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یادداشت  هفته

صفحه 13

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

)Ph.D( دوشنبه 1400/9/1 دكتري
جمعه 1400/12/6تا دوشنبه 1400/9/8

سه شنبه 1400/9/16 كارشناسي ارشد ناپيوسته
تا سه شنبه 1400/9/23

چهارشنبه 1401/2/28، پنجشنبه 1401/2/29 
و جمعه 1401/2/30

یکشنبه 1400/11/10 سراسري
تا یکشنبه 1400/11/17

چهارشنبه 1401/4/8، پنجشنبه 1401/4/9، 
جمعه 1401/4/10 و شنبه 1401/4/11

یکشنبه 1401/3/29 كاردانی به كارشناسي ناپيوسته
جمعه 1401/6/4تا یکشنبه 1401/4/5

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

سه شنبه 1401/4/14 
جمعه 1401/6/4تا سه شنبه 1401/4/21

 تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمون های ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در  سال 1401 

نكات الزم درباره   ثبت نام پذيرفته  شدگان  
آزمون  كارشناسي ارشد سال 1400 

از فردا آغازمی شود :

 ثبت نام  پذیرفته  شدگان  آزمون  
كارشناسي  ارشد سال 1400 

آرام بگیریم !
صفحه 8

صفحه 10

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور  در خصوص : 

اشتباه درانتخاب رشته درآزمون 

كارشناسی  ارشد ناپیوسته سال 1400

شرایط آموزش حضوری 
دانشجویان در نیمسال جاری 

اعالم شد
دانشگاه های  به  نامه ای  ارسال  با  علوم  وزیر 
در  آموزش   شدن  حضوری  شرایط  كشور، 

نيمسال جدید تحصيلی را تبيين كرد. 
در  است:  آمده  زلفی گل  علی  محمد  دکتر  نامه  در 
آغاز و  اخیر ستاد ملی کرونا و ضرورت  پی مصوبه 
تداوم آموزش های حضوری دانشجویان در دانشگاه ها 
است که  مقتضی  عالی کشور،  آموزش  و مؤسسات 
با توجه  به گونه ای تدریجی و  آموزش های حضوری 
واکسیناسیون  میزان  و  موردنظر  منطقه  شرایط  به 
دانشجویان و شرایط خوابگاهی برقرار شود. تشخیص 
آموزش  استانی  مدیریت  شورای  عهده  بر  امر،  این 

عالی است.
شورای  فوق العاده  جلسات  در  موضوع  همچنین 
تصمیمات  و  مطرح  عالی  آموزش  استانی  مدیریت 
عالی  آموزش  مؤسسات  وضعیت  با  متناسب  الزم 

مستقر در استان اتخاذ شود.
به  شورا  رئیس  امضای  با  نیز  شورا   تصمیمات 
مؤسسات ابالغ شود و مؤسسات ملزم به اجرای آنها 

هستند.
در بخش پایانی نامه وزیر علوم آمده است: مسؤولیت 
آموزش های  برگزاری  برنامه  پی گیری  و  نظارت 
حضوری در سطح وزارت، بر عهده معاون آموزشی 

است.



3 آبان ماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 230 

   هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
   سال بیست و ششم ، شماره 30 ، شماره پیاپی 1248 

  سوم آبان ماه سال  1400
   صاحب امتیاز : سازمان سنجش آموزش کشور

   مدیر اجرایی: بهمن احمدی
   صفحه  آرایی و حروفچینی : پیک سنجش

2916-1735 :ISSN    1735 -2916 :شاپا   
   نقل و برداشت مطالب نشریه پیک سنجش با ذکر کامل منبع بالمانع است.

   استفاده از طرح ها و عکس های اختصاصی پیک سنجش منوط به اجازه کتبی است
   نشانی: تهران، ابتدای پل کریمخان زند، بین خیابان های نجات اللهی و قرنی،

       پالک 204، صندوق پستی 5557- 14155
   peyk.sanjesh.org :نشانی سایت   

email:peyk@sanjesh.org :صندوق الکترونیکی   

قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند: 
از  نهي  و  معروف  به  امر  مردم  که  زماني  تا 
منکر نمایند و در کارهاي نیک و تقوا به یاري 
خواهند  سعادت  و  خیر  در  بشتابند،  یکدیگر 
آنان  از  برکت ها  نکنند،  چنین  اگر  اما  بود؛ 
سلطه  دیگر  گروه  بر  گروهي  و  شود  گرفته 
نه  و  دارند  یاوري  زمین  در  نه  و  کنند،  پیدا 

در آسمان. 

به  نهاد،  لغزشگاهت  در  پا  که  آن  دنیا[  ]ای 
فرو  دریایت  ژرفای  در  که  آن  و  آمد،  در  سر 
از ریسمان هایت  نیامد، و آن که  به در  رفت، 
رهید، توفیق رفیقش گردید، و آن که از گزند 
تنگش  جای  اگر  نَبود  باکش  است،  ایمن  تو 
مسکن است، و دنیا در دیدۀ او چنان است که 

گویی روِز پایان آن است. 

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
میان کفر و ایمان، فاصله اي جز ترک نماز نیست.

اسامي  گذشته،  هفته  اواسط  خداوند،  یاري  به 
پذیرفته شدگان آزمون  کارشناسي ارشد  سال  1400 
به  اعالم  شد.  سنجش  سازمان  سایت  طریق  از 
همین خاطر، مناسب دیدیم که مفاد این ستون را 
در شمارۀ پیِش رو، به یادکرد نکاتي چند به منظور 
اختصاص  آزمون  این  پذیرفته شدگان  راهنمایي 

دهیم.
این نکات به شرح زیر است: 

پذیرفته شدگان  ردیف  در  هم  که  داوطلباني  1ـ 
از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و هم  یکي 
در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي قرار 
منحصراً  که  باشند  داشته  توجه  باید  مي گیرند، 
قبولي  کدرشته محل هاي  از  یکي  در  مي توانند 
پذیرفته شدگان  دیگر،  عبارت  به  نمایند؛  ثبت نام 
آزمون  کارشناسي ارشد، مجاز به ثبت نام در هر دو 
محل قبولي نیستند؛ در غیر این صورت، بر اساس 

ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.
سال  کارشناسي ارشد  آزمون   شدگان  پذیرفته   -2
1400 باید، ضمن توجه به ضوابط و شرایط اعالم 
شده در اطالعیه مربوط به ثبت نام، که عالوه بر سایت 
سازمان سنجش، در همین شماره از نشریه نیز درج 
از مراجعه حضوري به دانشگاه  شده است، و پیش 
محل قبولي، براي کسب اطالعات بیشتر و دقیق تر 
الزم،  مدارک  و  ثبت نام  نحوه  و  تاریخ  درخصوص 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  اطالع رساني  پایگاه  به  ابتدا 
نمایند و در صورتي  آموزش عالي ذي ربط مراجعه 
داوطلبان،  قبولي  محل  مؤسسات  و  دانشگاه ها  که 

تاریخ مشخصي را براي ثبت نام ارائه نکرده باشند، 
در یکي از روزهاي سه شنبه 4 و چهارشنبه 5 آبان 
ماه )فردا و پس فردا( براي ثبت نام به مؤسسه محل 

قبولي خود مراجعه کنند.
3- کلیه پذیرفته شدگان توجه داشته باشند که باید 
در زمان مقرر براي ثبت نام به مؤسسه محل قبولي 
خود مراجعه کنند؛ زیرا مراجعه نکردن به موقع این 
افراد براي ثبت نام، به منزلة انصراف از ادامه تحصیل 

آنان تلقي خواهد شد. 
رشته  کد  پذیرش  پذیرفته شدگاني  که   تمام  4ـ 
محل قبولي  آنها براي نیمسال اول تحصیلي 1400 
تاریخ   تا  حداکثر  باید  است،  ماه(  )مهر   1401 ـ 
کارشناسي  مدرک  اخذ  به  نسبت  ماه  شهریور   31
اقدام کنند. ضمناً آن دسته از پذیرفته شدگاني که 
پذیرش کد رشته محل قبولي آ نها براي نیمسال دوم 
است،  ماه(  )بهمن   1401 ـ   1400 تحصیلي  سال 
مي توانند مدرک کارشناسي خود را حداکثر تا تاریخ 
از  این صورت،  غیر  در  نمایند؛  ارائه   1400/11/30
آنان ثبت نام به  عمل نخواهد آمد و ضمن »کان لم 
مطابق  آنان  با  افراد،  این  قبولي  تلقي شدن  یکن« 

مقررات رفتار خواهد شد.
5ـ  در هر مرحله  از آزمون )ثبت نام ، پذیرش یا هنگام  
تحصیل (، چنانچه  مشخص  گردد که  داوطلبي  حقایق  
را کتمان  نموده  یا اطالعات نادرست ارائه کرده است 
و واجد شرایط نیست، قبولي  وي  لغو گردیده و بر 

اساس  مقررات  با این داوطلب  رفتار خواهد شد.
موفق باشيد

نكات الزم درباره   ثبت نام پذيرفته  شدگان  آزمون  كارشناسي ارشد سال 1400 

منظور  به  داوطلبان  حضوری  پذیرش  عدم  به  توجه  با 
تسریع  منظور  به  و  کرونا  ویروس  شیوع  از  جلوگیری 
الکترونیکی،  صورت  به  درخواست ها  ثبت  و  بررسی  در 
متقاضــیان می توانند به سیـــستم پیشخان خدمـــات 
 الکترونیکی ســـازمان سنـجش آمـوزش کشور به آدرس:
 http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست 
خود را به همراه مستندات الزم ثبت نمایند. ضمناً پس از 
ثبت درخواست، برای داوطلب ، شماره نامه و کدرهگیری 

از طریق پیام کوتاه ارسال می شود.
داوطلبان می توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری 
الکترونیکی  رهگیری  پرتال  به  کوتاه،  پیام  طریق  از 
 http://rahgiri.sanjesh.org آدرس:  به  مکاتبات 
مطلع  خود  درخواست  وضعیت  آخرین  از  و  شده  وارد 
شوند.                                                                                                                

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

ثــبت و  پی گیری درخواست 

داوطلــبان به روش الکــترونیکی
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از سوی صندوق رفاه وزارت علوم اعالم شد:

نحوۀ تعیین بدهی و چگونگی 
بازپرداخت وام های دانشجویی در 

دوران كرونا

نحوۀ تعيين بدهی و چگونگی بازپرداخت وام های 
دانشجویی در دوران شيوع و ادامه بيماری كرونا، 
دانشجویان  رفاه  صندوق  امنای  هيأت  سوی  از 

مصوب و اعالم شد.
دانشجویان  رفاه  امنای صندوق  اساس مصوبه هیأت  بر 
با دانشجویان شاغل  وزارت علوم و به منظور مساعدت 
و دانش آموختگان بهره مند از تسهیالت اعطایی صندوق 
بیماری  پاندمی  دوران  در  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه 
کرونا، که منجر به تعطیلی آموزش حضوری و به تبع آن 
افزایش سنوات تحصیلی آموزشی برای تعداد زیادی از 

دانشجویان شده است، مقرر شد:
بیماری  دوره شیوع  در  به تحصیل  دانشجویان مشغول 
به  دوره  این  در  که  دانش آموختگانی  و همچنین  کرونا 
از  دریافتی  تسهیالت  بدهی«  وضعیت  »تعیین  زمان 
اقساط  فاقد دفترچه  صندوق رفاه دانشجویان رسیده و 
»تعیین  مجاز  سنوات  به  تحصیلی  نیمسال  دو  باشند، 

وضعیت بدهی« آنها اضافه شود.
دانشجویان و دانش آموختگانی که دارای دفترچه اقساط 
هستند و تاریخ اولین سررسید اقساط بدهی آنان تا تاریخ 
ابالغ این مصوبه فرا نرسیده است )23 مرداد ماه 1400(، 

نیز مشمول بند الف خواهند شد.
سال  پایان  تا  ابالغ  زمان  از  مصوبه،  این  اجرای  مدت 

تحصیلی 1400-1401 است.

فرآیند انتقال دانشجویان 
دانشگاه های علوم پزشکی داخل 

كشور آغاز شد
دانشگاه های  دانشجویان  مهمانی  و  انتقال  سامانه 
دوم  نيمسال  برای  كشور  داخل  پزشکی  علوم 

1400-1401 فعال شد. 
معاونت آموزشی وزارت بهداشت با صدور اطالعیه ای اعالم 
دانشگاه های  دانشجویان  مهمانی  و  انتقال  سامانه  کرد: 
-1400 دوم  نیمسال  برای  کشور  داخل  پزشکی  علوم 

1401 فعال شد.
دانشجویان  مهمانی  و  انتقال  سامانه  اساس،  این  بر 
-1400 اول  نیمسال  برای  پزشکی  علوم  دانشگاه های 

1401 بر اساس برنامه زمانی فعال می شود و الزم است که 
به  پاسخگویی  و  رسیدگی  درخواست،  ثبت  به  نسبت 
تقاضاهای انتقال و مهمانی دانشجویان، بر اساس بازه های 

زمانی اقدام شود.
و  مبدأ  دانشگاه های  در  متقاضی  دانشجویان  ثبت نام 
بارگذاری مدارک الزم، از روز دوشنبه 3 آبان ماه )امروز( 
آغاز می شود و تا روز پنجشنبه 4 آذر ماه 1400 ادامه 
سوی  از  نقص  اعالم  و  مدارک  همچنین بررسی  دارد. 
از روز شنبه  از سوی دانشجو،  دانشگاه مبدأ و ویرایش 
6 آذر ماه شروع می شود و تا روز پنجشنبه 18 آذر ماه 

1400  ادامه دارد.
ماه  دی   4 شنبه  روز  تا  ماه  آذر   20 شنبه  روز  ضمناً 
و  رسیدگی  و  دانشجویان  ویرایش  1400 فرصت 
است.  شده  تعیین  مبدأ  دانشگاه  سوی  از  نتیجه  اعالم 
همچنین بررسی مدارک و اعالم نقص از سوی دانشگاه 
مقصد و ویرایش از سوی دانشجو، از روز یکشنبه 5 دی 
ماه 1400  یکشنبه 19 دی  روز  تا  و  می شود  آغاز  ماه 

ادامه دارد.

رسیدگی  و  دانشجویان  ویرایش  فرصت  اساس،  این  بر 
روز دوشنبه از  دانشگاه مقصد،  از سوی  نتیجه  اعالم   و 
ماه  دی   30 شنبه  روز  تا  و  می شود  آغاز  ماه  دی   20

1400 ادامه دارد.

از فردا آغاز می شود:
ثبت نام پذیرفته شدگان 
كارشناسی ارشد پیام نور

جزئيات نحوه ثبت نام غيرحضوری پذیرفته شدگان 
شد.  اعالم  پيام نور  دانشگاه  كارشناسی ارشد 

ثبت نام از فردا 4 آبان ماه آغاز می شود.
پذیرفته شدگان  غیرحضوری  ثبت نام  نحوه  جزئیات 

ثبت نام  شد.  اعالم  پیام نور  دانشگاه  کارشناسی ارشد 
دانشگاه  کارشناسی ارشد  پذیرفته شدگان  غیرحضوری 
پیام نور، از روز 4 لغایت 9 آبان ماه آغاز شده و انتخاب 
واحد دانشجویان از روز 5 لغایت 12 آبان ماه از طریق 
انجام   reg.pnu.ac.ir نشانی:  به  گلستان  سامانه 

می شود.
پذیرفته شدگان، پس از ورود به سامانه در مهلت اعالم 
شده و با مطالعه صفحه ورودی، می توانند با استفاده از 
شناسه کاربری و گذرواژه )در صفحه اول سایت فوق الذکر 
آموزشی  سامانه  وارد  می شود(  اعالم  ثبت نام  زمان  در 

گلستان شوند.

پذیرفته شدگان الزم است که اسکن مدارک ذیل را در 
قالب jpg یا jpeg و با حجم هر فایل حداکثر 250 کیلو 
بارگذاری  غیرحضوری  ثبت نام  هنگام  در  و  تهیه  بایت 

کنند.
تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه.

تصویر کارت ملی )پشت و رو(.
عکس رنگی با زمینه روشن بدون کاله و عینک.

مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه )ویژه آقایان(.
کارشناسی  مدرک  )برای  کارشناسی  مدرک  تصویر 

ناپیوسته الزم است که مدرک کاردانی نیز ارائه شود(.
پذیرفته شدگان باید در هنگام ثبت نام در سامانه گلستان، 
وارد لینک: http://estelam.msrt.ir شده و پس از 
تقاضای تأییدیه تحصیلی برای آخرین مدرک تحصیلی 
)کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته یا کارشناسی پیوسته(، 

کد پی گیری را در سامانه گلستان ثبت کنند.
وزارت  استعالم  سامانه  به  دانشگاه ها  از  معدودی  تعداد 
علوم متصل نیستند و برای این مدارک، همچنان باید از 

طریق اداری تقاضای تأییدیه تحصیلی کنند.
تاریخ تا  حداکثر  که  است  بوده  الزم   پذیرفته شدگان 

 30 مهر ماه 1400 در مقطع قبل فارغ التحصیل شوند. 
این افراد می توانند برای آگاهی از سایر شرایط به »بند 
آموزش  سنجش  سازمان  دستورالعمل   -3-3 و   -3-1

کشور« مراجعه کنند.
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امتحانی  از مجموعه های  و ضرایب دروس هر یک  امتحانی  مواد  اعالم رشته ها،  ضمن 

آزمون ورودی مقطع دكتری )Ph.D( سال 1401 )به شرح جدول ذیل این اطالعیه 

که در سایت سازمان سنجش آمده است(، به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در این 

آزمون می رساند که پذیرش دانشجو در سال 1401 بر اساس قانون »سنجش و پذیرش 

عالي« مصوب  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  تکمیلی در  دانشجو در دوره هاي تحصیالت 

و  مربوطه  اجرایي  آیین نامة  و همچنین  اسالمی  1394/12/18 مجلس محترم شورای 

مصوبات »شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی« و مطابق 

آزمون  پذیرش  ثبت نام  راهنمای  دفترچه  در  مندرج  ضوابط  و  شرایط  و  اطالعیه  این 

مذکور، که در زمان ثبت نام )آذر ماه سال 1400( از سوی این سازمان منتشر می شود، 

صورت خواهد گرفت.

دکتري  مقطع  به  ورود  براي  پذیرش  و  سنجش  پژوهشي:  ـ  آموزشي  دكتري   -1

ناپیوسته آموزشي ـ پژوهشي، بر اساس معیارهاي زیر انجام مي گیرد:

1-1- آزمون متمرکز )50 درصد(.

2-1- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(.

3-1- مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد(.

 2- دكتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای مقطع دکتری ناپیوسته پژوهشـ  محور،

 بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

1-2- آزمون متمرکز )30 درصد(.

2-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(.

3-2- مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(.

4-2- تهیه طرحواره )20 درصد(.

اجرای مرحلة اول )آزمون متمرکز( از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، و ثبت امتیاز 

مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و ... از سوی دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.

3- بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی، 

مواد آزمون متمرکز دکتری )Ph.D( سال 1401 به شرح زیر خواهد بود:

الف( آزمون زبان                            با ضریب )1(

ب( آزمون استعداد تحصیلی                              با ضریب )1(

با ضریب )4( ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد  

)شبانه(،  دوم  نوبت  روزانه،   : دوره های  شامل  ها،  دوره  تمامی  برای  پذیرش  و  سنجش 

 پردیسهای خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعي، دانشگاه آزاد اسالمی و .... بر اساس 

قانون فوق و آیین نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت. 

4- شرایط و ضوابط در دفترچة راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دکتري نیمه 

متمرکز سال 1401 اطالع رساني خواهد شد.

5- با توجه به امکان اصالح عناوین رشته ها یا سایر اطالعات در جداول مجموعه های 

امتحانی تا زمان شروع ثبت نام، مالک نهایی، اطالعات درج شده در دفترچه راهنمای 

ثبت نام خواهد بود.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های دكتری )Ph.D( سال 1401

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 اصالحات و تغییرات مجموعه هاي  امتحاني 
در آزمون ورودي نیمه  متمركز دكتري )Ph.D( سال 1401

پیـــرو انتشـــار اطالعیـــه مـــورخ 1400/06/10 در خصـــوص اعـــالم رشـــته ها، 
مـــواد امتحانـــي و ضرایـــب دروس هـــر یـــک از مجموعه هـــاي امتحانـــي آزمـــون 
ورودي نيمه متمركـــز دكتـــري )Ph.D( ســـال 1401، بـــه اطـــالع متقاضیـــان 
ثبت نـــام و شـــرکت در آزمـــون فـــوق می رســـاند کـــه اصالحـــات و تغييـــرات 

ـــه  ـــن اطالعي ـــر ای ـــدرج در زی ـــي من ـــاي امتحان ـــک از مجموعه ه ـــر ی ه
كـــه در ســـایت ســـازمان ســـنجش آمـــده اســـت، اعـــالم مي گـــردد.   

    روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 
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با توجه به تماس ها و مکاتبات بسیار زیاد داوطلبان عزیز و مطالب مطرح شده در شبکه های 
پذیرش  و  به سنجش  و مصاحبه های متعدد در خصوص موضوعات مربوط  اجتماعی 
دانشجو، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند که توضیحات ذیل را برای آگاهی 

داوطلبان و هشدار به آنها، به اطالعشان برساند:
 الف- اخیرا مشاهده شده است که عده ای از افراد سودجو  و کالهبردار، با سوءاستفاده از 
اشتیاق داوطلبان و  همچنین شرایط کنونی شیوع و همه گیری ویروس کرونا، اقدام به راه 
اندازی کانال های تلگرامی و اینستاگرامی جعلی با عنوان »روابط عمومی سازمان سنجش 
آموزش کشور« و طرح وعده های دروغین در خصوص اختصاص سهمیه کرونا نموده اند که 

متأسفانه تعدادی از داوطلبان هم به آنها اعتماد و با آنها همراهی کرده اند. 
سازمان سنجش آموزش کشور، ضمن اعالم کالهبردار و سودجو بودن این گونه کانال ها، 
اعالم می دارد که کلیه اخبار و اطالعیه ها درخصوص آزمون ها، نحوه پذیرش، میزان تأثیر 
سوابق تحصیلی، سهمیه های مصوب و سایر اطالعات الزم را که از طریق مراجع ذی صالح 
 ،www.sanjesh.org نشانی:  به  خود  رسمی  سایت  طریق  از  صرفاً  می شود،   ابالغ 
سایت هفته نامه پیک سنجش و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به اطالع داوطلبان 
می رساند و این سازمان هیچ گونه فعالیت و اطالع رسانی در فضای مجازی } تلگرام، 

اینستاگرام و...{ به غیر از کانال های اطالع رسانی داخلی به نشانی زیر ندارد:
http://sapp.ir/sanjeshprnoet : 1-  پیام رسان سروش

https://profile.igap.net/prnoetir : 2-  پیام رسان آي گپ
https://gap.im/prnoetir :3-   پیام رسان گپ

@prnoetir :4-  پیام رسان بله
https://eitaa.com/prnoetir : 5-  پیام رسان ایتا

ب- سنجش و پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی، بر اساس مصوبات قانونی مراجع 
ذی ربط صورت می گیرد و اخیراً مصاحبه های متعددی هم در خصوص روش های سنجش 
و پذیرش برای سال جاری و سال های آینده در رسانه ها صورت گرفته است. در این 

خصوص، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند به اطالع داوطلبان عزیز برساند:
1-  ضوابط و قوانین سنجش و پذیرش سال 1400 مطابق دفترچه های رسمی منتشر 
شده در سایت اطالع رسانی این سازمان، مشابه سال گذشته است و هیچ گونه تغییری 
نکرده است و مبنای قوانین و مقررات قانونی، دفترچه های ثبت نامی منتشر شده از سوی 

این سازمان است.
2-  در خصوص روش های سنجش و پذیرش سال های آتی، این سازمان در جریان هیچ کدام از 
تغییرات اعالم شده در مصاحبه های افراد مختلف نیست و مشارکتی هم با آنها در این زمینه ها 
نداشته است و طبیعتاً روابط عمومی این سازمان نیز اطالعاتی در این خصوص ندارد که بتواند 
پاسخگوی داوطلبان عزیز باشد؛ لذا از داوطلبان عزیز درخواست می شود اگر سؤالی راجع به 

این گونه مصاحبه ها دارند، آن را از افراد یا دستگاه های مصاحبه کننده پی گیری نمایند.
در خاتمه، از عموم داوطلبان آزمون هاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده 
این  نام و عنوان  از  اقدامات خالف قوانین و مقررات یا سوء استفاده احتمالي  هرگونه 
 سازمان، مراتب را از طریق شماره تلفن هاي: 36182152 -026 و 026-36182151 
اینترنتي: نشاني  الکترونیکي: hefazatazmon@sanjesh.org  یا  آدرس   و 

http://q.sanjesh.org/53479 به ستاد خبري اداره کل حراست سازمان سنجش 
آموزش کشور گزارش نمایند.        

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

توضیحات سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

مطالب مطرح شده در شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها در ارتباط با روش هاي پذیرش دانشجو 

در سال هاي آتي ، سهمیه ها و ارتباط كانال هاي تلگرامي و اینستاگرامي با این سازمان

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

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

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

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

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد 
خودداری نمایند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

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

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

خواهد شد.
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بدین وسیله اسامي آن  دسته از حافظان کل قرآن مجید 
)دیپلم و غیردیپلم( و کارشناسان رسمي علوم قرآني، که 
در آزمون کارشناسي ارشد سال 1400 شرکت نموده و حائز 
شرایط هستند، اعالم مي شود؛ لذا ضرورت دارد که حافظان 

محترم، با توجه به توضیحات ذیل، اقدام نمایند.
علوم،  وزارت  آموزشی  محترم  معاون  ابالغیه  بر  بنا  الف( 
آزمون  از آن،  بعد  و  از سال 1398  فناوری،  و  تحقیقات 

مستقل شفاهی صحت حفظ برگزار نخواهد شد.
ب( الزم است که متقاضیان بهره مندی از قانون مذکور، 
جلسه 573  مصوبه  در  مندرج  تخصصی  مدرک  حداقل 
شورای عالی انقالب فرهنگی )حافظ درجه 3( را، که آزمون 
آن از سوی سازمان دارالقرآن کریم و با همکاری ادارات کل 
تبلیغات اسالمی سراسر کشور برگزار می شود، ارائه نمایند.

ج( حافظان محترم قرآن دارای مدرک دیپلم و غیردیپلم، 
که اسامی آنها در جدول 1 درج شده است، الزم است که 
مدارک زیر را تا تاریخ 1400/09/10 به آدرس، سازمان 
سنجش آموزش کشور، صندوق پستي 15875-4378، 

حوزه معاونت فني و آماري ارسال نمایند:
لزوم،  و، در صورت  اول  ج-1( تصویر شناسنامه )صفحه 

صفحه توضیحات(. 
ج-2( تصویر کارت ملی.

ج-3( دو قطعه عکس 4*3 تمام رخ، تهیه شده در سال 
جاری )پشت نویسی شده(.

ج-4( تصویر مدرک تخصصي صحت حفظ )حداقل درجه 
3( که در دفاتر اسناد رسمي برابر اصل شده باشد.

د( حافظان داراي مدرک کارشناسي رسمي علوم قرآني 
مدرک  حداقل  دارای  که  جدول 2(،  در  مندرج  )اسامی 
براي  که  است  الزم  هستند،  حفظ   3 درجه  تخصصی 
مدارک   1400/09/10 تاریخ  تا  تسهیالت،  از  استفاده 
ذیل را به آدرس سازمان سنجش آموزش کشور، صندوق 
پستي 4378-15875، حوزه معاونت فني و آماري سازمان  

ارسال نمایند:
با  قرآني  علوم  رسمي  کارشناسي  مدرک  تصویر  د-1( 
گرایش هاي علوم قرآن مجید، تفسیر قرآن مجید، فنون 
قرائت مجید، تالوت و کتابت قرآن مجید، تربیت معلم قرآن 
و تربیت مربي عقیدتي سیاسي، الهیات و معارف اسالمي با 

گرایش علوم قرآن و حدیث.
د-2( تصویر مدرک تخصصي صحت حفظ )حداقل درجه 

3( که در دفاتر اسناد رسمي برابر اصل شده باشد.
د-3( فهرست رشته ها و دانشگاه هاي انتخابي در مجموعه 
امتحاني الهیات و معارف اسالمي )کد رشته 1111(. این 
فهرست از دفترچه شماره 2 آزمون کارشناسي ارشد، قابل 

بهره برداري است.
هـ( دارندگان دیگر مدارک کارشناسي غیر علوم قرآني، حق 

استفاده از این تسهیالت را دارا نیستند.
از  و( حافظان کل قرآن مجید، که در سال هاي گذشته 

تسهیالت قانون اعطاي مدرک کارشناسي و باالتر استفاده 
کرده اند، حق استفاده مجدد از این تسهیالت را  نخواهند داشت.
ز( ضوابط ثبت نام و آیین نامه آزمون هاي ارزیابي و اعطاي 
مدرک تخصصي به حافظان قرآن کریم، در سایت سازمان 
دارالقرآن کریم قابل مشاهده است )متقاضیان، به منظور 
کسب اطالعات بیشتر، مي توانند طی روزهای غیرتعطیل 
تلفن  شماره  با  ظهر   12 الي  صبح   9 ساعت  از  اداری، 
حافظان  به  تخصصی  مدرک  اعطای  و  ارزیابی  دبیرخانه 

قرآن کریم )66956068-021( تماس حاصل فرمایند(. 
جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 

نام پدرنامنام خانوادگيردیف
علي اكبر            عفت                           ابراهيمي                      1
قدیر                مریم                          ابراهيمي فروتقه               2
عبدالمجيد           ابوبكر                        احمدي نيا                     3
حاتم                سعيد                          اخترشناس                      4
علي اكبر            علي                           ارجي                          5
محمدعلي             فاطمه                         آرمات                         6
علي اكبر            حامده                         آزاد                          7
عبدالحميد           هادي                          اسماعيل زاده                  8
موسي                مهدي                          اسماعيلي                      9
دادخدا              مسلم                          اصغریان                       10
سبيل                محسن                          افروز                         11
حسن                 سميه                          اكبرزاده كهریزي               12
حميدرضا             اميرحسين                      اهلل وردي                      13
علي اكبر            مریم                          الهي                          14
سيدعلي              مليكه سادات                   امامي                         15
رحيم                محمد                          امجدي                         16
رضاقلي              ميثم                          اميدیان دهكردي                17
حسن                 حبيب                          اميري                         18
محمد                مهرانگيز                      اميري                         19
حسين                حسن                           اميني                         20
علي                 فائزه                         اميني جزه                     21
محمدحسين            مریم                          انصاري                        22
نوروز               محمدحسين                      انصاري جابري                  23
حسين                مهدي                          ایرانمنش                      24
مسعود               محبوبه                        ایماني بوسجين                 25
حميدرضا             حسن                           بابایي ازناوه                 26
ناصر                زهرا                          بارورزكوچه قلعه               27
محمدیوسف            بالل                          باعزم ابقه ئي                 28
محمد                زهرا                          باكفي                         29
حسن                 احمد                          باورداني                      30
حسن                 علي                           بختياري                       31
حسن                 فاطمه                         بختياري                       32
صفرمحمد             ميالد                         بخشنده                        33
علي                 محمدحسين                      بالسم                         34
ایوب                عاسف                          بلوچ                          35
اعيد                حميد                          بلوچ                          36
بنياد               سليمان                        بندهي                         37
قاسم                عبدالوكيل                     بني كمال                      38
رضا                 مائده                         بهرامي                        39
حسين                احمدرضا                       بهمني                         40
بهرام               فاطمه                         بيراوندي                      41
قوس الدین           نبي                           پادیيه براهوئي                42
عين اهلل            محمد                          پازكي طرودي                   43
قادرداد             صفيه                          پایه دار                      44
علي                 عيسي                          پناهي زاده                    45
ابوالفضل            عليرضا                        پنجور                         46
شيخ فياض            عصمت                          پورحيدري                      47
محمد                مریم                          پورشاهرخ آبادي                48
سيدحمزه             سيدحميدرضا                    پورمرشد                       49
عبدالحسن            مرتضي                         پورنعامه                      50
محمدحسين            مریم                          پورواعظيان شرقي               51
مهدي                فاطمه                         تالقاني                       52
عبدالمجيد           اسامه                         ترشابي                        53
منوچهر              معصومه                        تميمي تواندشتي                54
سعيداحمد            فضل الرحمن                    توتازهي صفا                   55
سيدمحمد             ذاكره السادات                 تهامي زرندي                   56
حسن                 محمدرضا                       جاودان                        57
عبدالفتاح           محسن                          جباري                         58
مهدي                زهرا                          جدي                           59
سيدهادي             زینب سادات                    جزائري شوشتري                 60

جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 
نام پدرنامنام خانوادگيردیف
ابراهيم             محمدصالح                      جعفرزاده قهدریجاني            61
ابراهيم             مهدي                          جعفرزاده قهدریجاني            62
محسن                بهاره                         جعفري                         63
محمدمحسن            عليرضا                        جعفري مطلق                    64
محمدتقي             محمدصادق                      جعفري نژاد                    65
جعفر                فریده                         جليل پور                      66
عبدالساده           حكيم                          جميلي                         67
كاظم                زینب                          جواهري                        68
امير                معين                          جودي رودي                     69
مرتضي               مریم                          جهازیان                       70
محمد                عبدالرشيد                     چاري زهي نيا                  71
حالت بردي           رجب محمد                      حبيب لي                       72
حكمت                مجيد                          حبيبي برآبادي                 73
مهدي                محمدحسين                      حبيبي بينا                    74
علي                 هانيه                         حججي نجف آبادي                75
نعيم                نوال                          حزباوي                        76
محمدرضا             مهدي رضا                      حسن زاده                      77
محمدصادق            معصومه                        حسني اردكاني                  78
غالم سرور           سعيد                          حسني ریزه ئي                  79
محمدحسن             اميد                          حسين زاده                     80
ایوب                قاسم                          حسيني                         81
سيد ابراهيم          فاطمه سادات                   حسيني                         82
سيد محمدرضي          زینب سادات                    حسيني                         83
سيد محمدحسن          سيده مریم                     حسيني                         84
سيد محمود            نجمه السادات                  حسيني دره كردي                85
سيد علي              اعظم                          حسيني دهنوي                   86
سيد اسماعيل          فاطمه سادات                   حسيني روشن                    87
سيد محمد             سيده محدثه                    حسيني عبدل آبادي              88
علي اكبر            ساجده                         حسيني فهرجي                   89
سيدابوالفضل         اكرم سادات                    حضرتي                         90
ماشااهلل             حليمه                         حق بين                        91
سيدابراهيم          فاطمه سادات                   حيدري                         92
سيداحمد             فهيمه سادات                   خاتمي                         93
غالمرضا             حسين                          خامسي پور                     94
سعيد                معصومه                        خان پور                       95
صفر                 مهسا                          خساره                         96
داریوش              حسينعلي                       خسروشاهي                      97
تویلي               مصطفي                         خسروي                         98
مهدي                اميررضا                       خسروي                         99
عليجان              امير                          خسروي                         100
محمدسعيد            محمد                          خطيبي قشمي                    101
عبدالرحمان          راحله                         خورسند                        102
عبدالعزیز           احمد                          دامني                         103
محمدصالح            احمد                          دامني                         104
حميد                انسيه                         درایتي                        105
راضي                حسنا                          درخشان                        106
موسي                خورشيد                        دریایي                        107
هادي                فاطمه                         دليري                         108
عباس                مژگان                         دهقان منشادي                  109
داود                زهرا                          دهقاني عشرت آباد              110
سعدي                عطيه                          ذوالفقاري                     111
محمدرضا             فاطمه                         رادمهر                        112
خليل                ابراهيم                       ربي هاوي                      113
منتظر               زهرا                          ربيعي فر                      114
كاظم                زینب                          رجب                           115
محمد                عبدالعزیز                     رحماني                        116
غالمحسين            بتول                          رحماني سرچشمه                 117
ذبيح اهلل            محمد                          رحمانيان                      118
عبداهلل            نعمت اهلل                     رحيمي                         119
یارمحمد             محمد                          رزم پوش                       120
حسنعلي              اميرحسين                      رضایي                         121
محمدرضا             فاطمه                         رضایي                         122
محمود               اميرعباس                      رضایي ادریاني                 123
حسن                 مهدي                          رضایي خوراني                  124
محسن                محمدسجاد                      رضایي فر                      125
عبدالرضا            مرضيه                         رضائي                         126
محمدصدیق            زینب                          رضائي                         127
رجبعلي              نرگس                          رضائي ادریاني                 128
علي ضامن            مریم                          رضائي ده شيبي                 129
مجيد                حسين                          رفيعي                         130
داود                محمد                          رمضاني                        131
جعفرعلي             فاطمه                         رمضاني خارواني                132
عبدالرئوف           صهيب                          رمضاني نشتيفاني               133
احد                 بهاره                         رنجبري                        134
درمحمد              عبدالباسط                     رندبلوچ                       135

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشوردر خصوص: 

نتایج حافظان قرآن مجید در آزمون كارشناسی ارشد سال 1400
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جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 
نام پدرنامنام خانوادگيردیف
رسول                خالد                          ریگي                          136
محمدحنيف            ابراهيم                       ریگي                          137
صحبت                عبيداهلل                       ریگي بيداستري                 138
سيدمحسن             سيده محدثه                    رئيس الساداتي                 139
محمد                رباب                          رئيسي                         140
علي                 محمدامين                      زارع بيدكي                    141
مرتضي               سونيا                         زارعي                         142
احمد                سعيده                         زارعي                         143
محمد                رضا                           زارعي كریاني                  144
حيدر                مریم                          زندلشني                       145
اكبر                حسين                          زواران حسيني                  146
اكبر                محمدرضا                       زواران حسيني                  147
ایرج                زهرا                          زینالي                        148
رضا                 فاطمه                         زینلي                         149
سيدحسين             فاطمه                         ساجدي                         150
سيدمحمد             سيده طاهره                    ساجدي                         151
عبدالمجيد           عبداهلل                       سارباني                       152
محمدعلي             فاطمه                         ساالري نسب جوزمي              153
سيدرضا              سيداميرحسين                   سجادي                         154
محمد                حسين                          سحاریان پوري                  155
عليرضا              فاطمه                         سرافراز                       156
حسن                 صادق                          سرخي                          157
عليرضا              محمدمهدي                      سرگزي پور                     158
محمد                فاطمه                         سعادتي                        159
محمدجواد            ابوالفضل                      سقاي بيریا                    160
عبدالرحمن           عبداللطيف                     سقلي                          161
حسين                مهدي                          سلمانيان قهدریجاني            162
محمد                بهاره                         سلمانيان قهدریجاني            163
عبدالرحيم           محمد                          سليمي                         164
عباس                زهرا                          سواري                         165
صمد                 محمد                          سوري                          166
سيدمحمد             سيده فاطمه                    سيادت موسوي                   167
سيدعليرضا           سيدشهاب الدین                 سياهپوشان                     168
ابراهيم             حسين                          شاطري پوراصفهاني              169
عبدالغفار           حميرا                         شاه بخش                       170
علي مراد            طاهره                         شاه وردي شهركي                171
حسين                فاطمه زهرا                    شاهمرادي پورگسموني            172
احمد                معين الدین                    شاهوزهي مهر                   173
علي اصغر            مهدي                          شجاعي                         174
عباس                علي                           شجاعي اراني                   175
محمدشریف            آامنه                          شرفي زاده                     176
ابراهيم             فاطمه                         شریفي ویدوجي                  177
علي                 سميه                          شفيعي قهدریجاني               178
عبدالرسول           زهرا                          شكيبافر                       179
علي اكبر            عليرضا                        شوروزي                        180
عبدالواحد           احسان                         شه بخش                        181
عبداهلل              خداداد                        شهدادي                        182
رحيم                ام البنين                     شهالچشم سردرود                183
اسا                 رشيد                          شهنوازي جابر                  184
غالمحسين            مسعود                         شيرمحمدي حسيني ئي             185
محسن                مهدي                          شيروي                         186
یداهلل              حميد                          شيهكي                         187
عبدالرحمان          عبدالغفار                     صاحبدل مهرابادي               188
حسن                 محسن                          صادقيان رناني اصفهاني         189
محمد                محمدابراهيم                   صافي                          190
غالمعلي             ام هاني                       صالحي                         191
هدایت               محمدمهدي                      صالحي رزوه                    192
حسين                هما                           صفایي                         193
عبداالحد            محسن                          صمدزاده مهرآبادي              194
صفرعلي              اميد                          صمدیه                         195
هدایت               زهرا                          طالبي طالب بيگي               196
محمدعلي             فاطمه                         طغياني                        197
طه                  سينا                          طالئي كورانه                  198
جواد                فرشته                         ظرافتي اكمل                   199
حسن                 زهرا                          عادل پور                      200
محسن                محمد                          عاشوري                        201
سلمان               فاطمه                         عاشوري                        202
عباس                حمزه                          عامري پور                     203
مسعود               محمدامين                      عباسي                         204
محمدعلي             مائده                         عباسيان                       205
عبدالغفار           بتول                          عبدالرحيمي                    206
قاسم                محمد                          عبدالعلي نژاد                 207
قاسمعلي             حميده                         عبداللهي                      208
حجت اهلل             مليحه                         عبداللهي اصل                  209
سيد نورآقا           سيدحسن                        عبداللهي موسوي                210
وزیر                یاسين                         عثماني                        211
حسين علي            عصمت                          عسكر آبادي                     212
تولد                فاطمه                         عسكري مهارلوئي                213
سيدمجيد             سيد محمدصالح                   عطایي فرد                     214
محمدجواد            محمدمهدي                      عظيمي                         215
سيد حسين             فاطمه سادات                   علوي                          216
جهانبخش             محمد                          علي پور                       217
هاشم                معصومه                        عليزاده                       218
اسماعيل             محمد                          عناني                         219
عبدالحسين           اعظم                          غفوري                         220
اصغر                زهره                          غفوري قهدریجاني               221
علي اصغر            علي                           غفوري منش                     222

جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 
نام پدرنامنام خانوادگيردیف
وحيد                حسين                          غالم آزاد                     223
محمود               غزل                           غنجي                          224
سيدمهدي             عطيه سادات                    غياثي                         225
اكبر                محمدهادي                      فاجر                          226
سيدعلي              سيدمحمدمهدي                   فاطمي نيا                     227
حسن                 مهدي                          فرامرزي                       228
سعيد                فاطمه                         فرجي                          229
قاسم                هانيه                         فرهادفر                       230
داوود               محسن                          فالح                          231
حميد                مهتاج                         فهيم                          232
فيض احمد            فاطمه                         فياضي                         233
ناصر                نرجس                          قادري                         234
ميكائيل             ندا                           قاسمي                         235
غالمرضا             الهام                         قاسمي بيستگاني                236
رضا                 معصومه                        قاضي خاني لي                  237
حسين                فاطمه                         قدوسي                         238
عبدالمحمد           زهرا                          قرباني                        239
تقي                 محمدمهدي                      قرباني                        240
محمدعلي             محمد                          قمري                          241
علي یار             حميدرضا                       كاظمي                         242
خليل اهلل            عبيده                         كبوداني نصرآاباد               243
یاسين               محمدیاسر                      كبوداني نصرآباد               244
گل محمد             سراج                          كرد                           245
محمدرسول            عبدالغفار                     كرد زابلي                      246
مصطفي               صفورا                         كردي جوزداني                  247
علي                 زهرا                          كرمي                          248
حسن                 امير                          كریم طاهري                    249
احمد                محمدمهدي                      كریمي                         250
داود                زهرا                          كریمي                         251
محسن                فاطمه معصومه                  كریمي                         252
عباس                فاطمه                         كریمي طاهري                   253
عباسعلي             زهرا                          كریميان فرد                   254
محمدرضا             طيبه                          كزازي وركانه                  255
محمدعلي             حميد                          كشاورز                        256
علي اصغر            محمدمهدي                      كشت كاران                     257
اكبر                محمدمهدي                      كفيري                         258
داداهلل             ابوبكر                        كوهساري                       259
سيدمهدي             سيده فاطمه                    كهربائي                       260
رضا                 فاطمه زهرا                    كياني رناني                   261
مرتضي               فاطمه                         گرجي                          262
رحمان بردي          یحيي                          گلدي                          263
نادر                زینب                          گلستاني حتكني                 264
نصراهلل             محمدعمر                       گمشادزهي                      265
اسماعيل             مهران                         گنجي                          266
اكبر                زهرا                          گندمكارن دليگاني              267
محمدعلي             محمدمهدي                      لطفي                          268
محمدتقي             مریم                          لطيفي                         269
نورمحمد             حميدرضا                       ماخونيكي                      270
شي محمد             انعام اهلل                    متقي                          271
فاضل                عباس                          مجلسي                         272
محمدرضا             محبوبه                        مجيدي                         273
عبدالسالم           داوود                         محبوبي كاریزكي                274
محمد                مجتبي                         محسني راد                     275
محمودرضا            حدیثه                         محمدحسين ميرزایي              276
محمودرضا            نفيسه                         محمدحسين ميرزایي              277
عبدالرحمن           علي                           محمدیان                       278
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آرام  بگیـریـم!
تازه  بزرگ، هم کسی که  دنیای  این  از  فردی  عنوان  به 
وارد دانشگاه شده است و هم داوطلب پشت کنکوری و 
یا دانش آموزی که قرار است سال آینده کنکور را تجربه 
کند، در هر جا و هر موقعیتی که هستید، باید به خاطر 
داشته باشید که داشتن آرامش در زندگی، مؤثرترین راه 
برای رسیدن به اهداف و موفقیت است. برای رسیدن به 
این مهم ترین و کلیدی ترین نکته زندگی، یعنی آرامش، 
الزم است که برخی از قابلیت های ویژه را در خود پرورش 
داده و شرایط خاصی را در زندگی تان ایجاد کنید. بسیاری 
به  را  زندگی  آرامش در  از شما عزیزان ممکن است که 
سبک و شیوه خودتان ایجاد کنید، اما در میان شما احتماالً 
کسانی نیز هستند که هیچ گاه و در هیچ شرایطی، احساس 
آرامش نمی کنند؛ حتی االن که کنکور را به خوبی پشت 

سر گذارده اید و دیگر هیچ دغدغه ای ندارید. 
یکی از دوستان، که موقعیت اجتماعی و اقتصادی بسیار 
خوبی هم در جامعه دارد، اشاره می کرد که »هیچ گاه در 
زندگی، احساس آرامش نکرده ام. از کودکی، همیشه این 
استرس را داشتم که باید خوب درس بخوانم. در دبیرستان 
دغدغه کنکور و قبولی در دانشگاه، آرامش را از من سلب 
با ورود به دانشگاه، دروس و امتحان ها، شرکت در  کرد. 
مقطع فوق لیسانس و پس از مقطع فوق لیسانس، شرکت 
در آزمون دکتری و موفقیت در آن و مهم تر از آن، داشتن 
یک کار مناسب و رقابت در عرصه کار، ذهن مرا درگیر 
کرده و آرامش را از من گرفته است. حاال که به همه این 
موقعیت ها دست یافته ام و شرایط خوبی دارم، می بینم که 
می توانستم بدون نگرانی و حداقل با دغدغه کمتری به این 
خواسته ها و اهدافم دست یابم؛ اما همیشه از خود می پرسم: 
چرا نتوانستم و چرا بهترین روزهای عمرم را با نگرانی های 
بی ارزش از بین بردم؟« ممکن است که هر یک از ما دالیلی 
برای نداشتن آرامش در زندگی خود داشته باشیم. به این 
نکته نیز باید توجه داشت که چندان فرقی نمی کند که در 
کدام کشور و با چه شرایط اقتصادی و اجتماعی زندگی 
شرایط،  این  به  توجه  با  آرامش  داشتن  گرچه  می کنیم. 
ممکن است تغییر کند، اما در نهایت این ما هستیم که 
به بزرگترین منبع انرژی و شادی خود در زندگی پر و بال 

حضور داده یا آن را از ریشه قطع می کنیم.
و  موفقیت ها  در  آرامش  که  نقشی  از  نظر  صرف       
بر  مهم  اصل  این  تأثیر  داشت،  خواهد  ما  پیشرفت هاي 
سالمت جسمی و روحی ما نیز غیرقابل انکار است؛ بنابراین، 
در این مقاله تصمیم گرفته ایم تا کمی درباره راهکارهای 

رسیدن به آرامش در زندگی، با شما عزیزان صحبت کنیم. 
رعایت نکات زیر مقدماتی است که به شما کمک می کند تا 

در این مسیر گام بردارید:
1- یاد خدا، آرامش بخش قلب ها

اال بذکر اهلل تطمئن القلوب )آگاه باشید که فقط با یاد خدا 
دل ها آرام می گیرد(. هنگامی که نام خدا برده می شود، 
انسان  قلب  در  و حکمت  علم  قدرت،  دنیا عظمت،  یک 
متجلی مي شود؛ چرا که او دارای اسماء حسنی و صفات 
عیب  گونه  هر  از  منزه  و  کماالت  تمام  صاحب  و  علیا 
و نقص است. توجه مداوم به چنین نکاتي، نه تنها روح 
انسان را به نیکی ها و پاکی ها سوق می دهد و از بدی ها 
ما  تا  می شود  باعث  بلکه  می کند،  پیراسته  زشتی ها  و 
با این عظمت و بزرگی، مراقب  همیشه از اینکه خدایی 
 ما و احوال و امور زندگی مان است، احساس آرامش کنیم؛
پس زمانی را برای خلوت کردن با خدا اختصاص دهید، 
با او درد دل کنید، از روزی که گذرانده اید، با او صحبت 
کنید، از آدم ها، از غم ها، از شادی ها با خدا حرف بزنید و 
بابت نعمت های قشنگی که در اختیار خودتان دارید از او 
تشکر کرده و ایمان خود را راجع به این باور که هر چیزی 
که در زندگی شما اتفاق می افتد در راستای خیر و مصلحت 
شماست، تقویت کنید. انجام این کار باعث می شود تا به 
کمتر  دیگر  و  کنید  پیدا  دست  می خواهید  که  آرامشی 

چیزی باعث رنجش و ناراحتی شما شود.
2- فقط درباره آنچه دوست دارید، حرف بزنید 

حرف زدن در مورد غم ها و ناراحتی ها باعث می شود که 
ناگواری ها و تلخی ها بیش از پیش در زندگی شما نمود 
پیدا کند؛ پس سعی کنید که همیشه در مورد زیبایی ها و 
خوبی های زندگی تان صحبت کنید و به آنها اهمیت دهید 
و از کنار آنها بی تفاوت نگذرید. در مورد موفقیت هایتان، 
سالمتی،  خوش،  اخبار  خوب،  دوستان  خدا،  نعمت های 
خصوصیات خوب آدم ها و راجع به هر چه که دوست داریم 
به ما اهدا شود، صحبت کنید. سعی کنید و با خود بسیار 
تمرین کنید تا آنچه را که نمي خواهید، نبینید، نشنوید و 
درباره آن حرف نزنید. این موضوع کمک بسیار زیادی به 
آرامش شما خواهد کرد؛ فقط کافی است که امتحان کنید. 

3-  یاد بگیرید كه گاهي مسائل را رها كنید
به هر مسأله ای دائماً گره نخورید. وقتی همیشه و همه 
جا در فکر مسائل و مشکالت خود هستید و به مرور آنها 
می پردازید، در واقع همیشه بار اضافه ای را با خود حمل 
و  اضطراب  ایجاد  سبب  خود  موضوع  این  که  می کنید 

استرس در شما می شود. سعی کنید که با یک ذهن رها 
امر به شما کمک  این  به  آزاد زندگی کنید. پرداختن  و 
مانع جزئی، آشفته  یا  با هر محرک کوچک  می کند که 
نشوید. به خود و خدای خود ایمان داشته باشید. اگر به 
خود و خدای خود ایمان داشته باشید، به راحتی از عهده 
مشکالت زندگی تان برخواهید آمد و ثابت قدم و مطمئن، 

در راه رسیدن به اهداف خود گام برخواهید داشت.
4- مثبت اندیش باشید

و  بی ثمر  می تواند  چیز  همه  نباشید،  اندیش  مثبت  اگر 
بهترین  امید،  و  مثبت  نگرش  داشتن  باشد.  آزاردهنده 
و  انتظارات  به  نسبت  است.  اضطراب  مقابل  در  سالح 
برنامه ریزی های خود واقع بین و منطقی بوده و توانایی های 
خود را در موقعیت های خاص بشناسید و نسبت به عدم 
توانایی ها و ضعف های خود نیز واقع بین باشید. هر چقدر 
نگرش شما نسبت به مسائل زندگی منطقی تر باشد، به 
آرامش بیشتری دست خواهید یافت؛ به این منظور، شما 
عزیزان در انتخاب هدف، برنامه ریزی، راهکارهای رسیدن به 
هدف و ... سعی کنید تا با توجه به توانایی ها و استعدادهایتان 
قدم بردارید. فرقی نمی کند، چه به تازگی دانشجو شده اید 
و چه در صدد هستید که کنکور را تجربه کنید، نه خود 
از آنچه در توانتان است  را دست کم بگیرید و نه بیش 
برای خود برنامه ریزی کنید. پرداختن به این موضوع باعث 
می شود تا با آرامش بیشتری سراغ اهداف خود رفته و به 

آن جامه عمل بپوشانید. بر توانایی های خود تکیه کنید. 
نو  تجربه ای  عنوان  به  جدید  وقایع  با  و  کنید  ریسک   
روبرو شوید و از برد و باخت هرگز نهراسید. در صورتی 
که این گونه عمل کنید، امکانات جدیدی برای شما فراهم 
می شود و می توانید حس خویشتن پذیری را در خود تقویت 
نمایید. جلوی پیشرفت شخصی خود را نگیرید. با خودتان 
صحبت کنید. صحبت کردن با خود، بیشتر در زمینه مقابله 
با فرضیات بد و آسیب زا مطرح می شود. می توانید خودتان 
این گونه فرض ها را تشخیص داده و سپس آنها را رها کنید. 

5- درباره خود بهتر فکر كنید
کنید.  بازنگری  خودتان  به  نسبت  عقایدتان  و  افکار  در 
و  استعدادها  ارزش ها،  و  باشید  مقابل خودتان صبور  در 
مهارت های خود را ببینید و آنها را ارج نهید. خود را بدون 
هیچ قید و شرطی دوست بدارید. هر گونه ترس و تردید 
غیرمنطقی که در مورد خود دارید، کنار بگذارید. اگر دیدگاه 
مثبت و سالمی در مورد خود داشته باشید، یاد خواهید 
گرفت که خود را بدون قید و شرط قبول داشته باشید.
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     برای اینکه نتیجه بهتری از این موضوع بگیرید، گفت 
اگر  را تقویت کنید.  و گوی درونی و ذهنی مثبت خود 
هر فرد به پس زمینه اصلی مکالمات ذهنی خود، که به 
طور پیوسته در ذهنش تکرار می شود، توجه کند، به تأثیر 
مسلم و آنی این مکالمات، نه تنها بر افکار، بلکه بر عملکرد 
و رفتار خود نیز پی خواهد برد. به خاطر داشته باشید که 
ضمیر ناخودآگاهتان با شما سخن می گوید. اگر تشخیص 
دهید که بیشتر از مکالمه درونی مثبت استفاده می کنید یا 
منفی، و در صدد تقویت گفت و گوی مثبت و رفع گفت و 
گوی منفی برآیید، انجام این کار باعث خواهد شد تا گفت 
و گوی ذهنی مثبت، بی نهایت سودمند بوده و بر روش های 
برنامه ریزی شما در آینده مؤثر باشد. مکالمه درونی مثبت 
همچنین می تواند شما را به سوی رویکرد »هر کاری و هر 
چیزی امکان پذیر است« سوق دهد و باعث ایجاد آرامش و 

احساس امنیت تان گردد.
6- برای دوستی ها ارزش قائل شوید

و  آرامش  باعث  می توانند  ماندگار  و  خوب  دوستی های 
احساس امنیت ما شوند؛ بنابراین، سعی کنید تا از میان 
افرادی که از نظر شخصیتی با شما همخوانی و تناسب 
دوستی ها  کنید.  انتخاب  دوستی  برای  را  افرادی  دارند، 
ممکن است عمیق یا سطحی باشد. فرقی نمی کند، به جای 
آنکه معتقد باشید که فقط رابطه دوستانه با یک نفر می تواند 
تنهایی شما را پایان بخشد، برای همه دوستی های خود و 
ویژگی های منحصر به فرد هر یک از آنها ارزش قائل شوید. 
وقتی را با دوستان خود بگذرانید و برای آنها از  زندگي 
روزمره و برنامه هایتان صحبت کنید. نکته مهم آن است 
که توجه داشته باشید دوستان شما از افرادی باشند که 
شما و توانایی هایتان را ببینند و تشویقتان کنند؛ نه اینکه 
استعدادها و اهدافتان را کوچک شمرده و تحقیر نمایند. اگر 
دوستانی از این گروه در زندگی شما وجود دارند، نه تنها 
باعث آرامش شما نمي شوند، بلکه سبب می شوند تا شما از 

توانایی ها و مسیر موفقیت خود نیز دور شوید. 
7- زمانی را فقط به خودتان اختصاص دهید

آنها  به  داریم  آرزو  که  هستند  زیادی  کارهای  همیشه 
آنها  انجام  به  کارهایی که مجبور  به خاطر  و  بپردازیم 
انجام  و  را رها کرده  هستیم کارهای مورد عالقه خود 
آنها را به زمان دیگری موکول می کنیم. باید به این نکته 
توجه داشته باشید که کارهایی که باید به آنها بپردازیم، 
هیچ گاه تمامی ندارند؛ پس ما نباید به خاطر انجام این 
کارها از عالیق و خواسته هایمان صرف نظر کنیم. بهتر 
است که با یک برنامه ریزی مناسب و اصولی، زمانی را نیز 
به انجام کارهای مورد عالقه مان اختصاص دهیم. برای 
هر فردی نسبت به فرد دیگر ممکن است این کارها و 
عالیق متفاوت باشد. یکی ترجیح می دهد زمانی را به 
ورزش هایی مانند شنا، فوتبال و ... اختصاص دهد، یکی 
دوست دارد به سینما یا کوه برود و دیگری عالقه مند 
است که زمانی را به دیدن برنامه تلویزیونی مورد عالقه 
خود اختصاص دهد. فرقی نمی کند که انجام چه کاری 

باعث شادی شما می شود؛ مهم آن است که حتماً این کار 
را انجام دهید و از آن لذت ببرید.

8- تنهایی و خواب را دریابید
دارید،  درون گرایی  یا  برون گرا  شخصیت  اینکه  به  بسته 
ممکن است که نظر شما درباره تنهایی و گذراندن اوقاتی 
از زندگی به این صورت، متفاوت باشد. ممکن است که 
در میان شما عزیزان کسانی باشند که به هیچ وجه در 
تنهایی احساس آرامش و راحتی نکنند یا افرادی وجود 
داشته باشند که عالقه مند به گذراندن وقتی از زندگی خود 
در طی روز، هفته یا ماه به این صورت باشند؛ با این همه، 
همان گونه که تنهایی زیاد ممکن است مضر و آسیب زا 
باشد، مقداري تنهایی نیز برای همه ما الزم است؛ البته 
به شرطی که این تنهایی، باعث هجوم افکار منفی و آزار 
به  تنهایی،  نشود. سعی کنید که در  ما  به ذهن  دهنده 
خدا و الطافی که او به زندگی شما عطا کرده است، فکر 
کنید و شکرگزار این نعمت ها باشید. در تنهایی به خود و 
قابلیت هایتان و به زوایای مثبتی از شخصیت خودتان، که 
باعث افتخار شماست، فکر کنید و به این بیندیشید که چه 
کارهایی برای تقویت و رشد این بخش های شخصیتی خود 
می توانید انجام دهید. به موفقیت هایتان نگاهی بیندازید و 
ببینید که چگونه و در چه شرایطی به این موفقیت های 
کوچک و بزرگ رسیده اید و باز هم شکرگزاری کنید. باز 
هم تأکید می کنیم هر زمانی که احساس کردید تنهایی 
دارد برای شما آزار دهنده و نگران کننده می شود، سعی 
کنید که اوقات خود را با برنامه های مورد عالقه تان پر کنید.
     آنچه که خیلی بیشتر از تنهایی می تواند در ایجاد 
آرامش و تداوم آن برای شما مؤثر باشد خوابیدن است. هر 
انسانی، بسته به نوع فعالیت و کارهای روزمره خود، نیاز به 
مقداری خواب و استراحت دارد تا روزهای بعد را با نشاط 
و احساس خوبی به انجام برنامه ها و کارهایش ادامه دهد. 
عالوه بر رفع خستگی جسمی، خواب به رفع خستگی ها 
نیز کمک مؤثری می کند؛  بهبود وضعیت روحی شما  و 
بنابراین، در هر شرایطی که هستید، حتماً باید بخشی از 
اوقات روزمره خود را به خوابیدن و استراحت اختصاص 

دهید؛ البته نکته مهم این است که خوابی خوب است که 
در آن دچار استرس و آشفتگی نشوید یا با خاطر آوردن 
مشکالت و کارهای روزمره، آن را دچار اختالل نکنید. برای 
اینکه خواب راحتی داشته باشید حتماً به توصیه های زیر 

توجه کنید:
الف- از نوشیدن قهوه، چای یا کاکائو در ساعات آخر شب 

خودداری کنید؛
ب- از دو تا سه ساعت قبل از خواب، فعالیت های شدید را 

متوقف کنید؛
پ- هرگز قبل از خواب مبادرت به خوردن نکنید؛

به  ت- سعی کنید که هر شب، رأس ساعت مشخصی 
رختخواب بروید؛

ث- محل خواب خود را در مکانی آرام و به دور از هر گونه 
نور و صدا برگزینید.

ج- سعی کنیدکه  به هنگام رفتن به رختخواب، هر گونه 
فکر و خیالی را از ذهن خود پاک کنید. نگرانی های شغلی، 
بروز  اصلی  عوامل  از  تحصیلی  و  بیماری  مالی،  عاطفی، 
بی خوابی هستند؛ بنابراین، می توانید قبل از خواب با نوشتن 
مسائل روز خود، آنها را از ذهنتان به کاغذ منتقل کرده و 

افکار خود را رها سازید.
چ ـ به خاطر داشته باشید که رختخواب، رختخواب است. 
آن را به محل مطالعه، دفتر کار یا کتابخانه مبدل نسازید؛ 
به  رفتن  هنگام  به  که  کرد  عادت خواهید  ترتیب  بدین 

رختخواب فقط بخوابید.
ح-  دعا و نیایش قبل از خواب نیز تأثیر بسیار مثبتی بر 

خواب راحت شما دارد.
خـ  می توانید زمان قبل از خواب را به خواندن کتاب، گرفتن 
دهید. اختصاص  گرم  شیر  لیوان  یک  خوردن  یا   دوش 

د- باالخره هنگامی که به رختخواب رفتید، در آن بمانید و 
در صورتی که دچار بی خوابی شدید، از برخاستن مجدد و 
انجام هر گونه فعالیت فیزیکی یا فکری حتماً بپرهیزید؛ زیرا 
در آن صورت، تنها بیداری و هشیاری شما تشدید می شود؛ 

نه خواب آلودگی شما !
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ضمن آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان نهایی آزمون  کارشناسي  ارشد ناپیوسته  
سال  1400 ، توجه شما عزیزان را به توضیحات ذیل که در دو بخش شامل بخش 
اول: پذیرفته شدگان تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي )به جز دانشگاه آزاد 
ارائه شده است، جلب  اسالمي  آزاد  دانشگاه  پذیرفته شدگان  و بخش دوم:  اسالمي( 

می نماید. 
نکته مهم: 

از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش  متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفته شدگان یکي 
عالي و هم در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي قرار مي گیرند، توجه داشته 
باشند که منحصراً مي توانند در یکي از کدرشته محل هاي قبولي خود ثبت نام نمایند؛ 
این صورت،  غیر  در  نیستند؛  قبولي  دو محل  در هر  ثبت نام  به  مجاز  دیگر،  عبارت 

مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.
بخش اول: مربوط به همه پذیرفته شدگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 

)به جز دانشگاه آزاد اسالمي(
الف- تاریخ ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایي كد رشته امتحاني )به جز بند ب(: 

از پذیرفته  شدگان دعوت  مي شود که ضمن توجه به ضوابط و شرایط اعالم شده ذیل، 
تاریخ  از  برای ثبت نام،  تاریخ، نحوه و مدارک الزم  براي کسب اطالعات درخصوص 
1400/08/01 به درگاه اطالع رساني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي محل قبولی 

مراجعه نمایند. 
درصورت عدم اعالم برنامه زماني ثبت نام از سوی دانشگاه ها و مؤسسات، پذیرفته شدگان 
باید از تاریخ 4 و 1400/08/05 )فردا و پس فردا( برای ثبت نام به درگاه اطالع رسانی 

دانشگاه محل قبولی خود مراجعه نمایند.
توجه: همه پذیرفته شدگان مي بایست در زمان تعیین شده در درگاه اطالع رسانی 
موقع  به  اقدام  عدم  ضمناً  نمایند.  اقدام  ثبت نام  براي  خود  قبولی  محل  دانشگاه 
پذیرفته شدگان براي ثبت نام، به منزله انصراف از ادامه تحصیل آنان تلقي خواهد شد.

از  برخي  و  ذیل  امتحاني  كدرشته   11 نهایي  شدگان  قبول  اسامي  ب- 
طریق  به  كه  خاص  شرایط  داراي  دانشگاه هاي  به  مربوط  كدرشته محل هاي 
مقتضي، با هماهنگي ارگان هاي مربوط متعاقبًا استخراج و اعالم خواهد شد:

فارابي(، 2-کد  فنون  و  علوم  دانشگاه  اطالعات  و حفاظت  )اطالعات  1- کد 1147 
1149 )مدیریت دفاعي»1« دانشکده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ایران(، 
3-کد 1150 )مدیریت دفاعي»2« دانشگاه امام حسین )ع((، 4- کد 1153 )مجموعه 
اطالعات دانشگاه اطالعات و امنیت ملي امام باقر»ع«(، 5-کد 1154 )مطالعات دفاعي 
استراتژیک  )اطالعات   1155 6-کد  »ع«(،  حسین  امام  جامع  دانشگاه  استراتژیک 
حسین  امام  جامع  دانشگاه  )آماد   1156 7-کد  »ع«(،  حسین  امام  جامع  دانشگاه 
»ع«، 8-کد 1157 )مدیریت بحران دانشگاه جامع امام حسین »ع«(، 9-کد 1158 

)علوم اطالعات و حفاظت اطالعات دانشگاه جامع امام حسین »ع«(، 10-کد 1159 
)پدافند غیرعامل دانشگاه علوم و فنون فارابي(،11- رشته هاي تحصیلي بیوتروریسم 
و علوم جرم شناسي امنیتي از کدرشته هاي امتحاني 1203، 1206، 1214 و 1285 
داشتن شرایط خاص،  به علت  باقر »ع«( که  امام  ملي  امنیت  و  اطالعات  )دانشگاه 
ثبت نام و برگزاري آزمون کدرشته هاي امتحاني مذکور از سوی مؤسسات آموزشي 

ذي ربط با هماهنگي این سازمان انجام شده است.
مي رساند  امین  انتظامي  علوم  دانشگاه  محل هاي  کدرشته  متقاضیان  اطالع  به   -2
که با توجه به عدم اعالم نتیجه مصاحبه کدرشته هاي مربوط از سوي دانشگاه علوم 
انتظامي امین در هیچ یک از کدرشته محل هاي دانشگاه مذکور، اعالم نتیجه در این 
مرحله صورت نپذیرفته  است و اسامي پذیرفته شدگان دانشگاه مذکور متعاقباً اعالم 

خواهد شد.

قبولی  دانشگاه محل  نام  ثبت  اسکن شده مدارک، در سامانه  تصویر  است که  الزم 
بارگذاری شده و اصل مدارک مورد نیاز، به روشی که در درگاه اطالع رسانی دانشگاه 

اعالم می شود، برای دانشگاه مربوط ارسال شود.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشوردر خصوص:   

اعالم    اسامي پذیرفته شدگان  نهایي  آزمون  ورودي  

دوره هاي كارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1400 

و همچنین رشته هاي تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي
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د-یادآوری های مهم 
1-  ثبت نام منحصراً در تاریخ هاي اعالم شده از سوی هر دانشگاه و با ارائه مدارک 

کامل در این اطالعیه صورت مي پذیرد. 
متقاضی  که  تحصیل، چنانچه مشخص شود  هنگام  یا  ثبت نام  از  مرحله  هر  در   -2
نیست،  واجد شرایط  و  است  نموده  ارائه  اطالعات غلطي  و  نموده  را کتمان  حقایق 

قبولي وي باطل و مطابق مقررات، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
3- نظر به اینکه در دستورالعمل ثبت نامي ارسالي به تمامی دانشگاه ها و مؤسسات 
پذیرنده دانشجو در آزمون ورودي مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1400 ابالغ 
گردیده است تا از پذیرفته شدگاني که داراي مغایرت معدل هستند )معدل مندرج در 
مدرک تحصیلي آنان، کمتر از معدل اعالم شده در اطالعات ارسالي از طرف متقاضیان 
به این سازمان باشد( ، صرفاً ثبت نام موقت و مشروط به عمل آید، لذا ضرورت دارد 
که این دسته از پذیرفته شدگان، به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نموده و مدارک 
الزم مندرج در این اطالعیه را به آنجا ارائه نمایند تا ثبت نام موقت از آنان به عمل 
ارائه شده صورت گیرد. متقاضیانی که  آمده و بررسي الزم در مدارک و مستندات 
از  ماه  آذر  پایان  تا  را  نهایي خود  مغایرت معدل هستند، مي بایست وضعیت  داراي 
دانشگاه محل قبولي خود پي گیري نموده و از مراجعه به سازمان سنجش یا پی گیری 
از این سازمان جداً خودداري نمایند، و در صورت لزوم، چنانچه در این باره سؤالي 
دارند، مي توانند با استفاده از روش هایی که در انتهای این اطالعیه اعالم گردیده است، 

با این سازمان مکاتبه نمایند.
براي نیمسال اول سال  آنها  4- پذیرفته شدگاني که پذیرش کدرشته محل قبولي 
تحصیلي 1400-1401 باشد، ضرورت دارد که حداکثر تا تاریخ  1400/7/30 نسبت 
به اخذ مدرک کارشناسي خود اقدام نمایند. ضمناً آن دسته از پذیرفته شدگاني که 
تحصیلي 1401-1400  دوم سال  نیمسال  براي  آنها  قبولي  پذیرش کدرشته محل 
)بهمن  ماه( باشد، مي توانند مدرک کارشناسي خود را حداکثر تا تاریخ 1400/11/30 

ارائه نمایند.
هـ - كارنامه نتایج نهایی:

براي متقاضیان واجد شرایط گزینش، کارنامه اي حاوي اطالعات الزم، رتبه متقاضی 
و آخرین رتبه پذیرفته شده در هر یک از کدرشته هاي انتخابي و در سهمیه مربوط 
تنظیم می شود و تا تاریخ 1400/8/4 )فردا( از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان 

قابل دسترس خواهد بود. 
و-  نحوه ارسال درخواست یا ارتباط غیرحضوري با سازمان سنجش آموزش كشور:

 باتوجه به عدم پذیرش حضوري متقاضیان به منظور جلوگیري از شیوع ویروس کرونا 
و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکي، متقاضیان، در 
صورت داشتن هر گونه سؤال یا اعتراض به مندرجات کارنامه نتایج نهایی خود، مي توانند 
حداکثر تا تاریخ 1400/08/11 به سیستم پیشخان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش 
آموزش کشور به نشانی: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه کرده و درخواست 
متقاضي  برای  درخواست،  ثبت  از  پس  نمایند.  ثبت  الزم  مستندات  همراه  به  را  خود 
شماره نامه و کدرهگیري از طریق پیام کوتاه ارسال مي شود. متقاضیان مي توانند، پس از 
دریافت شماره و کدرهگیري از طریق پیام کوتاه، به پرتال رهگیري الکترونیکي مکاتبات 
به آدرس  http://rahgiri.sanjesh.orgوارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود 
مطلع شوند. به مواردي که ازطریق دیگري یا بعد از تاریخ 1400/8/11 به این سازمان 
واصل شود، به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد ضمناً متقاضیان، در صورت لزوم، 
مي توانند سؤال خود را با بخش پاسخگویي اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور و یا 

در روزها و ساعات اداري با شماره تلفن: 42163-021 نیز در میان بگذارند.
بخش دوم: مربوط به همه پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي

پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسالمي، ضرورت دارد 
که بر اساس توضیحات ذیل، اقدام الزم را به عمل آورند.

زمان و محل ثبت نام :
الف( با عنایت به اینکه ثبت نام از پذیرفته شدگان به صورت مجازی صورت می پذیرد، 

همه پذیرفته شدگان الزم است که از ساعت 10روز  شنبه 1 آبان ماه لغایت دوشنبه 3 
 edu.iau.ac.ir :آبان ماه 1400 )امروز( به منظور ثبت نام، به سامانه آموزشیار به آدرس 

مراجعه نمایند.
منزله  به  مقرر،  زمانی  بازه  در  آموزشیار  سامانه  به  پذیرفته شدگان  مراجعه  عدم   -
انصراف از ثبت نام تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی در این زمینه، پذیرفته نخواهد شد.
چگونگی  از  اطالع  منظور  به  دانشگاهی،  واحدهای  همه  پذیرفته شدگان  تبصره: 
پذیرش  محل  دانشگاهی  واحد  درگاه  آدرس  به  فیزیکی،  به صورت  مدارک  تحویل 

مراجعه نمایند. 
مداركی كه الزم است مطابق دستورالعمل اعالم شده، از طریق شبکه پستی 

ارسال گردد:
سایر  یا  اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  صادره  )لیسانس(  کارشناسی  مدرک  اصل   -1
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  تأیید  مورد  که  کشور  خارج  و  داخل  معتبر  دانشگاه های 
فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، به انضمام ریز نمرات دوره 

کارشناسی با قید معدل.
تبصره: پذیرفته شدگانی که به دالیلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی )لیسانس( 
خود نیستند، باید اصل گواهی تأیید شده دال بر فراغت از تحصیل خودشان را که از 
سوی دانشگاه محل تحصیل با قید معدل صادر شده باشد، به همراه ریز نمرات تأیید 

شده شان ارسال نمایند.
از  شده  تأیید  گواهي  ارائه  با  که  کارشناسي،  دوره  مشمول  فارغ التحصیالن  تذكر: 
محل تحصیل دوره مذکور ثبت نام مي نمایند، عالوه بر گواهي و ریز نمرات مذکور، 
نمایند.  ارائه  را  خود  کارشناسي  دوره  تحصیلي  معافیت  لغو  برگ  تصویر  می بایست 
همچنین چنانچه دوره مذکور را در مدتي بیش از شش سال از بدو ورود به اتمام 
رسانده اند، می  بایست تصویر مجوز افزایش سنوات بدون ذکر غیبت را براي مدتي که 

مازاد بر شش سال تحصیل کرده اند، ارسال نمایند.
2- تصویر تمامی صفحات شناسنامه.

3- تصویر کارت ملی)پشت و رو(.
4- شش قطعه عکس 4×3 تمام رخ )از یک نگاتیو( که اخیراً  تهیه شده باشد )برای 

برادران مشمول 12 قطعه (.
5- مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومي برادران را مشخص نماید.

تذکر: افرادي که از نظر مقررات وظیفه عمومي حائز شرایط ثبت نام نیستند )از جمله 
داراي دفترچه اعزام به خدمت با غیبت هستند یا با غیبت به خدمت اعزام شده اند 
یا  در برگ اعزام آنان دانشجوي اخراجي یا انصرافي یا ترک تحصیل ذکر شده است( 

مجاز به ثبت نام نیستند. 
6- تکمیل تمامی فرم های ثبت نام و فرم های مربوط به تعهدات و سایر فرم هایی که 

در سامانه آموزشیار قرار گرفته است.
هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد  ناپیوسته  سال 

تحصیلی 1401-1400 :
1- شهریه پذیرفته شدگان از دو بخش شهریه پایه )ثابت( و متغیر تشکیل شده که 
بر دو مورد مذکور،  از دانشجویان دریافت می گردد. عالوه  در هر نیمسال تحصیلی 
دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و فقط در نیمسال اول باید مبلغ 2.250.000 

ریال به عنوان هزینه خدمات آموزشي، در سامانه آموزشیار پرداخت نمایند. 
2- حق بیمه حوادث دانشجویي مبلغ 65.000 ریال است که هر پذیرفته شده باید 

آن را در سامانه آموزشیار پرداخت نماید.
باشند  توجه داشته  برون مرزی  و   المللی  بین  و مراکز  پذیرفته شدگان واحدها   -3
که )مطابق آیین نامه نقل و انتقاالت دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی( مجوز انتقال، 

مهمانی و جابجایي، تحت هیچ شرایطي به آنها داده نخواهد شد. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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پیرو انتشار اطالعیه مورخ 1400/06/10 در خصوص اعالم رشته ها و مواد امتحاني آزمون 

ورودي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401، به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت 

در آزمون فوق می رساند که اصالحات و تغييرات هر یک از مجموعه هاي امتحاني 

مندرج در زیر این اطالعيه كه در سایت سازمان سنجش آمده است، اعالم مي گردد.

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص :

 اصالحات و تغییرات مجموعه هاي امتحاني 

در آزمون كارشناسي  ارشد ناپیوسته سال 1401

ناپیوسته سال 1400، معموالً  نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد  با توجه به اعالم 
برخی از پذیرفته شدگان، بعد از اعالم نتایج نهایی، با ارسال درخواست به این سازمان، 
مدعی اشتباه در انتخاب رشته خود شده و متقاضی معرفی به اولویت انتخابی بعدی 
پذیرفته شدگان  از  دسته  این  اطالع  به  بنابراین،  می شوند؛  دارند،  نمره  آن  در  که 
می رساند که صرفاً، موارد و مصادیق اشتباه انتخاب رشته که در دسته بندی زیر اعالم 

می شود، از سوی این سازمان قابل بررسی و اقدام خواهد بود. 
لذا متقاضیان، فقط در صورت داشتن یکی از شرایط زیر، می توانند تقاضای خود را به 
سازمان سنجش مبنی بر بررسی در اولویت های بعدی که در آن اولویت ها دارای نمره 
علمی هستند، حداکثر تا تاریخ 1400/8/11  در درگاه اطالع رسانی این سازمان ارائه 

کنند و از ارائه درخواست های خارج از موارد زیر اکیداً خوداری نمایند.  
موارد و مصداق های اشتباه در انتخاب رشته:

1- عدم تناسب بین کدرشته قبولی با سایر رشته های انتخابی از نظر عنوان گرایش 
اکثریت  متقاضی،  انتخابی  )مثاًل رشته های  امتحانی  یا کدضریب مجموعه  تحصیلی 
از کدضریب 1 هستند، ولی در بین آنها اشتباهاً یک رشته از سایر کدضریب ها درج 

شده باشد(.
2- عدم تناسب بین کدرشته قبولی با سایر رشته های انتخابی از نظر دوره تحصیلی 
)مثاًل رشته های انتخابی متقاضی اکثریت روزانه هستند، ولی در بین آنها اشتباهاً یک 
رشته از دوره های شهریه پرداز، اعم از دوره نوبت دوم »شبانه«، غیرانتفاعی، پیام نور، 

درج شده باشد(.
شهرستان  نظر  از  انتخابی  رشته های  سایر  با  قبولی  کدرشته  بین  تناسب  عدم   -3
محل  که  فردی  مثال  طور  )به  آنها  اقامت  محل  به  نسبت  متقاضیان  قبولی  محل 
اقامت وی در شهر تبریز است، اکثریت رشته های انتخابی او در دانشگاه های واقع در 
استان آذربایجان شرقی و استان های همجوار است، ولی اشتباهاً یک رشته از دانشگاه 
اشتباه  را  آن  که  رشته  همین  در  و  کرده  درج  انتخابی  رشته های  بین  در  بیرجند 

انتخاب کرده است، هم قبول شده باشد(.
4- نداشتن شرایط برای تحصیل برای پذیرفته شده در رشته قبولی با تأیید مؤسسه 
ارائه  با  شده،  پذیرفته  فرد  وضعیت  بررسی  در  قبولی  محل  )دانشگاه  قبولی  محل 

استدالل اعالم کند که ایشان شرایط تحصیل در رشته قبولی را ندارد.(
روش ارائه درخواست:

در صورتــی کــه وضعیــت شــما در قالــب مــوارد فــوق اســت، الزم اســت کــه ابتــدا 

وارد قســمت »ســامانه پاســخگویی اینترنتــی« منــدرج در درگاه اطالع رســانی 
اگــر  شــوید.    https://request.sanjesh.org آدرس:  بــه  ســازمان  ایــن 
ــات خواســته شــده،  ــل اطالع ــا تکمی ــدا ب عضــو ســامانه پاســخگویی نیســتید، ابت
ــون  ــوان آزم ــن ســامانه و انتخــاب عن ــه ای ــا ورود ب ــن ســامانه شــوید و ب عضــو ای
ــته و  ــاب رش ــتباه در انتخ ــمت »اش ــال 1400 وارد قس ــد و س کارشناسی ارش
اولویــت بعــدی« شــده و درخواســت خــود را بــه صــورت خالصــه بــا ذکــر دالیــل، 
ردیــف کدرشــته محــل و عنــوان کدرشــته محــل، طبــق مندرجــات کارنامــه نتایــج 
نهایــی )در صورتــی کــه در آن کدرشــته محــل دارای نمــره باشــید(، ثبــت نماییــد.

زمان اعالم نتیجه بررسی درخواست:
متقاضیان  به  پیامک  صورت  به   1400/8/30 تاریخ  تا  درخواست،  بررسی  نتیجه   
اعالم خواهد شد؛ بنابراین، قبل از این تاریخ، نتیجه درخواست خود را از این سازمان 

پی گیری ننمایید.
یادآوری های مهم:

1- الزم است که پذیرفته شدگان، درخواست خود را بعد از انتشار کارنامه )از تاریخ 
سازمان  این  به  خود  انتخاب های  و  علمی  وضعیت  مشاهده  و  بعد(  به   1400/8/4
ارسال کنند تا درخواست آنها آگاهانه بوده و الزم نباشد که در درخواست آنها تغییری 

ایجاد شود.
نتایج  اعالم  اطالعیه های  در  شده  تعیین  مهلت  از  بعد  که  درخواست هایی  به   -2 

)تا تاریخ 1400/8/11(، به این سازمان ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- الزم است که پذیرفته شدگان، طبق برنامه زمانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی محل قبولی، در رشته قبولی خود ثبت نام کنند. بعد از اعالم بررسی و صدور نامه 
معرفی برای رشته قبولی جدید، نسبت به جابجایی آنها در اولین نیمسال تحصیلی 
ممکن اقدام خواهد شد؛ بر این اساس، احتمال دارد که با توجه به محدودیت های 
دانشگاه ها در پذیرش این دسته از متقاضیان، امکان معرفی و ادامه تحصیل آنها در 

نیمسال اول میسر نباشد.
4- پذیرفته شدگانی که وضعیت آنها در قالب شرایط موارد اشتباه در انتخاب رشته 
مندرج در این اطالعیه نیست، تقاضای خود را باید از طریق دانشگاه یا مؤسسه محل 
قبولی، برای انتقال از طریق آیین نامه های مربوط پی گیری نمایند؛ چون درخواست 

این دسته از متقاضیان در این سازمان قابل بررسی نخواهد بود. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور  در خصوص : 

اشتباه در انتخاب رشته 
در آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته سال  1400
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ــه ـ ســه«،  ــه »شــش ـ س ــار« ب ــج ـ ســه ـ چه ــام آموزشــی از »پن ــر نظ ــا تغیی ب
شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی بــر آن شــده اســت کــه آزمون هــای آزمایشــی 
اســتاندارد را بــرای دانش آمــوزان ســال اول دوره دوم متوســطه )پایــه دهــم( 

ــد.  ــزار نمای برگ
شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی، بــه منظــور آمادگــی دانش آمــوزان دوره 
متوســطه، بــرای ســال تحصیلــی 1400- 1401 اقــدام بــه طراحــی آزمــون  هــای 
ــوده  ــم )دوره دوم متوســطه( نم ــه ده ــوزان پای ــرای دانش آم ــع ب ــه ای و جام مرحل
ــرا  ــدی و اج ــوا، بودجه بن ــر محت ــد از نظ ــی جدی ــا ماهیت ــا، ب ــن آزمون ه ــت. ای اس
گامــی مهــم در جهــت پاســخگویی بــه نیــاز موجــود در ایــن زمینــه اســت کــه امیــد 
اســت مــورد توجــه دانش آمــوزان عزیــز پایــه دهــم متوســطه و همچنیــن مشــاوران 

ــرد. ــرار گی ــطه ق ــتان های دوره دوم متوس ــت اندرکاران دبیرس و دس

ــر  ــای زی ــم دارای ویژگی ه ــنجش ِ ده ــی س ــای آزمایش آزمون ه
اســت:

P آشنایی با شیوۀ درست مطالعةکتاب  های درسی؛
P ممارست و تمرین در مدیریت و استفادۀ درست از زمان؛

P کاهش تدریجی استرس و هیجانات احتمالی شرکت در امتحانات؛
ــال  ــول س ــر درس، در ط ــود در ه ــف خ ــاط ضع ــوز از نق ــش  آم ــی دان P آگاه

تحصیلــی؛
P آشــنایی بــا محتــوای ســؤاالت هم تــراز بــا امتحانــات نوبــت اول و نوبــت دوم در 

قالــب پرســش  هــای چهــار گزینــه  ای اســتاندارد در هــر درس؛  

ــت.  ــر اس ــدول زی ــرح ج ــه ش ــا ب ــدی آزمون ه ــوۀ زمان بن  نح
ــورخ 1400/04/26  ــنبه م ــام از روز ش ــروع ثبت ن ــان ش ــًا زم ضمن

اســت:

نحوه برگزاری آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:
ــزار  ــت برگ ــع« و در ده نوب ــه ای و جام ــی» مرحل ــاز کل ــا در دو ف ــن آزمون ه ای

می شــوند. 
فــاز اول، آزمون هــای مرحلــه ای اســت کــه در هشــت نوبت از ابتــدای ســال 
تحصیلــی جــاری تــا پایــان اســفند 1400 برگــزار خواهنــد شــد. آزمون های 
ــه  ــزار می شــود؛ به طوری ک ــع درســی برگ ــر اســاس تقســیم بندی مناب ــه ای ب مرحل
در هــر مرحلــه از آزمــون، طبــق تقســیم بندي هاي انجام شــده، از داوطلبــان 
ــه، از قســمت  ــر مرحل ــون ه ــن، در آزم ــر ای ــالوه ب ــد؛ ع ــل می آی ــه عم امتحــان ب
ــه می شــود؛ لیکــن  ــز امتحــان گرفت ــل نی ــه مراحــل قب ــوط ب ــا قســمت های مرب ی
در هــر مرحلــه، ســؤاالت امتحانــي بــا تأکیــد بــر منابــع مربــوط بــه همــان مرحلــه 
ــه  ــوط ب ــوم آزمون قســمت هاي مرب ــال، در مرحله س ــراي مث ــود )ب طراحــي می ش
آزمــون اول و دوم هــم منظــور شــده اســت؛ بــا ایــن تأکیــد کــه بیشــتر ســؤاالت از 

بــود(. قسمت ســوم خواهد 
ــای  ــب کتاب ه ــه مطال ــر ب ــگاه دقیق ت ــی و ن ــا، بررس ــن آزمون ه ــی ای ــدف کل ه
ــال  ــول س ــوزان در ط ــی دانش آم ــرفت تحصیل ــی پیش ــم و ارزیاب ــة ده ــی پای درس
ــر  ــة 5( در نظ ــون مرحل ــژه ای )آزم ــون وی ــان، آزم ــن می ــت. در ای ــی اس تحصیل
ــت اول، در تاریــخ 1400/01/24  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
پــس از امتحانــات تشــریحی نوبــت اول برگــزار خواهــد شــد و طبــق آن، آمادگــی 
دانش آمــوزان بــر اســاس پرســش های چهارگزینــه ای اســتاندارد مرتبــط بــا 
مطالــب ایــن نیمســال تحصیلــی مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت.

فــاز دوم، آزمون هــای جامــع بــوده کــه در دو نوبــت و در ماه هــای فروردیــن 
و اردیبهشــت برگــزار خواهنــد شــد. هــدف ایــن آزمون هــا، آشــنایی کامــل 
دانش آمــوزان بــا پرســش های چهارگزینــه ای همســو و مرتبــط بــا ســؤاالت 
ــری  ــور سراس ــرای کنک ــی ب ــة آمادگ ــی، مقدم ــرداد 1401 و به نوع ــات خ امتحان

ــت.  ــال 1402 اس س
ــی  ــی »ریاض ــته های تحصیل ــط در رش ــم ، فق ــنجِش ده ــی س ــای آزمایش آزمون ه
فیزیــک«، »علــوم تجربــی« و »ادبیــات و علــوم انســانی« برگــزار می شــود و 
را  شــرکت کنندگان  تــا  برنامه ریزی شــده  ترتیبــی  بــه  آزمون هــا  زمان بنــدی 

ــد. ــاده نمای ــت آم ــر نوب ــات ه ــرای امتحان ب
ــع،  ــون جام ــن آزم ــه ای و همچنی ــای مرحل ــک از آزمون ه ــزاری هری ــس از برگ پ
کارنامــه ای بــا اطالعــات بســیار مفیــد و ارزنــده، شــامل: نمــره خــام دروس، میانگین 
نمــرات خــام نفــرات برتــر، رتبــه در هــر درس و رتبــه کل در مقایســه بــا داوطلبــان 
شــهر، اســتان و کشــور و نمــره کل عمومــی و اختصاصــی در زیرگروه هــای آزمایشــی 
در اختیــار داوطلبــان قــرار می گیــرد تــا داوطلبــان بــر اســاس اطالعــات منــدرج در 
ایــن کارنامه هــا از میــزان آمادگــی خــود در هــر مرحلــه از آزمــون آگاهــی یافتــه و 

اطالعیه شركت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

آزمون هاي آزمایشي سنجِش دهم
 ویژه دانش آموزان پایه دهم )دورۀ دوم متوسطه(

 سال تحصیلی 1401-1400
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نســبت بــه رفــع نقــاط ضعــف خــود تــا برگــزاری آزمــون مرحلــه بعــد اقــدام نماینــد 
و در نهایــت نیــز بــا شــرکت در آزمون هــا آمادگــی الزم را بــرای شــرکت در پایانــی 

نوبــت دوم ســال 1401 کســب  نماینــد.

زمــان و نحــوه توزیــع اینترنتــی كارت ورود بــه جلســه و كارنامــه 
ــرایط  ــدن ش ــا ش ــورت مهي ــنجش: )در ص ــی س ــاي آزمایش آزمون ه

برگــزاری آزمــون بــه صــورت حضــوری(.
کارت ورود بــه جلســه آزمون هــای آزمایشــی ســنجش بــرای کلیــه داوطلبــان سراســر 
ــایت  ــق س ــراً از طری ــون، منحص ــر آزم ــزاری ه ــل از برگ ــنبه قب ــور، از روز سه ش کش
 www.sanjeshserv.ir :اینترنتــی شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی بــه نشــانی
توزیــع می گــردد و داوطلبــان بــا مراجعــه بــه ســایت اینترنتــی فوق الذکــر، نســبت بــه 
پرینــت کارت ورود بــه جلســه خــود اقــدام می نماینــد )در صــورت مهیــا شــدن شــرایط 

برگــزاری آزمــون بــه صــورت حضــوری(.
 کارنامــه نتایــج هــر نوبــت از آزمون هــای آزمایشــی ســنجش، در بعدازظهــر 
 روز برگــزاری هــر آزمــون، از طریــق ســایت اینترنتــی شــرکت بــه نشــانی:

 www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. 

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی ســازمان ســنجش، بــه متقاضیانــی کــه کلیــه 
ــورت  ــه ص ــت( را ب ــع )2 نوب ــه( و جام ــه  ای )8 مرحل ــای مرحل ــل آزمون  ه مراح

ــد.  ــدی می ده ــف 20 درص ــد تخفی ــام نماین ــت  ن ــا ثب یکج
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
ــاز و دلخــواه، انتخــاب و  ــداد موردنی ــه تع ــم را ب ــای ســنجِش ده ــد آزمون ه بتوانن
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.
ــه اینکــه آزمون هــای آزمایشــی ســنجش، مجموعــه  ــا توجــه ب البتــه ب
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
توصيــه می شــود كــه دانش آمــوزان عزیــز، در كليــۀ آزمون هــای 

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 ــرای دانش آموزان ب
 دهــم به صــورت تلفیقــی هســتند، در ســایت اینترنتــی ثبت نــام آزمون هــا 

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 2 نوب ــون )8 مرحل ــل آزم مراح
 برخــورداری از تعــداد آزمون هــای آزمایشــی ســنجِش دهــم، از تخفیــف 20 درصدی

 نیز بهره مند شوند. 
توجــه شــود کــه در هنــگام ثبت نــام و پــس از انتخــاب نوبت هــای آزمــون از ســوی 
ــت را  ــل پرداخ ــه قاب ــودکار، وج ــور خ ــی به ط ــام اینترنت ــه ثبت ن ــوز، برنام دانش آم

ــد. ــه می نمای محاســبه و ارائ

نحوه ثبت نام:
ــاي  ــرکت در آزمون ه ــه ش ــد ب ــوزان عالقه من ــی: دانش آم ــت اینترنت پرداخ

آزمایشــی ســنجش در سراســر کشــور مي تواننــد بــا اســتفاده از کارت هــای بانکــی عضو 
شــبکه شــتاب و مراجعــه بــه ســایت شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی بــه نشــاني: 
www.sanjeshserv.ir نســبت بــه خریــد و ثبت نــام در ایــن آزمون هــا اقــدام 

و کدرهگیــري دریافــت نماینــد.
ــی كارت  ــد اینترنت ــه خری ــت ك ــر اس ــه ذك 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 كــه متقاضیــان، بعــد از خریــد كارت اعتبــاری 
ــام  ــک ثبت ن ــه لین 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 گی ك
دانش آمــوزان گرامــی پــس از مطالعــه دقیــق دفترچــه راهنمــای ثبت نــام، در صــورت 
داشــتن هرگونــه ســؤال در خصــوص شــرایط و ضوابــط ثبت نــام، می تواننــد بــا خــط 
ــاس:  ــاعات تم ــد. س ــل نماین ــاس حاص ــب( تم ــدای داوطل ــژه 42966-021 )ص وی

ــی 16:00. ــی 12:30 و عصــر 13:30 ال صبــح08:30 ال

ثبت نــام گروهــی از طریــق مــدارس: دبیرســتان هایی کــه مایــل هســتند 
ــه  ــام ب ــود ثبت ن ــوزان خ ــی از دانش آم ــورت گروه ــام به ص ــهولت ثبت ن ــراي س ب
عمــل  آورنــد، بعــد از مطالعــه دقیــق دســتورالعمل ثبت نــام دبیرســتان ها و مراکــز 
آموزشــی همــکار، مي تواننــد در صــورت داشــتن هرگونــه ســؤال، در ســاعات: صبــح 
08:30 الــی 12:30 و عصــر 13:30 الــی 16:00 بــا شــماره تلفن هــای 88844791 

الــی88844793 تمــاس حاصــل نماینــد.

نکات مهم:
ــه آزمــون جامــع نیــز، در  ــام کلیــه نوبت هــا و مراحــل آزمون هــا، از جمل 1- ثبت ن

ایــن مرحلــه انجــام می شــود.
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
فراهــم گردیــده اســت تــا ثبت نــام بــرای کلیــه داوطلبــان سراســر کشــور 
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: 
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــد ب ــان بتوانن ــود و داوطلب ــام می ش ــز انج 88321455-021نی

ــد.  ــدام نماین ــا اق ــن آزمون ه ــام در ای ــه ثبت ن ــبت ب ــم نس روش ه

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.

شركت تعاوني خدمات آموزشي
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