری 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  هماهنگی  با  سازمان  این  هستند(،  قرنطینه  منزل  در  یا 
آموزش پزشکی، تدابیر ویژه ای اتخاذ نموده است؛ بر این اساس، متقاضیانی که عالئم 
بیماری آنها از تاریخ 1400/4/25 به صورت قطعی تأیید گردیده، الزم است که از روز 
دوشنبه مورخ 1400/4/28 لغایت چهارشنبه مورخ 1400/4/30 با مراجعه به درگاه 
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اطالع رسانی این سازمان )بخش آزمون کارشناسی ارشد( فرم خوداظهاری را تکمیل 
نموده و گواهی مبنی بر داشتن بیماری کرونا )تأییدیه بیمارستان یا نتیجه تست یا 
آزمایش مبنی بر مثبت بودن به ویروس کرونا( را در بخش مورد نظر بارگذاری نمایند. 
متقاضیانی که این فرم را تکمیل نمایند، بر اساس دستورالعمل هاي وزارت بهداشت از 
از بيمارستان های تعيين شده  در یکی  آنها  آزمون  و  سایر متقاضیان جداً شده 
)صرفًا در شهرهای محل آزمون( به همراه سایر متقاضیان مبتال به بیماری کرونا 

برگزار خواهد شد. 
یادآوری مهم: با توجه به اینکه سازمان سنجش، اطالعات متقاضیان آزمون را برای 
بررسی در سامانه ماسک به وزارت بهداشت ارسال می کند، در صورتی که متقاضی 
در بازه زمانی مذکور دچار بیماری کرونا شده باشد و در سامانه خوداظهاری اعالم 
ننماید، اطالعات وی از وزارت بهداشت اخذ خواهد شد؛ بر این اساس، انتظار دارد 
که متقاضیان گرامی، نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری سازمان سنجش اقدام الزم 
را به عمل آورند تا برنامه ریزی های الزم در زمان مناسب برای تعیین حوزه امتحانی 

آنها به عمل آید.
قانون رسيدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري

ماده 5- تخلفات وجرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف- ارتکاب هرگونه عملي که موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد، یا همراه 
داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکي )حتی تلفن همراه 

خاموش( و دستگاه هاي حافظه دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات، که آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار 

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

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

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

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

د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون به منظور پاسخ به سؤاالت.
ه - دسترسي غیرمجاز به اطالعات مربوط به متقاضیان یا استفاده غیر مجاز از آنها.

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

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

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

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

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

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

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

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

به محاکم دادگستري معرفي مي نمایند.
از اعمال موضوع ماده )5(، چنانچه در قالب عضویت در  ماده 8 – ارتکاب هر یک 
یک گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات مي شود و تشکیل دهنده و سرکرده 
گروه یا شبکه، به حداکثر مجازات محکوم مي گردد. مجازات هر یک از اعضاء، که در 
ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد، حداقل مجازات 

ذکر شده براي مرتکب است.
ماده 9- رسیدگي در هیأت هاي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگي 

یا  اداري  تخلفات  به  رسیدگي  هیأت هاي  در  رسیدگي  یا  جزایي  قوانین  سایر  برابر 
هیأت هاي انتظامي اعضاي هیأت علمي یا کمیته هاي انضباطي دانشجویان نیست و 
مرتکب، عالوه بر مجازات مندرج در مواد )6( و )7( این قانون، به مجازات مقرر در 

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

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

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

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

اقدام نماید.
ح- نحوه اعالم گزارش تقلب و تخلفات

با نزدیک شدن به ایام برگزاري آزمون مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته  سال 1400، 
مشاهده مي شود که برخي از افراد و مؤسسات سودجو و کالهبردار، با انجام تبلیغات 
سؤاالت  به  دسترسي  واهي  ادعاي  و با  اجتماعي  هاي  شبکه  و  مجازي  فضاهاي  در 
آزمون، اقدام به اخاذي و کالهبرداري مي نمایند. از متقاضیان درخواست مي شود که 
در نهایت هوشیاري و مراقبت از گرفتار شدن در دام این شیادان، هرگونه خبر مشکوک 
در این زمینه را از طریق شماره تلفن هاي: 36182152-026 و 026-36182151 
و آدرس الکترونیکي: hefazatazmon@sanjesh.org به ستاد خبري اداره کل 

حراست سازمان سنجش آموزش کشور اعالم نمایند. 
کانال هاي  در  فعالیتي  هیچ گونه  سازمان  این  که  میدارد  اعالم  عزیز  متقاضیان  به 
اطالع رساني )تلگرام، اینستاگرام و ...( ندارد و متقاضیان محترم به منظور کسب اطالعات 
الزم و دسترسي به اطالعیه هاي صادره مي توانند از طریق درگاه اطالع رساني سازمان، 
نشریه الکترونیکی پیکسنجش یا کانال هاي اطالع رساني داخلي سروش، آي گپ، گپ، بله 

و ایتا، به آدرس هاي مندرج در درگاه اطالع رساني این سازمان اقدام نمایند. 
ط - نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش کشور

با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 
و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان 
میتوانند به سیستم پیشخان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به 
همراه  به  را  خود  درخواست  و  مراجعه   http://darkhast.sanjesh.org آدرس: 
و  نامه  شماره  متقاضی  برای  درخواست،  ثبت  از  پس  نمایند،  ثبت  الزم  مستندات 
کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود و متقاضیان می توانند، پس از دریافت 
شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به 
از آخرین وضعیت درخواست  آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد شده و 

خود مطلع شوند.
ضمناً متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را از تاریخ دوشنبه 
سازمان  اینترنتي  پاسخگویي  بخش  با   1400/5/8 جمعه  روز  لغایت   1400/5/4
با شماره  تلفن:  021-42163  اداری،  و ساعات  روزها  در  یا  آموزش کشور  سنجش 

در میان بگذارند.                   روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور 
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدین وسیله به اطالع دانش آموزان عزیز پایه 
تحصیلی  سال  آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم  که  می رساند  دوازدهم 

1400-1401 از سوی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به منظور:
)1( آشنایی داوطلبان با شیوه برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال 1401؛
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمینه  در  داوطلبان  مکتسبه  معلومات  ارزیابی   )2(

مقاطع زمانی مختلف؛ 
)3( تعیین و تشخیص میزان پیشرفت تحصیلی داوطلب در زمینه دروس عمومی و 

اختصاصی؛ 
)4( فراهم آوردن زمینه های الزم به منظور مقایسه نمرات مکتسبه در زمینه دروس 
و  تحصیل  محل  استان  و  شهرستان  داوطلبان  با  داوطلب  هر  اختصاصی  و  عمومی 

همچنین داوطلبان سراسر کشور؛ 
)5( آشنایی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و کاهش اضطراب 

حضور در جلسۀ برگزاری آزمون سراسری سال 1401؛
)6( کمک به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون، برگزار می گردد.

از مزیت های »آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم«، می توان به موارد 
زیر اشاره کرد:

*آشنایی کامل با شیوۀ درست مطالعۀ کتاب های درسی؛
* عمیق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتاب های درسی هر پایه؛

* آشنایی با پرسش های چهارگزینه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
* ممارست و تمرین در مدیریت زمان؛

* کاهش تدریجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون؛
* آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی.

   
شروع  زمان  ضمنًا  است.  زیر  جدول  شرح  به  آزمون ها  زمان بندی  نحوه 

ثبت نام، از روز شنبه مورخ 1400/04/26 است:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:
شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی، بــا بررســی های همــه جانبــه و دریافــت نظــرات 
ــای  ــۀ آزمون ه ــی، مجموع ــز آموزش ــرم مراک ــران محت ــران و مدی ــاوران، دبی مش
ــی 1400-1401  ــال تحصیل ــرای س ــت ب ــارده نوب ــاً در چه ــی را مجموع آزمایش
ــتانه،  ــورت تابس ــی به ص ــای آزمایش ــت از آزمون ه ــت. دو نوب ــوده اس ــی نم طراح
ــت از  ــار نوب ــه ای و چه ــورت مرحل ــی به ص ــای آزمایش ــت از آزمون ه ــت نوب هش
آزمون هــای آزمایشــی به صــورت جامــع برگــزار خواهــد شــد تــا داوطلبــان شــرکت 
کننــده درآزمون هــای آزمایشــی ســنجِش دوازدهــم ، بــا ارزیابــی کامــاًل 
علمــی و اســتاندارد، از وضعیــت علمــی و تحصیلــی خــود شــناخت پیــدا کــرده و در 
هــر مرحلــه از آزمون هــا نســبت بــه رفــع مشــکالت تحصیلــی خــود اقــدام نماینــد.

ــای  ــت و در ماه ه ــتانه، در دو نوب ــای تابس ــتانه: آزمون ه ــای تابس آزمون ه
مــرداد و شــهریور 1400 بــا هــدف ارزیابــی مطالعــات تابســتانی داوطلبــان برگــزار 

خواهــد شــد. 
ــوم  ــی عل ــروه آزمایش ــه گ ــرای س ــط ب ــتانه، فق ــای تابس ــه: آزمون ه توج
ریاضــی و فنــی، علــوم تجربــی و علــوم انســانی برگــزار خواهــد شــد.

ــه ای،  ــت آزمون هــای آزمایشــی مرحل ــه ای: در هشــت نوب ــای مرحل آزمون ه
ــا پایــان اســفند 1400 برگــزار می گــردد، منابــع  کــه از ابتــدای ســال تحصیلــی ت
درســی بــرای مطالعــه داوطلبــان بــه هشــت قســمت تقســیم شــده اســت کــه در 
هــر مرحلــه از آزمون هــای مرحلــه ای، ســؤاالت از منابــع تقســیم بندی شــده همــان 
مرحلــه طــرح می گــردد. الزم بــه توضیــح اســت کــه ســؤاالت آزمــون هــر مرحلــه، 
بــا تأکیــد بــر منابــع درســی اعالم شــده بــرای همــان مرحلــه )طبــق تقســیم بندی(، 
بــه عــالوۀ ســؤاالت منابــع درســی مرحلــه قبــل، طراحــی می گــردد )بــرای مثــال، 
ــای مراحــل اول و دوم  ــه آزمون ه ــوط ب ــون قســمت های مرب ــه ســوم آزم در مرحل
هــم منظــور شــده، بــا ایــن تأکیــد کــه بیشــتر ســؤاالت از بودجــه بنــدی مرحلــه 

ســوم خواهــد بــود.(
ــای  ــب کتاب ه ــه مطال ــر ب ــگاه دقیق ت ــا، بررســی و ن ــن آزمون ه ــی ای ــدف كل ه
ــوزان در طــول  ــش آم ــلی دان ــی پیشــرفت تحصیـ ــم و ارزیاب ــۀ دوازده درســی پای
ســال تحصیلــی اســت. در ایــن میــان، آزمــون ویــژه ای )آزمــون مرحلــۀ 5( در نظــر 
ــخ 1400/10/24  ــت اول، در تاری ــات نوب ــان امتحان گرفتــه شــده اســت کــه در پای
ــه  ــت ک ــت اول اس ــب نوب ــدی مطال ــدف آن، جمع بن ــد و ه ــد ش ــزار خواه برگ
ــی  ــق آن، آمادگ ــد شــد و طب ــت اول برگزارخواه ــات تشــریحی نوب ــس از امتحان پ
دانش آمــوزان براســاس پرســش های چهارگزینــه ای اســتاندارد مرتبــط بــا مطالــب 

ایــن نوبــت تحصیلــی مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت.   
ــون  ــل از برگــزاری آزم ــا قب ــدای ســال 1401 و ت ــع: از ابت ــای جام آزمون ه
ــای  ــا فاصله ه ــع ب ــی جام ــون آزمایش ــت آزم ــار نوب ــال 1401، چه ــری س سراس
زمانــی هدفمنــد و خصوصیــات و ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد و مکمــل یکدیگــر 
برگــزار می شــود و در آزمــون جامــع نوبــت اول، تنهــا دروس پایــه دهــم و یازدهــم، 

ــود. ــه می ش ــون گرفت ــان آزم از داوطلب

اطالعيه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم )دوره دوم متوسطه(
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زمــان و نحــوه توزیــع اینترنتــی کارت ورود بــه جلســه و کارنامــه 
آزمون هــاي آزمایشــی ســنجش: )در صــورت مهیــا شــدن شــرایط 

ــوری( ــورت حض ــه ص ــون ب ــزاری آزم برگ
کارت ورود بــه جلســه آزمون هــای آزمایشــی ســنجش بــرای کلیــه داوطلبــان 
سراســر کشــور، از روز سه شــنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طریق ســایت 
 www.sanjeshserv.ir :اینترنتــی شــرکت تعاونی خدمات آموزشــی بــه نشــانی 
توزیــع می گــردد و داوطلبــان، بــا مراجعــه بــه ســایت اینترنتــی فوق الذکــر، 
ــورت  ــد )در ص ــدام می نماین ــه جلســه خــود اق ــت کارت ورود ب ــه پرین نســبت ب

ــوری(. ــورت حض ــه ص ــون ب ــزاری آزم ــرایط برگ ــدن ش ــا ش مهي
کارنامــه نتایــج هــر نوبــت از آزمون هــای آزمایشــی ســنجِش 
ــایت  ــق س ــون از طری ــر آزم ــزاری ه ــان روز برگ ــر هم ــم، در بعدازظه دوازده
ــردد.  ــر می گ ــانی:  www.sanjeshserv.ir منتش ــه نش ــرکت ب ــی ش اینترنت
ــای  ــره کل آزمون ه ــبه نم ــه محاس ــاند ک ــوزان می رس ــالع دانش آم ــه اط ــاً ب ضمن
آزمایشــی، بــر اســاس آخریــن مصوبــات و ضوابــط ســازمان ســنجش آموزش کشــور 
انجــام خواهــد شــد. همچنیــن نمــره آزمــون دروس عمومــی و اختصاصــی، هماننــد 
ــب(،  ــه ضرای ــه ب ــا توج ــی )ب ــون عموم ــره آزم ــر اســاس نم ــون سراســری و ب آزم
به عــالوه ســه برابــر نمــره آزمــون اختصاصــی )بــا توجــه بــه ضرایــب( تقســیم  بــر 

ــود. ــبه می ش ــب محاس ــوع کل ضرای مجم
شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

شركت تعاونی خدمات آموزشی، برای متقاضيانی كه كليه مراحل آزمون های 
تابستانه و مرحله ای )10 مرحله( و جامع )4 نوبت( را به صورت یکجا ثبت نام 

نمایند، از تخفيف20درصدی بهره مند می شوند. 
ــن  ــدرج در آن، ای ــام من ــای ثبت ن ــوق و هزینه ه ــهریه ف ــدول ش ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــل،  ــورت تمای ــز، در ص ــوزان عزی ــا دانش آم ــت ت ــده اس ــم گردی ــز فراه ــکان نی ام
بتواننــد آزمون هــای ســنجِش دوازدهــم را بــه تعــداد موردنیــاز و دلخــواه، انتخــاب و 
ــد  ــوز می توان ــال، دانش آم ــد؛ به عنوان مث ــام نماین ــا ثبت ن ــک از آزمون ه ــر ی در ه

متقاضــی ســه نوبــت آزمــون مرحلــه ای و یــک نوبــت آزمــون جامــع باشــد.
البتــه، بــا توجــه بــه اینکــه آزمون هــای آزمایشــی ســنجش، مجموعــه 
ــركت  ــت و ش ــری اس ــل دیگ ــک مکم ــر ی ــه ه ــت ك ــی اس آزمون های
ــذا  ــد، ل ــر می نمای ــه گام آماده ت ــوز را گام ب ــا، دانش آم ــی آنه در تمام
ــای  ــۀ آزمون ه ــز، در كلي ــوزان عزی ــه دانش آم ــود ك ــه می ش توصي

ــد. ــام نماین ــا ثبت ن ــور یکج ــع،  به ط ــه ای و جام مرحل
ــام،  ــای ثبت ن ــه هزینه ه ــوط ب ــی مرب ــدول تکمیل ــه ج ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــنجِش  ــی س ــای آزمایش ــاب آزمون ه ــه انتخ ــل ب ــه مای ــی ک ــش آموزان ــرای دان ب
ــا  ــام آزمون ه ــی ثبت ن ــایت اینترنت ــتند، در س ــی هس ــورت تلفیق ــم به ص  دوازده

(www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
شــایان ذکر اســت کــه دانش آمــوزان، بــرای اســتفاده از تخفیــف، بهتــر اســت کلیــه 
ــن  ــا ضم ــد ت ــداری نماین ــع( را خری ــت جام ــه و 4 نوب ــون )10 مرحل ــل آزم مراح
 برخورداری از تعداد آزمون های آزمایشــی ســنجِش دوازدهم، از تخفیف 20 درصدی 

نیز بهره مند شوند. 
ــون  ــای آزم ــاب نوبت ه ــس از انتخ ــام و پ ــگام ثبت ن ــه در هن ــد ک ــه فرمایی توج
ــل  ــه قاب ــودکار، وج ــور خ ــی به ط ــام اینترنت ــه ثبت ن ــوز، برنام ــوی دانش آم از س

ــد. ــه می نمای ــبه و ارائ ــت را محاس پرداخ

نحوه ثبت نام:
ــاي  ــرکت در آزمون ه ــه ش ــد ب ــوزان عالقه من ــی: دانش آم ــت اینترنت پرداخ
ــا اســتفاده از کارت هــای بانکــی  آزمایشــی ســنجش، در سراســر کشــور مي تواننــد، ب
ــه  ــی خدمــات آموزشــی ب ــه ســایت شــرکت تعاون عضــو شــبکه شــتاب و مراجعــه ب
ــام در ایــن آزمون هــا اقــدام و  ــه ثبت ن نشــاني: www.sanjeshserv.ir نســبت ب

ــد. ــت نماین ــري دریاف کدرهگی
ــی کارت  ــد اینترنت ــه خری ــت ک ــر اس ــه ذک ــم: الزم ب ــه مه نکت
ــوز  ــی دانش آم ــام نهای ــان دهنده ثبت ن ــام، نش ــاری ثبت ن اعتب
نبــوده و الزم اســت کــه متقاضيــان، بعــد از خریــد کارت اعتبــاری 
ــام  ــک ثبت ن ــه لين ــز(، ب ــماره رم ــده و ش ــماره پرون ــت ش )دریاف
ــده و  ــماره پرون ــی و ش ــود را نهای ــام خ ــوده و  ثبت ن ــه نم مراجع

ــد. ــت نماین ــی را دریاف ــری 16 رقم ــد پی گي ک
ــام، در  ــای ثبت ن ــه راهنم ــق دفترچ ــه دقی ــس از مطالع ــی، پ ــوزان گرام دانش آم
صــورت داشــتن هرگونــه ســؤال در خصــوص شــرایط و ضوابــط ثبت نــام، می تواننــد 
ــا خــط ویــژه 42966-021 )صــدای داوطلــب( تمــاس حاصــل نماینــد. ســاعات  ب

تمــاس: صبــح 8:30 الــی 12:30 و عصــر 13:30 الــی 16:00.
ثبت نــام گروهــی از طریــق مــدارس: دبیرســتان هایی کــه مایــل هســتند 
ــه  ــام ب ــود ثبت ن ــوزان خ ــش آم ــی از دان ــام به صــورت گروه ــهولت ثبت ن ــراي س ب
ــز  ــتان ها و مراک ــام دبیرس ــتورالعمل ثبت ن ــق دس ــه دقی ــد از مطالع ــد، بع عمل آورن
آموزشــی همــکار، مي تواننــد در صــورت داشــتن هرگونــه ســؤال، در ســاعات: صبــح 
ــا شــماره تلفن هــای 88844791  ــی 16:00 ب ــی 12:30 و عصــر 13:30 ال 8:30 ال

الــی 88844793 تمــاس حاصــل نماینــد.
نکات مهم:

ــز، در  ــع نی ــون جام ــه آزم ــا، ازجمل ــا و مراحــل آزمون ه ــه نوبت ه ــام کلی 1- ثبت ن
ــه انجــام می شــود. ــن مرحل ای

2- وجوهــی کــه بــه اشــتباه بــه حســاب ایــن شــرکت واریــز می گــردد، منحصــراً 
پــس از طــی مراحــل اداری مربوطــه قابــل اســترداد اســت؛ لــذا داوطلبــان در هنگام 

ــد. ــت الزم را به عمــل آورن ــا دق ــداد آزمون ه ــی و انتخــاب تع ــام اینترنت ثبت ن

ثبت نام تلفنی:
ــی  ــا، امکان ــروس کرون ــل بحــران وی ــه دلی ــت ایجــاد شــده ب ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
ــور  ــر کش ــان سراس ــه داوطلب ــرای کلی ــام ب ــت ن ــا ثب ــت ت ــده اس ــم گردی فراه
ــی  ــتان های متقاض ــی و دبیرس ــز آموزش ــن مراک ــتان ( و همچنی ــران و شهرس )ته
آزمون هــای آزمایشــی ســنجش، در صــورت تمایــل، بــه صــورت تلفنــی بــا شــماره: 

ــد.  ــدام نماین ــا اق ــن آزمون ه ــام در ای ــت ن ــه ثب ــبت ب 88321455-021 نس
ــی  ــای آزمایش ــی آزمون ه ــام  اینترنت ــوه ثبت ن ــای نح راهنم

ــنجش س
مراحل ثبت نام:

گام اول: پرداخــت مبلــغ ثبت نــام و دریافــت شــماره پرونــده و رمــز عبــور 
)پرداخــت از طریــق کارت هــاي بانکــي عضــو شــبکه شــتاب و به صــورت اینترنتــی 

اســت(.
ــام  ــک ثبت ن ــت: لین ــده اس ــایت ارائه ش ــام )در س ــرم ثبت ن ــل ف گام دوم: تکمی

ــد(. ــام جدی ــنجش/ ثبت ن ــی س ــای آزمایش آزمون ه
گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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