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آزمون سراسری سال 1402

آزمون عملي و طراحي
رشته هاي شرایط خاص

گروه هنر درآزمون سراسري
سال 1401

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

با توجـه بـه مـاده واحـده تکمیل 
و اصـاح مـوادی از سیاسـت ها و 
و  سـنجش  سـامان دهی  ضوابـط 
پذیرش متقاضیـان ورود به آموزش 
عالـی )پـس از پایـان متوسـطه( 
مصوب جلسـه 1401/3/17 شورای 
عالـی انقـاب فرهنگـی کـه در 
تاریـخ 25 تیـر مـاه سـال جاری 

اباغ شـده اسـت، و نظـر به اینکه 
در مـاده 10 مصوبـه مذکـور اعام 
شـده اسـت کـه ایـن مصوبـه، از 
تاریـخ تصویـب الزم االجراسـت، 
کلیـه  از  پـوزش  عـرض  ضمـن 
داوطلبـان عزیـز و والدین محترم 
اسـتحضار می رسـاند  بـه  آنـان، 
که آزمـون سراسـری سـال 1402 

فوق الذکـر  مصوبـه  اسـاس  بـر 
شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی 
برگـزار می شـود. ضمنـاً جزئیات 
فنـی و اجرایـی این آزمـون، پس 
از تصویـب در شـورای سـنجش و 
پذیـرش دانشـجو، اطاع رسـانی 

شـد. خواهد 

آیا از استعدادها و توانایي هاي خود 
آگاهی دارید؟

یادداشت هفته

صفحه2

در این شماره...

 پرینت كارت و زمان  برگزاري
آزمون پذیرش متقاضيان پروانه 

كارآموزي وكالت كانون هاي
وكالي دادگستري سال 1401
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سال 1401
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  پرینت كارت و زمان  برگزاري
نهمين آزمون استخدامی كشور

)رشته های شغلی دستگاه های اجرایی 
به غير از وزارت آموزش و پرورش(
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نکته

20 ذی الحّجه، فرخنده زادروز 
حرضت امام موسی کاظم )ع( 

بر متام مسلامنان تهنیت باد

24 ذی الحّجه
سالروز مباهله رسول مکرم

اسالم )ص( گرامی باد

آیا از استعدادها و توانایي هاي خود آگاهی دارید؟
یادداشت هفته

به  اختصار  به  پیش،  شماره  هفته«  »یادداشت  در 
»شناخت عایق تحصیلي« داوطلبان پرداختیم و از 
شما پرسیدیم که » تا چه اندازه از عایق تحصیلي 
خود چقدر اطاع دارید؟« و نخستین ماك انتخاب 
رشته صحیح را این موضوع دانستیم. در این شماره 
نیز در مورد استعدادها و توانایي هاي داوطلبان، به 

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

هنگام انتخاب رشته مّدنظر قرار داد و اعمال کرد. 
از  آگاهي  که  شویم  یادآور  باید  مرحله  این  تعریف  در 

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

تسلط بر این گونه علوم، مستعد باشد و ...
پیشگفته،  مثال  مانند  دیگر،  مثال  چندین  هم اکنون 
تفاوت هاي  بیانگر  که  شود  جاري  شما  ذهن  در  مي تواند 
توانایي هاي  و  استعدادها  داشتن  لحاظ  از  اشخاص  فردي 
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 تحصیلي حاصل مي کنیم، 
این  و در  باشیم  توجه کافي داشته  نیز  نکته  این  به  باید 

مورد، اصطالحاً یک نسخه را براي همه تجویز نکنیم. 
آینده  زندگي  انتخاب مسیر  انتخاب رشته،  آنجایي که  از 
است، باید این نکته را به تمام داوطلبان ورود به دانشگاه ها 
و مراکز و مؤسسات آموزش عالي یادآوري کرد که استعداد 
افراد در انجام کاري، الزاماً به معناي توانایي آنها در انجام 
داشتن  خاطر  به  تنها  نمي توان  و  نیست  معّین  کار  آن 
استعداد در یک رشته تحصیلي، آن رشته را 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 
کمک  تحصیلي  رشته  انتخاب  در  فردي  توانایي هاي  و 
یک  کنید  فرض  نماید:  یاري  زمینه  این  در  را  ما  و  کند 
و  ریاضي  علوم  آزمایشي  گروه  در  که  دختر،  داوطلب 

آزمون  این  اولیه  نتایج  اعالم  با  است،  کرده  شرکت  فني 
به رتبه خوبي دست یابد، و با اطمینان از اینکه در یکي 
از رشته هاي مهندسي پذیرفته مي شود، دست به انتخاب 
چنین رشته هایي بزند. حاال وي با بررسي عالیق و استعداد 
عالقه  متوجه  مهندسي،  رشته هاي  همین  میان  در  خود 
زیاد خود به رشته مهندسي معدن مي شود؛ آن چنان که 
دانشگاه هاي  تمام  در  را  رشته  این  تنها  مي دهد  ترجیح 
انتخاب  مي شود،  ارائه  آنها  در  شده  یاد  رشته  که  کشور 
نماید. با توجه به آنکه فرد مورد نظر ما، به احتمال بسیار، 
در یکي از انتخاب هاي خود پذیرفته مي شود، باید بررسي 
رشته  در  قبولي  از  پس  دختر،  داوطلب  این  آیا  که  کرد 
واحدهاي عملي رشته  توانایي گذراندن  معدن،  مهندسي 
یاد شده را دارد یا نه، و اصاًل به فرض گذراندن واحدهاي 
عملي این رشته، پس از فراغت 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 حتم، حتي در 
و فني چنین شخصي، مسلم است  توانایي علمي  صورت 
که تحصیل در این رشته  خاص و سایر رشته هاي مشابه 
براي  کارگاهي سنگین  و  عملي  واحدهاي  داراي  که  آن، 
با آن  داوطلبان دختر است، و اشتغال در مشاغل مرتبط 
و  جسماني  فرسایش  جز  دانش آموختگي،  از  پس  رشته 
روحي این داوطلب، که در آینده نزدیک، همسر یک فرد 
نخواهد  ثمري  بود،  خواهد  خانواده  یک  فرزندان  مادر  و 
او  نصیب  نیز  شغلي  ارتقاء  مانند  چیزي  اگر  و  داشت، 
شود، به طور قطع، در ازاء از دست رفتن آرامش رواني و 

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

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

رشته تحصیلي صحیح بزند.
موفق باشید
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برگزاری دوره کاردانی حرفه ای تربیت بدنی مربی گری
پایه والیبال در دانشگاه جامع علمی - کاربردی

دوره کاردانـی ناپیوسـته حرفه ای 
پایـه  مربی گـری  بدنـی  تربیـت 
والیبـال، در دانشـگاه جامع علمی 

- کاربـردی برگـزار می شـود. 
بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی 
کاربـردی،   - علمـی  جامـع  دانشـگاه 
دکتـر علیرضـا جمالـزاده، سرپرسـت 
ایـن  درسـی  برنامه ریـزی  دفتـر 
دانشـگاه، بـا اعـالم ایـن خبـر، گفـت: 
ناپیوسـته  کاردانـی  درسـی  برنامـه 
تربیـت بدنـی مربی گری پایـه والیبال، 
کـه  قابلیت هاسـت  از  مجموعـه ای 
دسـت یافتن به آنهـا نیازمند گذراندن 
دروس نظـری و عملـی اسـت کـه فرد 
را بـرای برنامه ریـزی بـه منظور تربیت 
و آموزش ورزشـکاران رشـته ورزشـی 
والیبـال، تغذیـه و آمادگـی جسـمانی 
آمـاده  ورزشـکاران،  اسـتعدادیابی  و 

می کنـد.
وی افـزود: هدف از برگزاری این دوره، 
تأمیـن و تربیت نیروی انسـانی کارآمد 
و ماهر برای شـناخت شـیوه های نوین 
و علمـی آموزش والیبـال و بهره گیری 
کمـک  و  آموزشـی  سیسـتم های  از 
آموزشـی بـه روز ایـن رشـته ورزشـی 

است.
آموزشـی  برنامه ریـزی  شـورای  دبیـر 

 – علمـی  جامـع  دانشـگاه  درسـی  و 
دانش آموختـگان  گفـت:  کاربـردی، 
چـون  توانمندی هایـی  رشـته،  ایـن 
عنـوان  بـه  تمریـن  جلسـه های  اداره 
کـردن،  رصـد  مربـی،  دسـتیار 
ورزشـکاران،  تربیـت  و  اسـتعدادیابی 
دسـتیار  عنـوان  بـه  مسـابقات  اداره 
و  فنـی  حـرکات  آمـوزش  مربـی، 
تخصصـی و برنامه ریـزی بـرای تغذیـه 
را  ورزشـکاران  جسـمانی  آمادگـی  و 

کـرد. خواهنـد  کسـب 
دانش آموختـگان  کـرد:  تصریـح  وی 
مشـاغل  می تواننـد،  رشـته  ایـن 
دسـتیار مربـی در مدارس، باشـگاه ها، 
اماکن ورزشـی و هیأت های ورزشـی و 
مربـی درجـه سـه والیبال را بـا رعایت 

بین المللـی  و  ملـی  اسـتانداردهای 
فدراسـیون والیبـال احـراز کننـد.

خاطـر  پایـان،  در  جمالـزاده،  دکتـر 
نشـان کـرد: دانشـجویان ایـن رشـته 
ورزشـی، با گذراندن دروس تخصصی، 
والیبـال،  جسـمانی  آمادگـی  نظیـر: 
تاکتیک هـای  و  تکنیک هـا  آمـوزش 
سـرویس،  انـواع  آمـوزش  والیبـال، 
آمـوزش والیبـال کـودکان و نوجوانان، 
تیم هـای  آماده سـازی  آمـوزش 
والیبـال، قوانیـن و مقـررات و اصول و 
مبانـی داوری والیبـال، در کنـار 512 
سـاعت آمـوزش عملـی در محیط های 
بـرای  را  خـود  باشـگاه ها،  و  ورزشـی 
فعالیت بهینه در مشـاغل اشـاره شـده 

آمـاده خواهنـد کـرد.

اخبار هفته

پاسخ معاون امور آزمون های سازمان سنجش 
به یادداشت قائم مقام وزیر میراث فرهنگی

سـازمان  آزمون هـای  امـور  معـاون 
از  برخـی  کشـور،  آمـوزش  سـنجش 
یادداشـت  جملـه  از  رسـانه ها،  اخبـار 
فرهنگـی،  میـراث  وزیـر  مقـام  قائـم 
در  را  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
خصوص حـذف درس ادبیات فارسـی از 
آزمون سراسـری 1402 رد کـرد و گفت: 
دروس عمومـی و اختصاصـی، در آزمون 
سراسـری سـال آینده تغییـری نخواهد 
داشـت و بدیـن ترتیـب، درس ادبیـات 
از  عمومـی،  دروس  دیگـر  ماننـد  نیـز، 

جملـه دروس ایـن آزمـون اسـت. 
دکتر حسـن مروتـی تأکید کرد: اسـتناد قائم 
بـه سـخنانی  مقـام وزیـر میـراث فرهنگـی، 
از رئیـس سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور 
در توضیـح مصوبـه کنکـوری شـورای عالـی 
انقـالب فرهنگـی در خصـوص حـذف دروس 
عمومی از آزمون سراسـری و انتقال محاسـبه 
نمـرات آن بـه سـوابق تحصیلـی مطرح شـده 
کـه مصوبـه مذکـور، بـا توجـه بـه اصالحـات 
مـورد نظـر ایـن شـورا، تاکنـون ابـالغ نشـده 

ست. ا
و  عمومـی  دروس  اینکـه  بیـان  بـا  وی، 
اختصاصـی در آزمـون سراسـری سـال آینده 
درس  افـزود:  داشـت،  نخواهـد  تغییـری 
ادبیـات نیـز، ماننـد دیگـر دروس عمومـی، از 
جملـه دروس آزمـون سراسـری سـال 1402 
خواهـد بـود و بـا توجـه بـه اطالعیـه اخیـر 
سـازمان سـنجش آموزش کشـور در خصوص 
برگـزاری آزمـون سراسـری سـال 1402 بـر 
در  تغییـری   ،1401 سـال  مقـررات  مبنـای 
مـواد درسـی آزمـون سراسـری سـال 1402 

نیـز رخ نـداده اسـت.
آزمون هـای سـازمان سـنجش  امـور  معـاون 
آمـوزش کشـور، در پایـان، خاطرنشـان کـرد: 
و  سـنجش  مقـررات  و  قوانیـن  در  تغییـر 
پذیـرش داوطلبـان در دانشـگاه ها و آزمـون 
سراسـری، بـر اسـاس مصوبـات شـورای عالی 
انقـالب فرهنگـی و قوانیـن مصـوب مجلـس 
شـورای اسـالمی انجـام می شـود، و سـازمان 
ابالغـی  قوانیـن  مجـری  منحصـراً  سـنجش، 

. ست ا

برای سال تحصیلی 1402-1401

تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اعالم شد
آموزشی سال  تقویم  دستورالعمل 
رشته های   1402-1401 تحصیلی 
و گروه علوم پزشکی  غیرپزشکی 

دانشگاه آزاد اسامی اباغ شد.
دکتر محسن نفر، معاون علوم پزشکی، 
علوم،  معاون  علمائی،  جواد  دکتر 
مهندسی و کشاورزی، و حجت االسالم 
عبدالحسین  دکتر  والمسلمین 
و هنر  انسانی  علوم  معاون  خسروپناه، 
»تقویم  دستورالعمل  آزاد،  دانشگاه 
آموزشی سال تحصیلی 1402-1401 
برای دانشجویان رشته های غیرپزشکی 
رؤسای  به  را  پزشکی«  علوم  گروه  و 
استان ها و واحدهای ویژه دانشگاه آزاد 

اسالمی ابالغ کردند.
آموزشی  تقویم  در  اساس،  این  بر 
اول  نیمسال  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
آمده   1402-1401 تحصیلی  سال 
واحد  انتخاب  و  ثبت نام  که  است 
تاریخ  از  غیرپزشکی،  رشته های 
12 شهریور ماه آغاز می شود و تا تاریخ 

24 شهریور ماه ادامه خواهد یافت.
از  نیز  رشته ها  این  کالس های  شروع 
تاریخ 2 مهر ماه خواهد بود و در تاریخ 

22 دی ماه پایان خواهد یافت.
بنا بر اعالم دانشگاه آزاد اسالمی، برگزاری 
امتحانات رشته های غیرپزشکی دانشگاه 
آزاد اسالمی، در بازه زمانی 24 دی ماه تا 

6 بهمن ماه خواهد بود.
در تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی 
سال  در  پزشکی  رشته های  برای 
تحصیلی 1401-1402 آمده است که 
ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان این 
تا 24 شهریور  تاریخ 12  در  رشته ها، 
این  کالس های  و  بود  خواهد  ماه 
آغاز  ماه  مهر   2 روز  از  دانشجویان، 
می شود و تا 29 دی ماه ادامه خواهد 

یافت.
اسالمی،  آزاد  دانشگاه  اعالم  بر  بنا 
پزشکی  رشته های  امتحانات  برگزاری 
تا   1 زمانی  بازه  در  نیز،  دانشگاه  این 

13 بهمن ماه خواهد بود.

درس ادبیات از
آزمون سراسری 1402 

حذف نشده است
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 تاریخ پرینت كارت و زمان  برگزاري آزمون پذیرش
متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانون هاي وكالي دادگستري سال 1401

)مربوط به نوبت پذیرش سال 1400(

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

پروانه کارآموزي وکالت کانون هاي  آزمون متقاضیان  به اطالع داوطلبان شرکت در 
این آزمون، صبح روز  )نوبت پذیرش سال 1400( مي رساند که  وکالي دادگستري 
پنجشنبه مورخ 1401/4/30 در 32 شهرستان کشور برگزار مي شود. فرآیند برگزاري 
آزمون، صبح از ساعت 8:00 آغاز می شود و درهاي ورود به جلسه امتحان، نیم ساعت 
قبل از شروع فرآیند آزمون، بسته خواهد شد؛ لذا همه داوطلبان مي بایست قبل از 

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

الف  - نحوه  و زمان پرینت كارت شركت در آزمون 
روز سه شنبه  از  آزمون،  در  راهنماي شرکت  برگ  و  کارت  پرینت  به  مربوط  لینک 
قرار  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رساني  درگاه  روي  )فردا(   1401/4/28
مي گیرد و داوطلبان مي توانند، با وارد کردن شماره پرونده و اطالعات شناسنامه اي 
)نام، نام خانوادگي، شماره ملی، سال تولد و ...( خود، نسبت به مشاهده و تهیه پرینت 
کارت شرکت در آزمونشان اقدام و بر اساس آدرس تعیین شده روي پرینت کارت 
براي شرکت در جلسه  نمایند.  امتحاني مربوط مراجعه  به حوزه  شرکت در آزمون، 
آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملي یا 

اصل شناسنامه عکس دار و ارائه آن، الزامي است.

ب – آدرس، محل  رفع نقص كارت و مندرجات كارت شركت در آزمون
1-در صورت مشاهده مغایرت در بندهاي 1 ،2 ،3 ،4 ،7 ،9 و 10 کارت شرکت در 
ویرایش  قسمت  به   1401/4/30 تاریخ  تا  حداکثر  داوطلبان  که  است  الزم  آزمون، 
به  نسبت  طریق  آن  از  و  مراجعه  سنجش  سازمان  اطالع رسانی  درگاه  در  اطالعات 

اصالح موارد اقدام کنند. 
تبصره: چنان چه مغایرتي در اطالعات مندرج در بند 10 )سهمیه ثبت نامي( کارت 
شرکت در آزمون شما وجود دارد )براي داوطلبان متقاضي استفاده از سهمیه بنیاد 
کشاورزي(،  جهاد  وزارت  و  مسلح  نیروهاي  کل  ستاد   - پاسداران  سپاه   - شهید 
به درگاه  تاریخ 1401/4/30 منحصراً  تا  برای اعالم مغایرت، حداکثر  الزم است که 
اطالع رسانی سازمان سنجش )قسمت ویرایش اطالعات( مراجعه و نسبت به اصالح 
موارد اقدام نمایید تا در صورت تأیید سهمیه از سوی ارگان مربوط، سهمیه مورد نظر 
براي شما اعمال گردد؛ در غیر این صورت، با سهمیه آزاد گزینش خواهید شد و هیچ 

اعتراضي در این زمینه، قابل قبول نخواهد بود. 
از  تذکر مهم در خصوص سهمیه: کسانی که در زمان ثبت نام، متقاضي استفاده 
قرار  تأیید  مورد  ذي ربط  ارگان  از طرف  آنان  درخواستي  و سهمیه  بوده اند  سهمیه 
نگرفته است، ضرورت دارد که پس از مراجعه به قسمت ویرایش اطالعات و اصالح 

سهمیه، عدم تأیید سهمیه خود را از ارگان ذي ربط پي گیري نمایند.
داوطلبان  دارد،  وجود  ذیل  بندهاي  در  مندرج  اطالعات  در  مغایرتي  چنان چه   -2
مي توانند از ساعت 8:30 الي12:00 ظهر و از 2 الي 6 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 
1401/4/29 به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص 
این اطالعیه که در سایت سازمان  حوزه مربوط )مطابق جدول شماره 1 و 2 ذیل 
احتمالي کارت خود  اشکال  رفع  و  به اصالح  و نسبت  آمده است( مراجعه  سنجش 

اقدام نمایند:
1-2- چنان چه نسبت به بندهاي 5 و 6 )جنس، معلولیت( معترض هستید.

تبصره: درخصوص بند 6 )معلولیت و شدت معلولیت(، چنان چه خواستار اعمال بند 
فوق هستید، الزم است که فرم مخصوص معلولیت تأیید شده را از سازمان بهزیستي 

دریافت و تحویل واحد رفع نقص کنید تا اقدامات الزم در این خصوص به عمل آید. 
2-2- چنان چه عکس روي کارت داوطلب، داراي اشکاالتي، از جمله: فاقد مهر بودن، 
واضح نبودن عکس یا اشتباه عکس است، ضروري است که وی، ضمن همراه داشتن 
شناسنامه  یا  ملي  کارت  و   3×4 عکس  قطعه  دو  آزمون،  در  شرکت  کارت  پرینت 
عکس دار، مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده در بند »2«، به نماینده سازمان سنجش 
آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کند و موضوع را پي گیري نموده تا 
مشکل برطرف گردد؛ در غیر این صورت، فرد به عنوان متخلّف تلقي می شود و برابر 

مقررات با وي رفتار خواهد شد.
اساس  بر  داوطلب،  هر  آزمون  در  شرکت  کارت  روي  مندرج  اطالعات  سایر  ضمناً 
اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبت نام، که از سوی خود داوطلب تکمیل گردیده، در 

نظر گرفته شده است. 
برگ راهنماي  از  آزمون،  از ضوابط  بیشتر  آگاهي  براي  داوطلبان،  یادآوری: 
آموزش  سنجش  سازمان  اطاع رساني  درگاه  روي  که  آزمون،  در  شركت 
کشور قرار دارد، پرینت تهیه کنند و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند. 

ج    ـ یادآوری های مهم  
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در 

آزمون ، اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکس دار، الزامي است.
از شروع فرآیند آزمون  2- دِر ورودي حوزه هاي امتحاني، نیم ساعت قبل 
)ساعت 7:30 صبح(، بسته خواهد شد؛ لذا داوطلبان، الزم است که قبل از بسته 

شدن درهاي ورود به جلسه آزمون، در حوزه امتحاني خود حاضر باشند.
3- هر داوطلب، براي حضور در جلسه آزمون، باید، عاوه بر پرینت کارت شرکت 
در آزمون، اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکس دار، چند مداد سیاه نرم 

پررنگ، مدادتراش، مداد پاك کن و یك سنجاق یا سوزن به همراه داشته باشد.
ساك  دستي،  کیف  جمله:  از  اضافي،  وسایل  آوردن  از  باید  داوطلبان،   -4
انگشتر  هوشمند،  دستبند  هوشمند،  ساعت  همراه،  تلفن  پیجر،  دستي، 
هوشمند، بي سیم، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نُت یادداشت و نظایر 

آن و همچنین وسایل شخصي به جلسه آزمون، اکیداً خودداري نمایند.
دفترچه  یا  آزمون  در  شرکت  کارت  )پاسخنامه،  آزمون  ملزومات  نمودن  خارج   -5
این  به  اقدام  داوطلباني که  با  و  آزمون، تخلف محسوب مي شود  از جلسه  سؤاالت( 

تخلف نمایند، طبق ضوابط رفتار خواهد شد. 
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6- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل 
در ارائه مدارک امتحاني، به همراه داشتن هر گونه وسایل الکترونیکي و ارتباطي، حتي 
به صورت خاموش )از قبیل پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، 
انگشتر هوشمند، بي سیم و ..(، جزوه، کتاب، هر گونه نُت یادداشت و نظایر آن، ماهیتاً 
قانون  با  برابر  متخلّف،  داوطلبان  با  و  مي گردد  محسوب  تقلّب  و  تخلّف  مصادیق  از 
رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمون هاي سراسري، رسیدگي و برخورد خواهد شد.
فرآیند  در  مشکل  هرگونه  آمدن  وجود  به  صورت  در  که  است  الزم  داوطلبان،   -7
برگزاري آزمون براي آنها، نسبت به ارسال درخواست خود حداکثر تا تاریخ 1401/5/5 
از طریق سیستم پاسخگویي اینترنتي مندرج در درگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
آموزش کشور اقدام نمایند. بدیهي است که درخواست هاي رسیده بعد از تاریخ فوق، 

قابل بررسي و پي گیري نخواهد بود.

د- دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و الزامات بهداشتی 
ضمن آرزوی سالمتی و موفقیت برای شما، بر اساس، آخرین اطالعات درباره راه های 
انتظار  انتشار ویروس کرونا و مخاطرات احتمالي آن در حوزه هاي برگزاري آزمون، 
می رود که موارد زیر را مّدنظر قرار دهید و برای حفظ سالمتی خود، سایر داوطلبان 

و خانواده های محترمتان، آنها را رعایت کنید:
1- زمان مناسب حرکت از منزل تا حوزه امتحانی خود را برآورد کنید 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 بی مورد در محل آزمون، جداً خودداری نمایید.
4- هنگام ورود به حوزه و خروج از آن، با دیگر داوطلبان فاصله مناسب )حداقل یک 

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

برگزاری آزمون و خروج از حوزه امتحانی، الزامی است.
6- در زمان استقرار در محل صندلی خود، از صحبت کردن با سایر داوطلبان مجاور، 

جداً خودداری نمایید.
7- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس، با فرد متولی همکاری کنید.

8- از تماس دست ها با چشم، دهان و بینی در حین آزمون، جداً خودداری نمایید.
نمایید و در صورتی  استفاده  از دستمال کاغذی  یا سرفه کردن،  9- هنگام عطسه 
که دستمال کاغذی وجود نداشت، از قسمت داخلی آرنج خود بدین منظور استفاده 

کنید.
10- در صورت داشتن سؤال ضروری از عوامل اجرایی در طول برگزاری آزمون، حتماً 

با رعایت فاصله مناسب و داشتن ماسک، اقدام به صحبت نمایید.
11- 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.
12- سعی کنید از تماس دست با سطوحی که اغلب لمس مي شود، نظیر: صندلی ها، 
دستگیره درها و شیرآالت سرویس بهداشتي و ... خودداری نمایید و برای انجام این 

کار، از دستمال کاغذی استفاده کنید.

ه  - نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش كشور
داوطلبان  الکترونیکی،  صورت  به  درخواست ها  ثبت  و  بررسی  در  تسریع  جهت  در 
می توانند سؤال یا درخواست خود را از طریق سامانه پاسخگویي اینترنتي به نشانی: 
https://request.sanjesh.org، به این سازمان ارسال نمایند. ضمناً داوطلبان، 
در صورت لزوم، می توانند سؤال یا سؤاالت خود را در ساعات اداری، با شماره  تلفن: 

 42163  با پیش شماره 021 در میان بگذارند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

 ارائۀ مهلت مجدد به مجاز شدگان انتخاب رشته در 
آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401 كه موفق به 

تکميل فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي نشده اند 

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 ،1401/3/29 مـورخ  اطاعیـه  پیـرو 
به  اطاع  مجازشـدگان  بدین وسـیله  
به انتخاب رشـته در آزمون  کارشناسـي 
کـه   1401 سـال  ناپیوسـته   ارشـد 
لغایـت   1401/4/1( مقـرر  زمـان  در 
1401/4/4( موفـق بـه تکمیـل فـرم 
انتخـاب رشـته هاي تحصیلـي خود 
نشـده اند، مي رسـاند که تسـهیاتي 
صرفـًا  تـا  اسـت  گردیـده  فراهـم 
داوطلبـان مذکـور بتواننـد از تاریخ 
1401/5/2 لغایـت 1401/5/4 با مراجعه 
بـه درگاه اطاع رسـانی ایـن سـازمان 
 www.sanjesh.org آدرس:  بـه 
و لینـك مربـوط بـه سـامانه جامـع 
آزمـون مذکـور، بـا رعایت شـرایط 
ذیل، نسـبت به تکمیل فـرم انتخاب 
اقـدام  خـود  تحصیلـي  رشـته هاي 

. یند نما
1- ایـن امـکان فقـط بـرای افـرادی 
کـه بر اسـاس محتـوای کارنامه اعالم 
نتایـج اولیـه خـود، مجـاز بـه انتخاب 
رشـته شـده  و موفق به انجـام انتخاب 
رشـته نشـده اند، فراهم شـده اسـت و 
تمدیـد   1401/5/4 تاریـخ  از  بعـد 
نمی شـود و هیچ گونـه درخواسـتی در 
ایـن خصـوص پذیرفتـه نخواهد شـد.

2- انجام انتخاب رشـته )در دوره های 
روزانـه و نوبت دوم( در این مرحله، در 
رشـته هاي امتحاني کـه داراي آزمون 
عملـي و تشـریحی هسـتند، منجر به 
معرفـی داوطلب بـرای آزمـون عملی 
نخواهـد شـد و داوطلـب، در صـورت 
انتخـاب این رشـته ها، با نمـره آزمون 
عملـی صفر )0( گزینش خواهد شـد.

ایـن  در  رشـته  انتخـاب  انجـام    -3
مرحلـه، در رشـته هاي شـرایط خاص 
و مصاحبـه، منجر بـه معرفی داوطلب 
یـا  مصاحبـه  مراحـل  انجـام  بـرای 
بررسـی صالحیـت وی نخواهـد شـد 
و داوطلـب، در صـورت انتخـاب ایـن 
رشـته ها، از گزینـش نهایـي در آنهـا 

حـذف خواهـد شـد.
داوطلبـان گرامـي مي تواننـد سـؤاالت 
خـود را بـا بخش پاسـخگویي اینترنتي 
درگاه اطالع رسـاني سـازمان به نشاني: 
بـا  یـا   Request.sanjesh.org
شـماره  تلفن هاي : 42163 )کد 021( در 
میـان بگذارنـد و از مراجعـه حضوري 
بـه ایـن سـازمان خـودداري فرمایند. 
روابط عمومی
سازمان سنجش آموزش کشور

ثبت نـام و انتخـاب رشـته پذیرش 
دانشـجو صرفـًا بر اسـاس سـوابق 
کارشناسـی  مقطـع  در  تحصیلـی، 
ناپیوسـته مهـر مـاه دانشـگاه آزاد 
اسـامی از روز 25 تیـر مـاه آغـاز 
شـده است و تا روز چهارشـنبه 5 مرداد 

مـاه ادامـه خواهد داشـت. 
بـر ایـن اسـاس، ثبت نـام و شـرکت در 
تحصیلـی  سـوابق  اسـاس  بـر  پذیـرش 
دانشـگاه آزاد اسـالمی، بـرای آن دسـته 
دانشـگاه  ایـن  تحصیلـی  رشـته های  از 
ناپیوسـته،  کارشناسـی  مقطـع  در  کـه 
نیمسـال اول پذیـرش آنهـا بـه صـورت 

صرفـاً بر اسـاس سـوابق تحصیلی اسـت، 
تیـر مـاه آغـاز شـده  از روز شـنبه 25 
اسـت و تـا روز چهارشـنبه 5 مـرداد ماه 

ادامـه خواهـد داشـت.
داوطلبـان می تواننـد با مراجعه به سـامانه 
مرکز سـنجش، پذیـرش و فارغ التحصیلی 
بـه نشـانی: www.azmoon.org ابتدا 
دفترچـه راهنمـای ثبت نـام را دریافـت 
کسـب  و  مطالعـه  از  پـس  و  نماینـد 
داشـتن  و  تمایـل  صـورت  در  آگاهـی، 
شـرایط، با تهیـه کارت اعتباری، نسـبت 
ایـن  در  رشـته  انتخـاب  و  ثبت نـام  بـه 

پذیـرش اقـدام کننـد.

ثبت نام پذیرش دانشجو
بر اساس سوابق تحصيلی دانشگاه آزاد

تا 5 مرداد ماه ادامه دارد
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اطالعیه

جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم
نام پدرنام نام خانوادگیردیف

اکبرزهراآبکار اصفهاني1
عليمائدهآتشکار2
محمدصدیقاحراري استادي3
سیدمحمدتقيسیدحمیداحمدي4

و  غیردیپلم(  و  )دیپلم  مجید  قرآن  کل  حافظان  از  دسته  آن   اسامي  بدین وسیله، 
کارشناسان رسمي علوم قرآني را که در آزمون کارشناسي ارشد سال 1401 شرکت 
نموده و حائز شرایط هستند، اعالم مي کند؛ لذا ضرورت دارد که حافظان محترم، با 

توجه به توضیحات ذیل، اقدام نمایند.
تخصصی  مدرک  حداقل  که  است  الزم  مذکور،  قانون  از  بهره مندی  متقاضیان   -1
مندرج در مصوبه جلسه 573 شورای عالی انقالب فرهنگی )حافظ درجه 3( را، که از 
سوی سازمان دارالقرآن کریم و با همکاری ادارات کل تبلیغات اسالمی سراسر کشور 

برگزار می شود، ارائه نمایند.
2- حافظان محترم قرآن دارای مدرک دیپلم و غیردیپلم، که اسامی آنها در جدول 
به  تاریخ 1401/05/31  تا  را  زیر  مدارک  که  است  است، الزم  شمارۀ 1 درج شده 
آدرس: تهران، سازمان سنجش آموزش کشور، صندوق پستي 4378-15875، حوزه 

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

1-2( تصویر کارت ملی.
1-3( دو قطعه عکس 4*3 تمام رخ، تهیه شده در سال جاری )پشت نویسی شده(.

اسناد  دفاتر  در  که   )3 درجه  )حداقل  حفظ  تخصصي صحت  مدرک  تصویر   )4-1
رسمي برابر اصل شده باشد.

3- حافظان داراي مدرک کارشناسي رسمي علوم قرآني، که اسامی آنها در جدول 
شمارۀ 2 درج شده است، الزم است  که مدارک زیر را تا تاریخ 1401/05/31  به 
آدرس: تهران، سازمان سنجش آموزش کشور، صندوق پستي 4378-15875، حوزه 

معاونت فني و آماري سازمان ارسال نمایند:
3-1( تصویر مدرک کارشناسي رسمي علوم قرآني با گرایش هاي علوم قرآن مجید، 
معلم  تربیت  مجید،  قرآن  کتابت  و  تالوت  مجید،  قرائت  فنون  مجید،  قرآن  تفسیر 
قرآن و تربیت مربي عقیدتي سیاسي، الهیات و معارف اسالمي با گرایش علوم قرآن 

و حدیث.
اسناد  دفاتر  در  که   )3 درجه  )حداقل  حفظ  تخصصي صحت  مدرک  تصویر   )2-3

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

سال 1401 قابل بهره برداري است.
توجه: دارندگان دیگر مدارک کارشناسي غیر علوم قرآني و حافظان کل قرآن مجید، 
این  از  استفاده  استفاده کرده اند، حق  از تسهیالت مذکور  که در سال هاي گذشته 

تسهیالت را دارا نیستند. 
به  تخصصي  مدرک  اعطاي  و  ارزیابي  آزمون هاي  آیین نامه  و  ثبت نام  ضوابط    -4
حافظان قرآن کریم، در سایت سازمان دارالقرآن کریم قابل مشاهده است )متقاضیان 
به منظور کسب اطالعات بیشتر، مي توانند طی روزهای اداری، از ساعت 9 صبح الي 
12 ظهر با شماره تلفن دبیرخانه ارزیابی و اعطاء مدرک تخصصی به حافظان قرآن 

کریم )66956068 - 021(، تماس حاصل فرمایند(. 

نتایج حافظان قرآن مجيد در آزمون كارشناسی ارشد سال 1401
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم
نام پدرنام نام خانوادگیردیف

عليمحمداردمه5
علي اصغرزهراآزاد منجیري6
غالمعليایماناژدر فیض آباد7
فریدونمهدياسدي طالب بیگي8
فرامرزملیحهاسعدي شکرانلو9
حسینعبدالعزیزاسکاني رودي10
امین اهللفهیمهاسالمي11
غالمحسینطاهرهاسالمي کالنتري12
عبدالرضامطهرهاسماعیلي13
حمیدرضافاطمهاشتراني14
حسینعليآقائي15
آغا علي سرورحسین رضاآقائي فر16
علي اصغرفاطمهاکبري جبلي17
سیدعليملیکه ساداتامامي18
عليمحمدصالحامیدي19
غیاث عليعلي اهللامیرلوحصاري20
حسنحبیبامیري21
هاشممحمدامیري فرد22
عليفائزهامیني جزه23
رسولامیرمحمدانتشاري24
رحمت اهللفرزانهانسان دوست25
عبدالمحمدزینبانصاري26
نوروزمحمدحسینانصاري جابري27
احمدابوالفضلباباپور28
عبدالحسینمعصومهباباپور اسفهالني29
لطفعليفرشتهبابا هادي30
ناصرزهرابارورز کوچه قلعه31
فضیلنصراهللبازیار32
حسینحکیمهباالل33
غالم رسولفاطمه زهرابامري34
محموداحمدبراهوئي35
خلیلعليبرزگر36
حبیب اهللافسانهبرق زدگان37
موسيمجیدبلوچ38
رضامائدهبهرامي39
ولياکرمبهلولي40
کریمزهرابیرامي بخشایش41
غالمبشیراحمدپرکي کوشاني42
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اطالعیه

جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم
نام پدرنام نام خانوادگیردیف
گميمحمدشاکرپسکوهي43
حسینناهیدپشوتن44
عبدالمجیدمحمدپورتیموري اقرعلیا45
فریبرزمحمدپوردشتي46
علیرضااحمدرضاپورفرج47
محمدرضامهینپیرعلي خیرآبادي48
عليفاطمهتقي پور49
دالورابراهیمتوحیدي نسب50
سیدمحمدذاکره الساداتتهامي زرندي51
میرزامرتضيمعصومهثقفي52
رسولعليجانعلي53
محمدهاشمحسینجاني بیگي54
حسنمحمدرضاجاودان55
ابراهیممهديجعفرزاده قهدریجاني56
ابراهیممحمدصالحجعفرزاده قهدریجاني57
علیجانرقیهجعفري58
حسنهاجرجنبي بحریني59
براتعليعفتجوانمرد60
عبدالمجیدمحبوبهجوکار61
احمدرضافاطمهجهان پناه62
شنديعبدالغفورچاري زهي63
مجیدعليحاج خزیمه64
حمیدسلیمانحاجي حسیني65
حسینمحمدحسن پور محمدآبادي66
محمدصادقمعصومهحسني اردکاني67
رحمت اهللمحمدمهديحسین آبادي68
محمدحسنامیدحسین زاده69
عليمحمدجوادحسین زاده70
محسنآسیه ساداتحسیني71
سیدرسولسیدمتینحسیني72
سیدصفرعليسیدمحسنحسیني73
سیدمحمدمهديسیدمحمدصادقحسیني74
سیدمحمدسیده محدثهحسیني عبدل آبادي75
حسینحکیمحکیم زاده76
حمیدابوبکرحکیم زاده77
محمدعليکشاورزحمید78
قاسمسعادحمیدي79
یاسینمریمحمیدي کندرود80
محمدمهديحیدري81
پرویزعلیرضاخاره82
حسنحنانهخسروي83
غالمرضامحمدخسروي84

جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم
نام پدرنام نام خانوادگیردیف
علیجانامیرخسروي85
مهديامیررضاخسروي86
علیرضاامینخضري87
ماشااهللزینبخوشنود88
فقیرمحمدمحمددامني89
محمدابراهیممحمدنوحدامني90
علیرضامهدیهدانشمنددیزیچه91
اسحقاعظمداودي92
عبدالوهابدانیالدرویشي فرزنه93
یحیيوحیددرویشي فرزنه ئي94
داودزهرادهقاني عشرت آباد95
سعديعطیهذوالفقاري96
حمیدرضاذوالفقاري97
روح اهللامیرحسینراسل98
عليزینبرجبي99
محمدعبدالعزیزرحماني100
عبدالقادرحبیب اهللرحمتي101
عبداهللعاصمرحیمي جوزقاني102
امیرفاطمهرحیمیان انور103
فرزادپریسارستمي104
حسنمحمدطاهارسولي105
محمداهللفاطمهرسولیان106
سیدمحمدصادقسیدمحمدسجادرشیدي فرد107
عبدالرضامرضیهرضائي108
سعیدامیرمحمدرضائي109
سیدجعفرسیدحسینرضوي110
مهديمبینارضوي111
مصطفيمحمدباقررفاهت112
عبداهللمهديرفیعي113
حسنآزادهرنجبرسلیمي شام آبادي114
نوريوفارودباري عرب115
حیدرعلياکرمریحاني الوار116
محمدربابرئیسي117
غالمرسولسدیسزارع دوست سمنگاني118
رحیمفاطمهزینال خواه سفیدان جدید119
احمدرضافاطمهسالک120
سیداحمدسیده فاطمهسعادتي نژاد121
مهديمهدیهسعیدیان122
اصغرمریمسقرجوقي فراهاني123
عبدالرحمنعبداللطیفسقلي124
دادرحمنعزیزالرحمانسالمي125
احمدعبدالقادرسلجوقي126
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اطالعیه

جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم
نام پدرنام نام خانوادگیردیف
حسینمهديسلمانیان قهدریجاني127
سیداحمدسیدمحمدصادقسیدالحسیني استادي128
یداهللحسینسیدي مرغکي129
عبدالحسینیوسفشرفي130
حمیدرضامحمدعليشریفي هراتمه131
محمدرضامصطفيشعباني132
حامدناهیدشفیعي سیف آبادي133
عبدالحمیدابراهیمشهیررودي134
مرتضي قلياحمدشیاسي135
عليمحمدمهديصادق136
هدایتمحمدمهديصالحي رزوه137
عباسنبي اهللصالحي وزیري138
محمدمهديفاطمهصحاف139
عباسفرشتهصحراگرد140
سعیدطهوراصدقي141
محمدرضاالیاسصفاري142
رسولزینبطاووسي فر143
مجیدمحمدطاهري سرچشمه144
عليرضاطاهري فر145
محمدعليفاطمهطغیاني146
محمدسکینهطالئي محمود147
حسینزهراعابددستجردي148
محمدعليمعصومهعابدي جنداني149
سیدمحمدفاطمه ساداتعابدین زاده حاجي150
محمداللهامعابدیني نجف آبادي151
حسنزهراعادل پور152
محسنمحمدعاشوري153
محمدمهديمحمدرضاعالمي طامه154
کرمزینبعباچي155
عليیوسفعباسي انجداني156
عبدالغفاربتولعبدالرحیمي157
قاسممحمدعبدالعلي نژاد158
حسنفریدهعبدي159
حسینمعصومهعربلو160
احمدمحمدمهديعربي قریه علي161
تولدفاطمهعسکري مهارلوئي162
عبدالخالقخالدعطائي163
محمدرحیممحمدحسنعطائي بیدخت164
سیدهاديسیدمحمدسجادعظیمي165
ضیاءالدینانسعظیمي حسن آبادي166
عبدالزهرامحمدحسنعفراوي167
سیدمجتبيحسناساداتعلم اللهدا168

جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم
نام پدرنام نام خانوادگیردیف
تاج محمدحفیظ اهللعلي محمدي169
بهروزمهديعلي وند انتظامي170
محمدرضافاطمهعنبري171
منوچهرعبداهللعیدي زاده172
شکراهللکاظمفتحي173
عباسنیلوفرفتحیان دستگردي174
شمسعليمعصومهفرخي175
قاسمریحانهفهامي176
حمیدمهتاجفهیم177
فیض احمدفاطمهفیاضي178
سیدمصطفيسیدعليفیروزه179
میکائیلنداقاسمي180
حسین اصغرفاطمهقائمي شفیع181
شاپورعليقربان زاده میمندي182
تقيمحمدمهديقرباني183
محمدزهراقلعه نوئي184
محمدعليمحمدقمري185
سیدحسینسیدسجادکاظمي186
محمدرضاسمیهکامیار187
جاللثمینکریمي188
محمدکریمعليکریمي189
عنایت اهللعليکریمي قهدریجاني190
اکبرمحمدمهديکفیري191
کرامت اهللریحانهکمال192
حسینسمیهکندي193
خانجانطاهرهگلشن194
حسناعظمگلي کریم آبادي195
اسماعیلمهرانگنجي196
محمدعليمحمدمهديلطفي197
حسنطیبهلطفي198
محمدرضاستارهلطفي نیا199
فاضلعباسمجلسي200
محمدنوراللهديمجلسي201
محمدرضامحبوبهمجیدي202
محمودرضانفیسهمحمدحسین میرزائي203
محمودرضاحدیثهمحمدحسین میرزائي204
سوارعلينصرتمحمودي بردزردي205
جعفرامینمحمودي قزلجه206
محمداسماعیلمریممختاري207
مسعودعليمرادي208
نیازمحمدنعمتمرادي سوران209
سیدفخرالدینسیدمحمدیاسینمرتضوي210
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اطالعیه

جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم
نام پدرنام نام خانوادگیردیف
اسمعیلمحمدمرجاني211
جانعلياحمدمردان212
حسنحسینمرکي213
شیرمحمدابراهیممژده نشتیفاني214
جعفررقیهمظلومي ابوخیلي215
سالمعليمعین نژاد216
تاج محمدحامدمغني برابادي217
نوراحمدعرفانمقدسي نسب218
مجیدمحمدمهديمقومي219
طعمهمهديمگسوسي220
تاج میرعبداهللمالنیازي221
تاج میرعبدالرحمانمالنیازي222
محمدرضافاطمهملکوتي خواه223
سیدحسنسیده اللههموسوي224
سیدجوادسید امیرحسینموسوي225
سیدناصرفاطمه ساداتموسوي226
سیدعباسمعصومه بیگمموسوي227
سیدمحمدجوادسیدمحمدحسینموسوي درچه اي228
جوادفاطمهموفق229
علي اصغرفاطمه زهرامؤمني ابخارکي230
اسمعیلمریممؤمني خوزاني231
حسینفاطمهمهدیخانلو232
سیدقاسمسیدحامدمهدیزاده233
غالمرضاحمیدمهرانفر234
قاسممحمدصادقمهرآور235
سیدمجتبيوجیههمهري ادریاني236
محمدوحیدمیرزادوستي237
عبدالخالطعبدالقادرمیرزائي دربند238
سعیدزهراناجي239
رضافاطمهنجفي240
عباسعليعلیرضانجفي241
ناصرمتینانشاط یزدي242
هانيطاهرنصاري243
حجت اهللنسیمنصري نصرآبادي244
محمدرضازهرانصري نصرآبادي245
شمس اهللجوادنظري246
محسنمحمدمهدينظري منفرد247
مصطفيمحمدمهدينوروزي248
فرض اهللمعصومهنوروزي249
فتح اهللمینانوري250
سید قدمعليسیدمجیدنیساري251
رضاساراوظیفه دان252

جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم
نام پدرنام نام خانوادگیردیف
عبدالکریمرحمانهادي تمک253
رضاسهیلهاشمي254
مصطفيفخرالساداتهجرتي255
عليحسینهمایون دمیرچي256
علي اکبرحسینهمت فر257
مصطفينورمحمدیزداني258
صیاد اهللحمیدیعقوبي259

جدول 2( داوطلبان دارنده مدرك رسمي کارشناسي علوم قرآني
نام پدرنام نام خانوادگیردیف

حسینمعصومهاحمدزاده1
سیف اهللصادقاحمدي2
عبداهللحفظ اهللاسماعیلي نژاد3
محمدرضافاطمهامیري پور4
احمدقاسمبیجاوي5
عليعیسيپناهي زاده6
سیدحمزهسیدحمیدرضاپورمرشد7
مرادعابدهپیام8
علي محمدفائزهچراغي9
سیدعباسسیده عصمتحسیني نسب10
مهديابوالفضلحمیدي پور11
اسماعیللیالخزائي پول12
داهکحکیمدرزاده13
عليمحمدحسیندهشتي14
محمدحلیمهروان بخش15
مجیدمعصومهرئیسي16
شیرمحمدکریم بخشسپاهي17
سیدمحمدسیدمصطفيسلطاني18
محسنمریمشریعت19
مرادمیالدصبورزاده20
غالمرضاخورشیدعباسي سورکي21
صیدکاظمعبداهلل خسرجي22
عباسعليسمیهعرب زاده آراني23
محمدرضامحمدجوادفاضل24
رمضانملیحهکبکي25
فیض اهللهاديمحمدي26
وليمهشیدمیرزاپور27
حاجي احمدفاطمه زهرامیرزائي حسنوند28
محمدکمالمحمدمهديندافان29
رضامرضیهنعمتي30
رحمانفاطمهنوازني31
محمدعليمهدیهیارعلي32

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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  تاریخ پرینت كارت و زمان  برگزاري نهمين آزمون استخدامی متمركز دستگاه هاي اجرایي كشور
)ویژه رشته های شغلی دستگاه های اجرایی به غير از وزارت آموزش و پرورش( سال 1400 )برگزاري 1401/4/31(

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ضمن آرزوي موفقیت براي داوطلبانی که در نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه هاي 
اجرایي کشور در سال 1400 ثبت نام نموده اند، نظر این عزیزان را به موارد ذیل جلب 

مي نماید:
الف  - نحوه  و زمان پرینت كارت شركت در آزمون 

و  مشاهده  براي  )فردا(   1401/04/28 سه شنبه  روز  از  آزمون،   این  در   شرکت  کارت  
پرینت، روي درگاه اطالع رساني این سازمان قرار خواهد گرفت؛ لذا داوطلبان شرکت  در 
آزمون ، براي شرکت در جلسه امتحان، باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق، به درگاه 
نام خانوادگي،  )نام،  اطالعات شناسنامه اي  نمودن  وارد  با  و  مراجعه  مذکور  اطالع رساني 
کد ملي، سال تولد و ...( یا اطالعات ثبت نامي شان )شماره پرونده و کد پي گیري و ...(، 
از کارت شرکت در آزمون خود، یک نسخه پرینت تهیه کنند و بر اساس آدرس و زمان 
تعیین شده روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمایند. بدیهي 
است که براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و 
همچنین اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکس دار و ارائه آن، الزامي است. چنان چه 
داوطلبي به دلیل در اختیار نداشتن اطالعات مربوط به شماره داوطلبي، پرونده یا کد 
پي گیري مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمي شود، الزم است که 
با مراجعه به درگاه این سازمان و ورود به سیستم پاسخگویي اینترنتی و انتخاب نام آزمون 
و تعیین موضوع پي گیري، نسبت به دریافت اطالعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبي یا 
کد پي گیري ثبت نام خود اقدام نماید. الزم به ذکر است این امکان براي داوطلبانی فراهم 
است که در سیستم پاسخگویي عضو باشند؛ لذا ضرورت دارد داوطلبانی که اطالعات فوق 
را مفقود نموده اند، با عضویت در این سیستم، نسبت به بازیابي این اطالعات اقدام نمایند.

ب - در خصوص مندرجات كارت شركت در آزمون، چنان چه مغایرتي 
مشاهده شد، داوطلبان الزم است كه به شرح زیر اقدام نمایند:

در  مغایرتي  چنان چه  آزمون،  در  شرکت  کارت  روي  مندرج  اطالعات  به  توجه  با  1ـ 
اطالعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 7، 11، 12، 15 و 16 )شامل نام خانوادگي، 
شاغل  ایثارگران،  درصد   5 سهمیه  دین،  ملي،  کد  شناسنامه،  شماره  تولد،  تاریخ  نام، 
التحصیلي و معدل آخرین مدرک تحصیلي( کارت  قراردادي )نام دستگاه(، تاریخ فارغ 
مذکور،  موارد  یا  مورد  اصالح  براي  که  است  الزم  نمودید،  مشاهده  آزمون  در  شرکت 
با  و  مراجعه  این سازمان  اطالع رساني  درگاه  به  تاریخ 1401/4/31 منحصراً  تا  حداکثر 
ورود به قسمت ویرایش اطالعات، نسبت به اصالح موارد اقدام نمایید، و در صورتي که 
نسبت به بندهاي 3، 8 و 9 )جنس، معلولیت و شدت معلولیت( تفاوتي مشاهده نمودید، 
سازمان  نماینده  به  »ج«،  بند  در  شده  اعالم  تاریخ  و  ساعت  مطابق  که  است  ضروري 
سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه )به شرح جدول شماره 2 

این اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است(، مراجعه نمایید.
تذکر مهم 1: با توجه به اهمیت موضوع شهرستان محل تولد فرزندان داوطلبان به منظور 
اعطاء امتیازات پیش بینی شده در ماده )15( قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
در  اسالمی(  )موضوع مصوبه شماره 69385/278 مورخ 1400/08/19 مجلس شورای 
با  داوطلبان،  که  است  ضروری  کشور،  اجرایی  دستگاه های  فراگیر  مشترک  امتحانات 
مراجعه به درگاه اطالع رسانی این سازمان و با ورود به قسمت ویرایش اطالعات کارت 
شرکت در آزمون، نسبت به تکمیل بند مربوط به محل تولد فرزندان اقدام نمایند؛ چون 
در صورت عدم تکمیل این بند، بعد از برگزاری آزمون، هیچ گونه ویرایشی برای بند مذکور 

انجام نخواهد گرفت.
تذکر مهم2: در خصوص سهمیه 25 درصد ایثارگران )بند 10 کارت شرکت در آزمون(، 
به اطالع مي رساند که هیچ گونه ویرایشي براي این بند انجام نمي گیرد و داوطلبان باید 

در بازه زماني ثبت نام، اقدام به ویرایش سهمیه خود کنند.
2- چنان چه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس است یا عکس روي کارت، داراي 
اشکاالتي، از جمله: فاقد ُمهر بودن، واضح نبودن عکس یا اشتباه عکس است، ضرورت 
دارد که ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، دو قطعه عکس 4 ×3 و کارت 
ملي یا شناسنامه عکس دار، مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده در بند »ج«، تا روز قبل از 
برگزاري آزمون به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص حوزه 

مربوطه مراجعه نمایید و موضوع را پي گیري نموده تا مشکل برطرف گردد. بدیهي است 
که در غیر این صورت، فرد به عنوان متخلف تلقي مي گردد. ضمناً سایر اطالعات مندرج 
روي کارت شرکت در آزمون هر داوطلب، براساس اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبت نام، 

که از سوی خود داوطلب تکمیل گردیده، در نظر گرفته شده است. 
3- داوطلبان، براي آگاهي بیشتر از ضوابط آزمون، از برگ راهنماي شرکت در آزمون، 
این سازمان قرار دارد، پرینت تهیه کنند و نسبت به مطالعه دقیق آن  که روي درگاه 

اقدام نمایند. 
ج- آدرس و محل  رفع نقص كارت شركت در آزمون 

الي   8:30 ساعت  از  صبح   1401/4/30 مورخ  پنجشنبه  روز  در  سازمان،  این  نماینده 
12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 18:00 در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مستقر 
خواهد شد. براي اطالع آن دسته از داوطلبانی که بر اساس توضیحات بند »ب«، ملزم 
به مراجعه به نماینده رفع نقص کارت سازمان مي گردند، شهرستان هاي محل برگزاري 
سازمان  سایت  در  که  اطالعیه  این  ذیل  در  )مندرج   1 شماره  جدول  شرح  به  آزمون 
سنجش آمده است( مي باشد و آدرس و محل تشکیل واحد رفع نقص کارت شرکت در 
 آزمون هر شهرستان نیز در جدول شماره 2 )مندرج در ذیل این اطالعیه که در سایت 

سازمان سنجش آمده( مشخص گردیده است.
د - یادآوری های مهم  

1– برای حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون ، اصل 
کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس دار، الزامی است.

2- فرآیند برگزاری آزمون، از ساعت  8 صبح )هشت( است.
3- در ورودی ِحوزه های امتحانی، رأس  ساعت  7:30 )هفت و سی( بسته خواهد شد؛ لذا 
داوطلبان الزم است که قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون، در حوزه امتحانی 

خود حاضر باشند.
4- هر داوطلب، برای حضور در جلسه آزمون، باید چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد 
تراش، مداد پاک کن، ماسک سه الیه )بدون فیلتر( و یک سنجاق یا سوزن به همراه خود 
رد و بدل کردن این موارد در جلسه آزمون، تخلف محسوب  داشته باشد. ضمناً 

می شود. 
ساعت  همراه،  تلفن  پیجر،  جمله:  از  اضافی،  وسایل  آوردن  از  باید  داوطلبان،   -5
هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نُت 
و یادداشت و نظایر آن به جلسه آزمون، اکیداً خودداری نمایند؛ زیرا به همراه داشتن 
با  و  این بند، به عنوان تقلب و تخلف تلقی می شود  از وسایل مندرج در  هر کدام 
داوطلبان ذی ربط، بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری، 

که بخشی از آن در بند» و « آمده است، رفتار خواهد شد.
آزمون،  جلسه  در  خاموش،  صورت  به  حتی  همراه،  تلفن  داشتن  همراه  به   -6

موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد. 
7- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس، با فرد متولی همکاری الزم را به عمل آورید.
تلفن  جمله:  از  اضافی،  وسایل  هرگونه  گرفتن  تحویل  از  آزمون،  حوزه های   –8
همراه، ماشین حساب، کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه و … معذور هستند؛ 
بنابراین، اکیدا توصیه می شود که به غیر از موارد اعالم شده در اطالعیه پرینت کارت 
از همراه داشتن سایر  هویتی،  تشخیص  اوراق  و  آزمون  در  راهنمای شرکت  برگ  و 

وسایل جداً خودداری شود.
9- داوطلبان، برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، از برگ راهنمای شرکت در آزمون، 
که روی درگاه اطالع رسانی این سازمان قرار دارد، پرینت تهیه کنند و نسبت به مطالعه 

دقیق آن اقدام نمایند.
کیفی  ارتقاء  و  بهبود  در جهت  کشور  آموزش  سازمان سنجش  اینکه  به  توجه  با   -10
نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و  حوزه های برگزاری آزمون، 
اطاعات برای ارزیابی حوزه ها دارد، خواهشمند است که نسبت به تکمیل نمودن 
متمرکز  استخدامی  آزمون  نهمین  در  خود  امتحانی  حوزه  ارزیابی  پرسشنامه 
دستگاه هاي اجرایي کشور در سال 1401 از تاریخ 1401/4/31 لغایت 1401/5/5 

اطالعیه



شماره 1284  دوشنبه 27 تیر 1401 مقام معظم رهبری: حادثه و واقعه  غدیر، نشانه   عظمت و جامعیت اسالم است.

11هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

به صورت اینترنتی از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان اقدام نمایید.
11- داوطلبان، در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون 
برای آنها، الزم است که حداکثر تا تاریخ 1401/5/6 از طریق سیستم پاسخگویی 
نمایند.  مکاتبه  سازمان  این  با   https://request.sanjesh.org اینترنتی: 

ضمناً درخواست های رسیده بعد از تاریخ فوق، قابل بررسی و پی گیری نخواهد بود.
هـ- دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و الزامات بهداشتی 

خانواده های  و  داوطلبان  سایر  خود،  سامتی  حفظ  برای  که  می رود  انتظار 
محترمتان، موارد زیر را مورد توجه قرار دهید و آنها را رعایت نمایید:

1- زمان مناسب حرکت از منزل تا حوزه امتحانی را برآورد کنید و به موقع در محل 
آزمون خود 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 بی مورد در محل آزمون، جداً خودداری نمایید.
4- هنگام ورود  به حوزه برگزاری آزمون و خروج از آن، با دیگر داوطلبان فاصله مناسب 

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

آزمون و خروج از حوزه امتحانی، الزامی است.
6- در زمان استقرار در محل صندلی، از صحبت کردن با سایر داوطلبان مجاور، جداً 

خودداری نمایید.
7- از تماس دست ها با چشم، دهان و بینی در حین برگزاری آزمون، جداً خودداری 

نمایید.
8- هنگام عطسه یا سرفه کردن، از دستمال کاغذی استفاده نمایید و در صورتی که 
دستمال کاغذی وجود نداشت، از قسمت داخلی آرنج خود برای انجام این کار 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- در پایان آزمون تا زمان اعالم خروج از سالن از سوی عوامل اجرایی، همچنان بر 
صندلی خود مستقر باشید و 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 می شود، نظیر: صندلی ها، 
دستگیره درها و شیرآالت سرویس بهداشتی و… خودداری نمایند و از دستمال کاغذی 

برای انجام این کار استفاده کنید.
آزمون برگزاری  به حوزه  ورود  زمان  در  بیماری کرونا هستید،  به  مبتال  12- چنان چه 
)با ارائه رسید نتیجه آزمایش PCR(، مسؤوالن حوزه را مطلع نمایید تا پیش بینی های 

الزم را در این خصوص به عمل آورند.
و– قانون رسيدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده 5- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن 

هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات، که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار 

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

2- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست اندرکاران آزمون، از قبیل: 
عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.

3- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های 

حافظه دار.
د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سؤاالت.

ه - دسترسی غیرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و  یا سایر مدارک  داوطلبان  پاسخنامه های  و  اوراق  تغییر غیرمجاز سؤاالت،  و- هرگونه 

دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشای سؤاالت آزمون یا تالش در جهت دستیابی و افشای آنها یا شرکت یا معاونت 

در این امر، قبل یا حین برگزاری آزمون، به هر نحو.

ح- خرید یا فروش سؤاالت آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر، قبل یا 
حین برگزاری آزمون، اعم از اینکه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

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

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

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

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

تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون هاست.
ماده 7- در مورد مشموالن بندهای )د(، )ه (، )و( )ز( و )ح( ماده )5(، هیأت های رسیدگی، 
متهم را برای رسیدگی و اعمال جزاء نقدی از ده میلیون )10.000.000( ریال تا یک 
میلیارد )1.000.000.000( ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات، به محاکم 

دادگستری معرفی می نمایند.
ماده 8– ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده )5(، چنان چه در قالب عضویت در یک 
گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات می شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه 
یا شبکه، به حداکثر مجازات محکوم می گردد. مجازات هر یک از اعضاء، که در ارتکاب 
تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند، حسب مورد، حداقل مجازات ذکر شده برای 

مرتکب است.
ماده 9- رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگی برابر 
سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت های 
انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب، عالوه بر 
مجازات مندرج در مواد )6( و )7( این قانون، به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات 

نیز محکوم می گردد.
این  در  مندرج  مجازات های  از  یکی  به  فردی  قطعی  محکومیت  صورت  در   -10 ماده 
قانون، به استثناء مجازات مندرج در بند )الف( ماده )6(، هیأت رسیدگی به تخلفات در 
آزمون ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می نماید؛ در این صورت، مؤسسه آموزشی مربوط، 
چنان چه  و  نمود،  خواهد  خودداری  وی  به  مدرک  یا  گواهی  هرگونه  اعطاء  و  از صدور 
گواهی فارغ التحصیلی به وی اعطاء شده باشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسالمی، 

ملزم به ابطال آن گواهی هستند.
ماده 11- چنان چه با بررسی های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و 
سوابق تحصیلی وی، مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی، از قبیل عدم تطابق معدل 
با  باشد،  آزمون وجود داشته  اکتسابی در  نمره  و  رتبه  با  و دوره پیش دانشگاهی  دیپلم 
تأیید هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، از داوطلب در یک یا چند درس 
این  نهایی آزمون  تعیین وضعیت  به عمل می آید.  امتحان مجدد  عمومی و اختصاصی، 

داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد، بر عهده هیأت بدوی است.
ماده 12- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی، که برای افزایش آمادگی داوطلبان 
شرکت در آزمون های مورد بحث این قانون فعالیت می کند، چنان چه در تخلفات ماده 
)5( مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو می شود و مدیران مسؤول آنها، عالوه بر 
محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات های پیش بینی شده در این 
قانون و سایر قوانین محکوم می شوند، و چنان چه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، 

مجازات مدیران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده )6( است.
قانونی  مراجع  اقدام  بر  عالوه  باشند،  مجوز  فاقد  که  آموزشگاه هایی  مورد  در  تبصره- 
آنان  تخلفات  پی گیری  و  جرم  اعالم  به  نسبت  رأساً  می تواند  نیز  مدعی العلوم  ذی ربط، 

اقدام نماید.
ز – نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش کشور

داوطلبان،  الکترونیکی،  صورت  به  درخواست ها  ثبت  و  بررسی  در  تسریع  جهت  در 
به  اینترنتي  پاسخگویي  سامانه  طریق  از  را  خود  درخواست  یا  سؤال  می توانند 
ضمناً  نمایند.  ارسال  سازمان  این  https://request.sanjesh.org، به  نشانی: 
با  اداری،  ساعات  در  را  خود  سؤاالت  یا  سؤال  می توانند  لزوم،  در صورت  داوطلبان، 

021 در میان بگذارند. شماره  تلفن:  42163  با پیش شماره 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه



حضرت زهراء )س( : پس از غدیر خم، خداوند برای هیچ کس عذر و بهانه ای باقی نگذاشته است.شماره 1284  دوشنبه 27 تیر 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 12

اطالعیه

 اعالم شرایط، ضوابط و زمان برگزاري آزمون عملي رشته  علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه فرهنگيان در آزمون سراسري سال 1401

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

آزمون  در  شرکت  کارت  پرینت  درخصوص  مورخ 1401/03/29  اطاعیه  پیرو 
سراسري سال 1401، بدین  وسیله  نظر متقاضیان رشته تحصیلي علوم ورزشي 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و آموزش تربیت بدني پردیس هاي دانشگاه 

فرهنگیان در آزمون سراسري سال 1401 را به  نکات زیر جلب مي نماید: 
1- پذیرش دانشجو برای رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی در سال 1401، 
آزمون عملی، معاینه پزشکي و تست هاي  با  دارای شرایط خاص  به صورت متمرکز 
سالمت و تندرستي از بین متقاضیان گروه های آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم 
انساني و علوم تجربي، که  در جلسه آزمون روزهاي پنجشنبه مورخ 1401/04/09 و 
جمعه مورخ 1401/04/10 حاضر بوده و از تاریخ 1401/04/05 لغایت 1401/04/11 
عالقه مندي خود را با پرداخت هزینه آزمون عملي در درگاه اطالع رساني این سازمان 
رشته های  سایر  با  همراه  آن،  نهایی  نتایج  و  آمد  خواهد  عمل  به  نموده اند،  اعالم 

متمرکز، در اواخر شهریور ماه اعالم خواهد شد.
2- افرادی که متقاضي آزمون عملي رشته علوم ورزشي یا آموزش تربیت بدني )در 
بخش پذیرش با آزمون( شده اند، می توانند، پس از اعالم نتایج اولیه آزمون سراسري، 
حتی اگر بر اساس مندرجات کارنامه خود، در دوره روزانه مجاز به انتخاب رشته 
نشده باشند نیز، با مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان در زمان مقرر )دهه 
دوم مرداد ماه(، نسبت به انتخاب کد رشته محل هاي تحصیلي دوره روزانه از رشته 
در هر  آزمون،  این  رشته  انتخاب  فرم  در  یا آموزش تربیت بدنی  علوم ورزشی 

اولویتي که عالقه دارند، اقدام نمایند.
3- متقاضیان رشته  تحصیلي مذکور، بر اساس اولویت بندي رشته هاي خود در فرم 

انتخاب رشته گزینش خواهند شد.
یادآوري مهم: متقاضیان رشته   علوم ورزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و 
کامل جسماني  از سالمت  باید  فرهنگیان،  دانشگاه  پردیس هاي  بدني  تربیت  آموزش 
برخوردار باشند و به خصوص از سامت قلبي و ریوي خود یقین حاصل کنند و 
آمادگي هاي الزم را براي تست هاي آزمون  عملي  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي داشته  
باشند. با توجه به اینکه در محل حوزه برگزاري آزمون عملي، معاینات پزشکي با نظارت 
پژوهشگاه تربیت بدني و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري انجام خواهد شد، 

نیازی به همراه داشتن گواهي سالمت و ارائه گواهي تندرستي براي متقاضیان نیست. 
4- متقاضیان رشته آموزش تربیت بدني پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان وابسته به 
وزارت آموزش و پرورش، عالوه بر شرکت در آزمون عملي، پس از انجام انتخاب رشته 
در موعد مقرر، در صورتي که در ردیف معرفي شدگان رشته فوق برای انجام مراحل 
مصاحبه رشته هاي دانشگاه فرهنگیان قرار گیرند، مي بایست، طبق اطالعیه اي که در 
خصوص زمان انجام مراحل مصاحبه رشته هاي تحصیلي این دانشگاه در دهه اول 
شهریور ماه از سوی این سازمان اعالم مي شود، براي شرکت در مصاحبه تخصصي 
و بررسي صالحیت هاي عمومي، که در دو قسمت مجزا از سوی آموزش و پرورش 
برگزار خواهد شد، نیز شرکت نمایند؛ در غیر این صورت، شرکت نکردن آنها، به منزله 
انصراف متقاضیان از ادامه گزینش تلقي مي شود؛ بنابراین، همه متقاضیان باید حائز 
بر  تا در گزینش نهایي، که  باشند  شرایط مصاحبه و بررسي صالحیت هاي عمومي 

اساس ضوابط این سازمان انجام مي شود، قرار گیرند.
5- آزمون عملي تربیت بدني  براي متقاضیان، بر اساس زمان اعام شده در جدول 
مندرج در ذیل این اطاعیه،  که در سایت سازمان سنجش آمده است، برگزار 
زماني  برنامه  طبق  و  اقامت  محل  استان  اساس  مي بایست،  بر  متقاضیان  مي شود. 
اعالم شده، در آزمون عملي شرکت نمایند. ضمناً کارت شرکت در آزمون عملي، در 

حوزه هاي برگزاري آزمون عملي تحویل متقاضیان خواهد شد. 
آموزش  و  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  ورزشي  علوم  رشته   متقاضیان   -6

تربیت بدني پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان، باید، عالوه بر مبلغ واریزي براي هزینه 
آزمون عملي )موضوع پرداخت 1/050/000 »یك میلیون و پنجاه هزار ریال« 
و  پزشکي  معاینه  انجام  هزینه  پرداخت  بابت   ،)1401/03/29 مورخ  اطاعیه  در 
پژوهشگاه   درگاه  به  تاریخ 1401/04/23  از   نیز  تندرستي  و  سالمت  تست هاي 
تربیت بدنی  به نشانی: www.ssrc.ac.ir  مراجعه نموده و مبلغ 1/040/000 
در  نمایند.  پرداخت  مقرر  هزینه  عنوان  به  را  ریال(  هزار  چهل  و  میلیون  )یك 
ضمن، متقاضیان باید از فیش مربوط پرینت بگیرند و در روز آزمون عملی، به نماینده 

پژوهشگاه تربیت بدنی مستقر در حوزه خود تحویل نمایند.
یادآوری مهم برای متقاضيان: 

1- آزمون، متناسب با شرایط کنونی کشور بازبینی می شود و فیلم شیوه اجراء 
آزمون، همراه با دستورالعمل های مربوطه، در درگاه پژوهشگاه تربیت بدنی و 
علوم ورزشی قابل مشاهده است. متقاضیان گرامی، می توانند با مشاهده فیلم و 
تمرین مهارت های الزم، آمادگی نسبی بیشتری را برای شرکت در آزمون علوم 

ورزشی کسب نمایند. 
لباس و کفش مناسب سالن ورزشی،  2- همه متقاضیان، موظف هستند که 
وسایل بهداشتی الزم، از جمله: سه عدد ماسک، دو جفت دستکش التکس و 
مواد ضدعفونی کننده همراه خود داشته باشند تا در زمان حضور در دانشگاه، 

اقدام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی نمایند.
3- همه متقاضیان، موظف به رعایت فاصله دو متری از عوامل اجرایی و سایر 
متقاضیان هستند؛ ضمن اینکه باید از رد و بدل کردن وسایل شخصی خود با 

سایرین نیز جداً خودداری نمایند.
4- به منظور حفظ سالمت متقاضیان و خانواده آنها، از ورود افراد همراه به حوزه های 
اجراء آزمون عملی جلوگیری خواهد شد. این افراد می بایست در محیطی خارج از 

فضای دانشگاه، در انتظار اتمام آزمون و بازگشت متقاضیان باشند. 
5- متقاضیان گرامی می بایست یک ساعت قبل از حضور در حوزه اجراء آزمون، 
آب و مواد غذایی مورد نیاز خویش را مصرف نمایند تا در صورت طوالنی شدن 
میان  و  نوشیدنی  داشتن  همراه  نشوند.  جسمی  ضعف  دچار  آزمون،  فرآیند 
این مواد بالمانع است )در حوزه های آزمون  وعده مناسب و مصرف شخصی 
عملی، مواد غذایی و نوشیدنی توزیع نمی شود و هر متقاضی می بایست شخصاً 

احتیاجات خود را در این زمینه مرتفع سازد(.
اصل  ورزشي ،  کفش   و  لباس    ،3×4 عکس  قطعه  یک  داشتن  همراه  به   -6
شناسنامه یا کارت ملي و پرینت هزینه تست هاي سالمت و تندرستي و انجام 
در  هزارریال(  و چهل  میلیون  )یك   1/040/000 مبلغ  به  پزشکي  معاینه 
زمان آزمون عملي، ضروري است؛ در غیر این صورت، از متقاضی  آزمون  عملي  

به  عمل  نخواهد آمد.  
7- همه متقاضیان می بایست، طبق برنامه  زماني و اقدامات اعام شده 
قابل  آزمون  عملي علوم ورزشی،  نمایند. ضمنًا  اطاعیه عمل  این  در 

تمدید یا تکرار نخواهد بود.
الکترونیکی،  صورت  به  درخواست ها  ثبت  و  بررسی  در  تسریع  جهت  در   -8
پاسخگویی  سامانه  از طریق  را  درخواست خود  یا  سؤال  می توانند  متقاضیان 
https://request.sanjesh.org به این سازمان  اینترنتی به نشانی: 

ارسال نمایند.
ضمناً داوطلبان، در صورت لزوم، مي توانند سؤاالت خود را در ساعات اداری با شماره 

تلفن: 42163 با پیش شماره 021 در میان بگذارند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعیه

تاریخ  برگزاري، نحوه  پرینت كارت  و محل رفع نقص كارت شركت در
نهمين آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا- سامفاي دانشگاهي(

سال 1401 در داخل كشور و حوزه هاي خارج از كشور

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

اسـتاندارد  سـنجش  آزمـون  متقاضیـان  اطـالع  بـه 
کـه  مي رسـاند  )سـامفا(  فارسـي  زبـان  مهارت هـاي 
نهمیـن دوره آزمـون سـامفا )سـامفاي دانشـگاهي(، 
تیرمـاه   31(  1401/4/31 مـورخ  جمعـه  روز  در 
سـال 1401 شمسـي برابـر بـا 22  جوالی سـال 
 1443 سـال  الحجـه  ذی   22 و  میـادي   2022
قمري( در شـهرهاي داخل کشـور، شـامل: اصفهان، 
تهـران، سـنندج )فقط صبـح(، در کشـورهای عراق 
)شـهرهای نجـف اشـرف، بغـداد، سـلیمانیه( و لبنـان 
خواهـد  برگـزار  بعدازظهـر(  و  )صبـح  )بیـروت( 
شـد. کارت هـاي  شـرکت در آزمون بـراي  متقاضیـان  
آزمـون  مذکـور، بر اسـاس  مندرجات  بنـد »الف « این  
اطالعیـه،  روي درگاه اطالع رسـاني سـازمان سـنجش 
آمـوزش کشـور قـرار مي گیـرد و متقاضیـان، پـس از 
پرینـت کارت شـرکت در آزمـون، در صـورت وجـود 
نقـص احتمالـي مي بایسـت »مطابـق بنـد »ب« ایـن 

اطالعیـه« اقـدام نماینـد.
الزم بـه توضیـح اسـت که ایـن آزمـون، در حوزه های 
الکترونیکـی، و در حـوزه  بـه صـورت  داخـل کشـور 
بـر  )مبتنـی  قبلـی  بـه روش  از کشـور  هـای خـارج 

کاغـذ( برگـزار خواهـد شـد.
الف- نحوه  و زمان پرینت برگ راهنما و 

كارت شركت در آزمون
 کارت هـاي  شـرکت در  آزمـون  متقاضیـان، بـه 
همـراه بـرگ راهنمـاي شـرکت در آزمـون، روز 
چهار  شـنبه مـورخ 1401/4/29 و روز پنجشـنبه 
مـورخ 1401/4/30 بـراي مشـاهده و پرینت، روي 
آمـوزش  سـنجش  سـازمان  اطاع رسـاني  درگاه 
www.sanjesh.org قـرار  کشـور بـه نشـانی: 
ایـن  در  شـرکت   متقاضیـان  گرفـت.  خواهـد 

آزمـون ، بـراي پرینـت کارت شـرکت در آزمـون، 
بایـد در تاریـخ تعییـن شـده بـه شـرح فـوق، به 
درگاه اطاع رسـاني مذکور مراجعـه کنند و با وارد 
نمـودن شـماره سـریال کارت اعتبـاري ثبت نـام 
)12 رقمـي( یـا شـماره پرونـده و کـد پي گیـري 
ثبت نـام )16 رقمـي( و نـام و نام خانوادگـي، تاریخ 
تولـد و شـماره گذرنامـه، یـك نسـخه پرینـت از 
بـرگ راهنما و کارت شـرکت در آزمـون خود تهیه 

. یند نما
ب- رفع نقص كارت شركت در آزمون:

چنان چـه متقاضیـان، مغایرتـي در اطالعـات ثبت نامـي 
خـود بـا مندرجـات کارت شـرکت در آزمـون مشـاهده 
مي نماینـد، مي بایسـت، بـا توجـه بـه توضیحـات ذیـل 
کارت، بـراي بررسـي و رفـع مغایرت، در روز پنجشـنبه  
مـورخ 1401/4/30 صبـح از سـاعت 8:30 تـا 12:00 
و بعدازظهـر از سـاعت14:00 تـا 17:00 بـا در دسـت 
داشـتن کارت شناسـایي معتبـر، و همچنین در صورت 
وجـود مغایـرت در عکـس روي کارت، با همراه داشـتن 
دو قطعـه عکـس، بـه مسـؤول برگـزاری ایـن آزمـون 
)بـا توجه بـه جدول ذیـل( مراجعـه کنند و نسـبت 
بـه اصـالح و رفـع اشـکال احتمالـي کارت خـود اقـدام 

. یند نما
و  پرونـده  کـه شـماره  متقاضیانـي  یـادآوری مهـم: 
کرده انـد،  فرامـوش  را  خـود  ثبت نـام  پي گیـري  کـد 
بـا  خـود،  پرونـده  شـماره  دریافـت  بـراي  می تواننـد 
 026 شـماره  پیـش  بـا   36182367 تلفـن  شـماره 
تمـاس حاصـل نماینـد. ضمنـاً داوطلبـان حـوزه هـای 
داخـل کشـور، در صورتـی کـه مشـکلی در پرینـت 
الزم  پی گیـری،  بـرای  نمودنـد،  مشـاهده  خـود  کارت 
اسـت کـه بـا همیـن شـماره تلفـن اعـالم شـده تماس 

بگیرنـد. متقاضیـان شـرکت در آزمـون مذکـور در 
مي بایسـت،  نیـز،  لبنـان  و  عـراق  حوزه هـای 
بـه منظـور رفـع نقـص احتمالـي کارت شـرکت در 
آدرس  بـه  تعییـن شـده،  تاریـخ  در  آزمـون خـود، 
محـل برگـزاري، کـه روي کارت آزمـون آنهـا درج 

نماینـد.  مراجعـه  اسـت،  گردیـده 
آدرس محل رفع نقص كارت و برگزاری 

داوطلبان حوزه های خارج كشور:
1 - حـوزه عراق )بغـداد( آدرس : بغـداد، خیابان 
جادریـه، رایزنـی فرهنگـی جمهوری اسـالمی ایران، 

مرکـز فرهنگـی جمهوری اسـالمی ایران.
2- حـوزه عـراق )نجـف اشـرف( آدرس: نجـف 
فـرات،  محلـه  حیات النفـوس،  مؤسسـه  اشـرف، 

.3 طبقـه  اوربـت،  اداری  سـاختمان 
اقلیـم  آدرس:  )سـلیمانیه(  عـراق  حـوزه   -3
کردسـتان عراق، اسـتان سـلیمانیه، دانشـگاه دولتی 

نیه. سـلیما
4- حـوزه لبنـان )بیـروت( آدرس:  بیـروت، مؤسسـه 
تربیـت و تعلیـم اسـالمی، سـاختمان مرکزی، طبقـه 4.

داوطلبـان می تواننـد، بـه منظـور تسـریع در بررسـی و 
ثبـت درخواسـت ها بـه صـورت الکترونیکـی، سـؤال یـا 
درخواسـت خود را از طریق سامانه پاسخگویي اینترنتي 
https://request.sanjesh.org، بـه  نشـانی:  بـه 

ایـن سـازمان ارسـال نماینـد. 
ضمنـاً داوطلبـان، در صـورت لزوم، می توانند سـؤال 
یـا سـؤاالت خـود را در سـاعات اداری، بـا شـماره 
میـان  در   021 شـماره  پیـش  بـا   تلفـن:  42163  

بگذارنـد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

جدول استان، شهر و كشور محل برگزاري آزمون 

استان یا شهرستان یا كشور محل اقامت نام شهرستان محل برگزاري آزمون استان/كشور

تمام متقاضیان اصفهان  اصفهان  اصفهان 

تمام متقاضیان تهران، مشهد، قزوین، رشت  تهران  تهران 

تمام متقاضیان سنندج، همدان  سنندج  کردستان 

تمام متقاضیان عراق  ) شهرهای نجف اشرف ، بغداد ، سلیمانیه ( عراق

تمام متقاضیان لبنان  بیروت لبنان



حضرت زهراء )س( : پس از غدیر خم، خداوند برای هیچ کس عذر و بهانه ای باقی نگذاشته است.شماره 1284  دوشنبه 27 تیر 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 14

اطالعیه

اعالم زمان و مکان برگزاري آزمون عملي و طراحي رشته هاي تحصيلي
داراي شرایط خاص گروه آزمایشی هنر درآزمون سراسري سال 1401

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

پیرو اطالعیه مورخ 1401/03/29 در خصوص پرینت کارت شرکت در آزمون سراسري سال 1401، بدین   وسیله  نظر متقاضیان مجموعه رشته هاي تحصیلي داراي شرایط 
نمایشي،  ادبیات  نگارگري،  و  کتابت  طراحي صنعتي،  طراحي لباس،  طراحي پارچه،  هنر،  آموزش  تصویري،  ارتباط  نقاشي،  شامل:  هنر،  آزمایشي  گروه  خاص 
بازیگري، طراحي صحنه، نمایش عروسکي، آهنگسازي، موسیقي ایراني، موسیقي جهاني، مجسمه سازي و عکاسي دانشگاه هـا و مؤسسات  آموزش  عالـي در آزمون  

سراسري  سال  جاری، 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 1401/04/08 حاضر بوده و از تاریخ 1401/04/05 لغایت 
1401/04/11 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 پس از اعالم نتایج اولیه، 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 کد 

رشته محل هاي تحصیلي مربوط در فرم انتخاب رشته این آزمون در هر 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، از کارت آزمون عملي یا طراحي خود از طریق درگاه 
اطالع رسانی این سازمان پرینت بگیرند 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 هستند و نسبت به پرداخت هزینه آزمون عملي در موعد مقرر اقدام نموده اند و به هر دلیل، موفق به دریافت کارت ورود به جلسه 
آزمون عملي یا طراحي از درگاه اطالع رساني این سازمان نمی شوند، در صورت دارا بودن شرایط آزمون عملي، مي بایست با همراه داشتن دو قطعه عکس و کارت شناسایي 
معتبر )متقاضیان رشته های )بند ب( در روزهای برگزاری آزمون عملی و متقاضیان رشته های )بند الف( یک روز قبل از آزمون( برای دریافت کارت شرکت در این آزمون، 

به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص در شهرستان محل برگزاري آزمون، بر اساس برنامه زماني اعالم شده، مراجعه نمایند. 
الف- رشته هاي  تحصيلي نقاشي ، ارتباط تصویري ،آموزش هنر، طراحي پارچه، طراحي لباس، طراحي صنعتي و كتابت و نگارگری: 

1- آزمون طراحی این رشته ها در برخی از مراکز استان ها برگزار خواهد شد و اسامی مراکز استان برگزاری این آزمون، در اطالعیه مورخ 1401/05/23 از طریق درگاه 
اطالع رسانی این سازمان منتشر خواهد شد.

 2- کارت شرکت در آزمون متقاضیان این رشته ها، از روز چهارشنبه مورخ 1401/05/26 لغایت پنجشنبه مورخ 1401/05/27 از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان 
قابل پرینت خواهد بود. متقاضیان الزم  است  که در آزمون  عملي رشته هاي نقاشي، ارتباط تصویري و آموزش هنر، طراحي پارچه و طراحي لباس )زمان برگزاری: صبح  
روز جمعه مورخ 1401/05/28( و رشته طراحي صنعتي و کتابت و نگارگری )زمان برگزاری: بعدازظهر روز جمعه مورخ 1401/05/28( شرکت نمایند. در صورت 
مشاهده مغایرت یا اشکال در کارت شرکت در آزمون، متقاضیان می توانند در روز پنجشنبه مورخ 1401/05/27 از ساعت 8:00 صبح تا 12:00 ظهر و بعدازظهر از ساعت 
14:00 تا 18:00 به نماینده رفع نقص این سازمان مستقر باجه های رفع نقص کارت شرکت در آزمون مراجعه نمایند. الزم به یادآوری است که نام شهرستان برگزاري آزمون 

و آدرس باجه های رفع نقص، در اطاعیه مورخ 1401/05/23 اعالم خواهد شد.
3- نکات مهم و وسایل مورد نیاز آزمون عملی رشته نقاشي ، ارتباط تصویري، آموزش هنر، طراحي پارچه، طراحی لباس:

در جلسه امتحان، به هر داوطلب، یک دفترچه شامل یک سؤال طراحی داده می شود و داوطلبان باید در همان دفترچه طراحی کنند. مدت زمان اجراء طرح نیز 210 دقیقه 
است. 

وسایل مورد نیاز: 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. 
الزم به یادآوری است که طرح هاي مقدماتي و اتودهاي اولیه نیز ارزیابي مي شود.

4- نکات مهم و وسایل مورد نیاز آزمون عملی طراحی صنعتی: در جلسه امتحان، دو دفترچه سؤال، شامل: یک دفترچه تستی دارای 30 سؤال، که داوطلب می بایست 
در مدت 30 دقیقه در پاسخنامه به سؤاالت پاسخ دهد، و یک دفترچه سؤال )پروژه تشریحی- عملی( دارای 8 سؤال که داوطلب می بایست در مدت 180 دقیقه در دفترچه 

به سؤاالت پاسخ دهد به متقاضیان داده می شود و مدت زمان اجراء آزمون ها )تستی و تشریحی- عملی(210 دقیقه است. 
وسایل مورد نیاز: 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. 
5- نکات مهم و وسایل مورد نیاز رشته کتابت و نگارگری: در جلسه امتحان، به هر داوطلب یک دفترچه، شامل دو سؤال داده می شود و داوطلب می بایست در مدت 

210 دقیقه در همان دفترچه به سؤاالت پاسخ دهد. 
وسایل مورد نیاز: متقاضیان، خودکار، مداد و پاک کن نرم، تخته شاسي به ابعاد A3، مدادهاي طراحي B4  ،B2 و B6 را در جلسه آزمون همراه داشته باشند و از الصاق 
کردن هرگونه کاغذ، کاغذ پوستي و... به کار عملي خودداري نمایند. با توجه به این که به طرح هاي مقدماتي و اتودهاي اولیه آنها نیز توجه مي شود، الزم است که متقاضیان 

آنها را پاک نکنند. 
ب( رشته هاي تحصيلي ادبيات نمایشي، بازیگري، طراحي صحنه، نمایش عروسکي، آهنگسازي، موسيقي ایراني، موسيقي جهاني، مجسمه سازي و 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. ضمناً محل و زمان 
رفع نقص و برگزاري آزمون عملي و تخصصي رشته هاي مذکور، بر اساس جداول زیر است و آزمون عملی این رشته ها نیز منحصرًا در شهر تهران برگزار خواهد شد.



شماره 1284  دوشنبه 27 تیر 1401 مقام معظم رهبری: حادثه و واقعه  غدیر، نشانه   عظمت و جامعیت اسالم است.

15هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه

1-  رشته مجسمه سازي: آزمون در دو مرحله طراحی و حجم سازی برگزار می شود و حضور داوطلبان در هر دو مرحله، اجباری است و عدم شرکت در یکی از آزمون ها، 
به منزله انصراف و غیبت داوطلبان در آزمون تلقی خواهد شد. ضروري است که داوطلبان، تخته شاسي در قطع A3، مداد B4 و HB پاک کن و مدادتراش، خط کش فلزی 
30 سانتی، کارت آزمون و کارت ملي یا شناسنامه را در جلسه آزمون همراه خود داشته باشند و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی، از آوردن همراه خود خودداری نمایند. 

محل رفع نقص و برگزاريزمان مراجعه برای آزمون  )به ترتيب حرف اول نام  خانوادگي(نام رشته

مجسمه سازي
خواهران:  پنجشنبه 1401/04/30 حروف »الف تا ح« از ساعت: 8/30

حروف  »خ تا ف« از ساعت: 13/30
خواهران:  جمعه 1401/04/31 حروف »ق تا ی« از ساعت: 8/30

 همه برادران: جمعه 1401/04/31 از ساعت 13/30

تهران، خیابان انقالب خیابان قدس، روبروی خیابان 
طالقانی، دِر شرقی دانشگاه تهران، دانشکدگان 

هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای تجسمی 

2- رشته ادبيات نمایشي، بازیگري، طراحي صحنه و نمایش عروسکي: الزم است که متقاضیان، رزومه کامل مکتوب و نمونه فعالیت هاي هنري، کارت آزمون و 
کارت ملي یا شناسنامه خود را در جلسه آزمون همراه داشته باشند و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی، از آوردن همراه نیز خودداری نمایند. در محل آزمون، امکان 
تهیه مواد خوراکی مهیا نیست. ضمناً آوردن ماکت برای داوطلبان رشته طراحی صحنه، امتیاز یا نمره ای ندارد و داوطلبان رشته بازیگری، عالوه بر مدارک فعالیت های 
هنری و ادبی، می توانند قطعه ای کوتاه را به صورت مونولوگ آماده کنند تا در صورت لزوم ارائه نمایند. الزم به یادآوری است که نمایش عروسکی از پیش آماده شده، در 

مصاحبه عملی مورد قضاوت قرار نخواهد گرفت. 
        

محل رفع نقص و برگزاريزمان مراجعه برای آزمون )به ترتيب حرف اول نام  خانوادگي(نام رشته

ادبیات نمایشي

خواهران: پنجشنبه 1401/05/06  حروف الف-ب از ساعت 7/30 
خواهران: جمعه 1401/05/07  حروف پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ از ساعت 7/30 

خواهران: شنبه 1401/05/08  حروف د-ذ -ر ز-ژ-س-ش از ساعت 7/30 
خواهران: یکشنبه 1401/05/09  حروف ص-ض-ط-ظ- ع-غ-ف از ساعت 7/30 

خواهران: دوشنبه 1401/05/10  حروف ق-ك-گ-ل-م از ساعت 7/30 
خواهران: سه شنبه 1401/05/11  حروف ن-و-ه-ی از ساعت 7/30 

برادران: چهارشنبه 1401/05/12  حروف الف - ب-پ-ت-ث-ج از ساعت 7/30 
برادران: پنجشنبه 1401/05/13  حروف چ-ح-خ-د- ذ-ر-ز از ساعت 7/30 

برادران: جمعه 1401/05/14  حروف س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك از ساعت 7/30 
برادران: شنبه 1401/05/15  حروف گ-ل-م ن-و-ه-ی از ساعت 7/30 

تهران، خیابان انقالب خیابان 
قدس، روبروی خیابان طالقانی، دِر 
شرقی دانشگاه تهران، دانشکدگان 
هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای 

نمایشی 

بازیگري

خواهران: پنجشنبه 1401/05/06  حرف الف از ساعت 7/30 حرف ب از ساعت 11
خواهران: جمعه 1401/05/07  حروف پ-ت-ث-ج از ساعت 7/30 حروف چ-ح-خ از ساعت 11

خواهران: شنبه 1401/05/08  حروف د-ذ -ر از ساعت 7/30 حروف ز-ژ-س از ساعت 11
خواهران: یکشنبه 1401/05/09  حروف ش-ص-ض-ط-ظ از ساعت 7/30 حروف ع-غ از ساعت 11

خواهران: دوشنبه 1401/05/10  حروف ف-ق-ك از ساعت 7/30 حروف گ -ل از ساعت 11
خواهران: سه شنبه 1401/05/11  حروف م-ن-و از ساعت 7/30 حروف ه- ی از ساعت 11

برادران: چهارشنبه 1401/05/12  حروف الف -ب از ساعت 7/30 حروف پ-ت-ث از ساعت 11
برادران: پنجشنبه 1401/05/13  حروف ج-چ-ح-خ-د از ساعت 7/30 حروف ذ-ر-ز-ژ-س از ساعت 11

برادران: جمعه 1401/05/14  حروف ش-ص-ض-ط-ظ-ع از ساعت 7/30 حروف غ-ف-ق از ساعت 11
برادران: شنبه 1401/05/15  حروف ك-گ-ل-م از ساعت 7/30 حروف ن-و-ه-ی از ساعت 11

طراحي صحنه

خواهران: پنجشنبه 1401/05/06  حروف الف-ب از ساعت 7/30 
خواهران: جمعه 1401/05/07  حروف پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ از ساعت 7/30 

خواهران: شنبه 1401/05/08  حروف د-ذ -ر ز-ژ-س-ش از ساعت 7/30 
خواهران: یکشنبه 1401/05/09 حروف ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق ازساعت 7/30 

خواهران: دوشنبه 1401/05/10  حروف ك-گ-ل-م از ساعت 7/30 
خواهران: سه شنبه 1401/05/11  حروف ن-و-ه-ی از ساعت 7/30 

برادران: چهارشنبه 1401/05/12  حروف الف - ب-پ-ت از ساعت 7/30 
برادران: پنجشنبه 1401/05/13  حروف ث-ج -چ-ح-خ-د- ذ-ر-ز-ژ-س از ساعت 7/30 

برادران: جمعه 1401/05/14  حروف ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق از ساعت 7/30 
برادران: شنبه 1401/05/15  حروف ك-گ-ل-م ن-و-ه-ی از ساعت 7/30 

نمایش عروسکي

خواهران: پنجشنبه 1401/05/06  حرف الف از ساعت 7/30 
خواهران: جمعه 1401/05/07  حروف ب-پ-ت-ث-ج-چ از ساعت 7/30 

خواهران: شنبه 1401/05/08  حروف ح-خ-د-ذ -ر از ساعت 7/30 
خواهران: یکشنبه 1401/05/09  حروف ز-ژ-س-ش-ص-ض-ط-ظ- ع-غ-ف از ساعت 7/30 

خواهران: دوشنبه 1401/05/10  حروف ق-ك-گ-ل از ساعت 7/30 
خواهران: سه شنبه 1401/05/11  حروف م-ن-و-ه-ی از ساعت 7/30 

برادران: چهارشنبه 1401/05/12  حروف الف-ب-پ-ت-ث-ج -چ-ح-خ-د از ساعت 7/30 
برادران: پنجشنبه 1401/05/13  حروف ذ-ر-ز-ژ-س از ساعت 7/30 

برادران: جمعه 1401/05/14  حروف ش-ص-ض-ط از ساعت 7/30 
برادران: شنبه 1401/05/15  حروف ظ-ع-غ-ف-ق-ك گ-ل-م ن-و-ه-ی از ساعت 7/30
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اطالعیه

3- رشته عکاسي: ضروری است که داوطلبان، کارت آزمون و کارت ملي یا شناسنامه شان را در جلسه آزمون، همراه خود داشته باشند و به منظور رعایت پروتکل های 
بهداشتی، از آوردن همراه نیز خودداری نمایند.

محل رفع نقص و برگزاريزمان مراجعه برای آزمون )به ترتيب حرف اول نام  خانوادگي(نام رشته

عکاسی

خواهران: سه شنبه 1401/05/4- حروف »اب )برای مثال ابتهاج( تا اژ )برای مثال اژدری(« ساعت 8/30 – حروف »اس )برای مثال اسایی( 
تا اق )برای مثال اقوام(« ساعت 10 - حروف »اک)برای مثال اکبرآبادی( تا ای)برای مثال ایمنی(« ساعت 11– حرف »ب« ساعت 13/30- 

حروف »پ تا ث« ساعت 15- حروف »ج تا چ« ساعت 16 
خواهران: چهارشنبه 1401/05/05- حرف »ح« از ساعت 8/30 – حرف »خ« از ساعت 10/30- حروف »د تا ذ« ازساعت 11/30– حرف 

»ر« از ساعت 13/30- حروف »ز تا ژ« ساعت 15- حرف س از ساعت 16
خواهران: پنجشنبه 1401/05/06- حرف »ش« از ساعت 8/30 – حروف »ص تا ض« از ساعت 10/30 حروف »ط تا ظ« ازساعت 11/30 

– حرف »ع« از ساعت 13/30- حروف »غ تا ف« از ساعت 15/30
خواهران: جمعه 1401/05/07- حروف »ق تا ک« از ساعت 8/30 – حروف »گ تا م ح« از ساعت 10/30- حروف »م خ تا م ل« از ساعت 

13/30- حروف »م م تا م ی« ساعت 15/30 
خواهران: شنبه 1401/05/08- حروف »ن« از ساعت 8/30 – حروف »و تا ی« از ساعت 11 

برادران: شنبه 1401/05/08- حروف »الف تا ب« از ساعت 13/30 – حروف »پ تا ج« از ساعت 15/30 
برادران: یکشنبه 1401/05/09- حروف »چ تا ر« از ساعت 8/30 – حروف »ز تا ع« از ساعت 10/30-حروف »غ تا ل« از ساعت 13/30- 

حروف »م تا ی« از ساعت 15/30 

تهران، خیابان انقالب خیابان قدس، 
روبروی خیابان طالقانی، دِر شرقی 

دانشگاه تهران، دانشکدگان هنرهای 
زیبا، دانشکده هنرهای تجسمی 

4- رشته آهنگسازي: آزمون در 3 بخش برگزار خواهد شد: بخش اول:  هارموني به صورت کتبي، شامل: یک سؤال باس شماره گذاري شده تا پایان آکوردهاي هفتم )اعم 
از دومینانت، فرعي و ثانوي(- سازشناسي ایراني و جهاني به صورت کتبي 15 سؤال چهارگزینه ای؛ بخش دوم: - سرایش )خواندن ملودي درگام هاي ماژور و مینور، ریتم 
خواني متر ترکیبي و ساده( – شنوایی )تشخیص فواصل ملودیک و  هارمونیک(؛ بخش سوم: پیانو: اجراء تنها یک قطعه از رپرتوار استاندارد یکی از دوره هاي باروک، کالسیک 
و رمانتیک یا مدرن- آهنگسازي: ارائه پارتیتور و اجراء قطعه ای به فرم دو بخشی برای پیانو که از قبل توسط داوطلب ساخته شده 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. 

محل رفع نقص و برگزاريزمان مراجعه برای آزمون )به ترتيب حرف اول نام  خانوادگي(نام رشته

آهنگسازی

شروع آزمون تشریحی آهنگسازی: پنجشنبه 1401/05/06 ساعت 8 صبح برای تمامی برادران و خواهران و شروع آزمون عملی 
آهنگسازی:

خواهران: حروف »الف تا ظ« پنجشنبه 05/06/ 1401 بعد از آزمون تشریحی
خواهران: حروف »ع تا ی« جمعه 05/07/ 1401

برادران:  حروف »الف تا خ« جمعه 05/07/ 1401
 برادران:  حروف »د تا ی« روز شنبه 05/08/ 1401

تهران، خیابان انقالب خیابان قدس، 
روبروی خیابان طالقانی، دِر شرقی 

دانشگاه تهران، دانشکدگان هنرهای زیبا، 
گروه موسیقی

5- رشته موسيقي جهاني: آزمون در دو بخش برگزار خواهد شد: بخش اول: - سرایش )خواندن ملودی در گام های ماژور و مینور، ریتم خوانی: متر ترکیبي و ساده(- 
شنوایي )تشخیص فواصل ملودیک و  هارمونیک((. بخش دوم: - اجراء پیانو یا گیتار یا یکي از سازهاي ارکستر سمفونیک )به غیراز سازهاي کوبه ای(، اجراء سه قطعه از 
دوره های باروک، کالسیک و رومانتیک، همراهی پیانو برای متقاضیان غیر از پیانو و گیتار، الزامی است.- )تأمین نوازنده پیانوی همراهی کننده بر عهده داوطلب است( - 
دشیفراژ )برای سازهای پیانو و گیتار اجراء یک قطعه به صورت دشیفر، الزامی است(. نوازندگان پیانو و گیتار، ملزم به اجراء رپرتوار )دوره هاي باروک، کالسیک و رومانتیک(، 
از حفظ )بدون استفاده از نت( هستند. ضمناً باید متقاضیان، با توجه به تاریخ تعیین شده برای تعیین نوبت آزمون )از ساعت 7:30(، روز برگزاري آزمون در محل حوزه 

حضور داشته باشند.

محل رفع نقص و برگزاريزمان مراجعه برای آزمون )به ترتيب حرف اول نام  خانوادگي(نام رشته

موسیقی جهانی

خواهران:  حروف »الف تا س« یکشنبه 1401/05/09 
خواهران:  حروف »ش تا ی« دوشنبه 1401/05/10

برادران:  حرف »الف« دوشنبه 1401/05/10 
برادران:  حروف »ب تا ی« سه شنبه 1401/05/11

تهران، خیابان انقالب خیابان قدس، روبروی 
خیابان طالقانی، دِر شرقی دانشگاه تهران، 
دانشکدگان هنرهای زیبا، گروه موسیقی
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17هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه

در خصوص تغيير زمان برگزاري آزمون عملي رشته  علوم ورزشي برای استان های كرمان )به جز شهرهای رفسنجان، 
بافت، بردسير، جيرفت، زرند، كوهبنان، سيرجان، شهربابک، انار و رابر( و هرمزگان در آزمون سراسري سال 1401

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

6- رشته موسيقي ایراني: آزمون در دو بخش برگزار خواهد شد: بخش اول:- سرایش و شنوایی )خواندن ملودی درگام های ماژور، خواندن ملودی مینور یا مدهای 
ایرانی، ریتم خوانی: متر ترکیبي و ساده(، شنوایي )تشخیص فواصل ملودیک ( بخش دوم:- اجراء یکي از سازهاي موسیقي سنتي ایرانی )تار، سه تار، سنتور، نی، کمانچه، 
قانون، عود، قیچک(، اجراء یک دستگاه و دو آواز )یا دو دستگاه( از حفظ و به انتخاب داوطلب از یکی از ردیف های )میرزاعبداهلل، آقاحسینقلی، علی اکبرشهنازی، ابوالحسن 
صبا، عبداهلل دوامی( و اجراء دو قطعه از رپراتوار کالسیک موسیقی سنتی ایرانی. ضمناً با توجه به تاریخ تعیین شده برای تعیین نوبت آزمون، متقاضیان باید از ساعت 7:30 

روز برگزاري آزمون، در محل حوزه حضور داشته باشند. 

محل رفع نقص و برگزاريزمان مراجعه برای آزمون )به ترتيب حرف اول نام  خانوادگي(نام رشته

موسیقی ایرانی

خواهران:  حروف »الف تا ق« چهار شنبه 1401/05/12
خواهران:  حروف »ك تا ی« پنجشنبه 1401/05/13
برادران:  حروف »الف تا ر« پنجشنبه 1401/05/13
برادران:  حروف »ز تا ی« روز جمعه 1401/05/14

تهران، خیابان انقالب خیابان قدس، روبروی خیابان 
طالقانی، دِر شرقی دانشگاه تهران، دانشکدگان هنرهای 

زیبا، گروه موسیقی

خواهرانبرادرانمحل حوزه آزمون

دوشنبه 10 مرداد ماهیکشنبه 9 مرداد ماهشنبه 8 مرداد ماهجمعه 7 مرداد ماهدانشگاه هرمزگان- بندرعباس

بعد از ظهرصبحبعد از ظهرصبحبعد از ظهرصبحبعد از ظهرصبح

ق تا یز تا فچ تا رالف تا جک تا یس تا قج تا ژالف تا ج

برگزاری  در خصوص  مورخ 1401/04/22  اطالعیه  پیرو 
سراسري  آزمون  در  ورزشی  علوم  رشته  عملی  آزمون 
آزمون  که  می رساند  اطالع  به  بدین  وسیله   سال 1401، 
عملی متقاضیان رشته تحصیلي علوم ورزشي دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي و آموزش تربیت بدني پردیس هاي 

دانشگاه فرهنگیان در استان های کرمان )به جزشهرهای 
رفسنجان، بافت، بردسیر، جیرفت، زرند، کوهبنان، 
سیرجان، شهربابك، انار و رابر( و هرمزگان، مطابق 

جدول های زیر برگزار خواهد شد. 
با توجه به اینکه این آزمون قابل تمدید یا تکرار نیست، 

به  توجه  با  استان ها،  این  داوطلبان  که  است  الزم  لذا 
مندرجات اطالعیه مورخ 1401/4/22 و در زمان اعالم 
این اطالعیه )به شرح ذیل(، در آزمون عملی  شده در 

این رشته شرکت نمایند.

زمان و محل برگزاری آزمون عملی همه داوطلبان استان کرمان )به جزشهرهای رفسنجان، بافت، بردسیر، جیرفت، زرند، کوهبنان، سیرجان، شهربابك، انار و رابر(

زمان و محل برگزاری آزمون عملی همه داوطلبان استان هرمزگان

خواهرانبرادرانمحل حوزه آزمون

دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمعه 31 تیر ماهپنج شنبه 30 تیر ماه

بعد از ظهرصبحبعد از ظهرصبح

س تا یالف تا ژس تا یالف تا ژ

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

ج(  نکات كلی برای همه متقاضيان رشته های مندرج در جداول فوق )بندهای الف و ب(: 
1- همه متقاضیان مي بایست در زمان مقرر، در آزمون تشریحي یا عملي رشته یا رشته هاي تحصیلي مورد عالقه خود شرکت نمایند. بدیهي است که آزمون هاي عملي و 

طراحي و درس تخصصي هر رشته، قابل تمدید، تکرار یا برگزاري آن به صورت انفرادي براي هیچ متقاضی و تحت هیچ شرایطي نیست.
یا  فیلمبرداری  به دوربین  الکترونیکی مجهز  و هرگونه وسیله  بوک  نت  پیجر،  تلفن همراه،  از کتاب، جزوه،  اعم  اضافی،  آوردن وسایل  اجازه  متقاضیان،  از  2- هیچ یک 

عکس برداری و ... به غیر از موارد خواسته شده در این اطالعیه را ندارند. 
3- استفاده از هرگونه کتاب طراحی، کاغذ )به جز آنهایی که در جلسه آزمون به متقاضیان داده خواهد شد(، تصاویر متفرقه در جلسه آزمون، و همچنین در حین انجام 

پروژه، قدم زدن، سرکشی روی کار دیگران، هر نوع پرسش و پاسخ و کمک به دیگران مجاز نیست و در صورت انجام آن، به عنوان تقلب محسوب خواهد شد. 
4- از استفاده از وسایلي، نظیر: ماژیک، الک هاي الکلي و تینري، روان نویس، راپید، رنگ هاي پودري و مایع، خودنویس، گراف، آبرنگ، رنگ گواش، مرکب و سایر وسایل 

مشابه، خودداري شود. 
5- هرگونه کوالژ کردن، چسباندن و نصب کردن مصالح متفرقه روی پروژه عملی یا تشریحی، ممنوع است.

6- داوطلبان، به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی، می بایست از آوردن همراه خودداری نمایند. ضمناً در محل آزمون، امکان تهیه مواد خوراکی مهیا نیست.
7- همراه داشتن ماسک سه الیه )غیر فیلتردار( برای همه متقاضیان، الزامی است.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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وجود آرامش، امنیت، زیبایي، خاقیت و ابتکار در 
کارها و حضور درخشش در زندگي، از ایده آل هاي 
همة ما انسان ها از دیر باز تاکنون بوده است. همة 
ما تصور مي کنیم که در فضایي توأم با صمیمّیت، 
صفا و سادگي، بتوانیم به رمز و رازهاي  این جهان 
بي انتها به اندازه درك و فهم خودمان پي ببریم و از  
این کشف و شهود، لذتي سرشار نصیبمان شود؛ اما 
علي رغم این آرزوهاي شیرین بشري، در دنیایي به 
سر مي بریم که ناآرام و پر تنش مي نماید و عوارض 
ناآرامی هاي آشکار و نهان  این  فردي و اجتماعي 
در  انسان ها  همة  اجتماعي  ـ  رواني  رفتارهاي  در 
براي  حال،  این  با  هویداست؛  کان  و  ُخرد  سطح 
و  مشکات  همه  این  به  ابتا  از  ماندن  امان  در 
با  بهتر آ ن است که  امروز،  نابسامانی ها در جهان 
خاقیت و ابتکار، جریان زندگي را در هر محیط و 
شرایطي که قرار داریم، غني و بارور، رضایت بخش 
اقدام  اصلي ترین  و  مهم ترین  سازیم.  و خوشایند 
براي ایجاد چنین شوق و ذوق و نشاطي در زندگي، 

همانا تعیین هدف است.

احساس موفقیت؛

زمینه ساز موفقیت های آینده

اما تعیین هدف هم باید با توجه به امکانات و ابزارهایي 
که در دسترس داریم یا امکان دستیابي به آنها برایمان 
وجود دارد، صورت گیرد. قابل حصول بودن هدف باید 
به طور نسبي واضح و روشن باشد تا براي مغز و دستگاه 
عصبي ما حکم یک عنصر حقیقي را پیدا کند و همان 
احساسي را به وجود آورد که اگر به هدف برسیم، به ما 
ناکامي زندگي  با احساس  اگر  بنابراین،  دست مي دهد؛ 
کنیم و دائماً ناکامي هایمان را با تمام جزئیاتش چنان در 
ذهن زنده نگه داریم که براي دستگاه عصبي ما به عنوان 
روز شکست  و  مفهوم شود، حال  و  معنا  یک حقیقت، 

خورده هاي واقعي را پیدا مي کنیم.
و  بگیریم  نظر  در  را  مثبت  هدفي  اگر  دیگر،  سوي  از 
براي  که  داریم  نگه  زنده  خود  ذهن  در  چنان  را  آ ن 
تفسیر  و  تعبیر  حقیقت،  عنوان  به  ما  عصبي  دستگاه 
شجاعت،  نفس،  به  اعتماد  بودن،  برنده  احساس  شود، 
امیدواري و نشاطي را که نتیجه رسیدن به هدف است، 
راز  یک  ما  ذهن  ناهشیار  عملکرد  در  مي کنیم.  تجربه 

بیدار  وجودمان  در  را  موفقیت  احساس  دارد:  وجود 
مي کنیم، آن را در کنترل و احاطه خود در مي آوریم و 
سپس به کار مي اندازیم، و آن گاه که احساس موفقیت 
با موفقیت دست به عمل  را در وجودمان پیدا کردیم، 
و اقدام مي زنیم، و زماني که این باور و احساس دروني، 
قدرت بیشتري یافت، اشتباهات و عدم موفقیت هایمان 
)نه شکست هایمان( در امور جاري زندگي، به کمترین 

میزان ممکن مي رسد.
احساس  داشتن  صرفاً  که  کنیم  گمان  نباید  البته 
کسب  به  منجر  خود،  خودي  به  پیروزي،  و  موفقیت 
انگیزه  احساسي،  چنین  بلکه  مي شود،  واقعي  موفقیت 
و ارادۀ ما را بر انجام اعمال و فعالیت هاي موفقیت آمیز، 
بیشتر مي کند؛ یعني وقتي در ذهن خود احساس موفق 
مکانیسم هاي دستگاه عصبي  تجربه مي کنیم،  را  شدن 
ما، به طور ناهشیار، براي کسب موفقیت آماده مي شوند. 

نمونه اي را برایتان نقل مي کنیم:

موفقیت
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»چند سال پیش تصمیم گرفتم که گواهینامه رانندگي 
بگیرم. پس از اقدام به ثبت نام و معاینه چشم پزشکي 
و امتحان آ یین نامه راهنمایي و رانندگي، باالخره زمان 
آزمون عملي رانندگي فرا رسید. ناگفته نماند که میزان 
ساعاتي که صرف آموزش رانندگي کرده بودم، باالتر از 
اولیه امتحان،  حد میانگین بود، ولي در همان لحظات 
به دلیل انجام یک اشتباه به ظاهر ساده و جزئي، مردود 
شدم. نوبت امتحان بعدي حدود دو ماه دیگر بود. طي 
این دو ماه، آن قدر مشغول کارهاي دیگر بودم که اصاًل 
فراموش کرده بودم که چند ساعت به تمرین رانندگي 
هیچ گونه  بدون  من،  و  رسید  فرا  امتحان  روز  بپردازم. 
تمرین عملي، در محل امتحان حاضر شدم. جالب است 
بدانید که در همان لحظات نخست و در میان پنج نفر 
 »! بودم  من  آزمون،  این  پذیرفته شده  فرد  تنها  دیگر، 
در واقع، عامل اصلي موفقیت من در این امتحان، یک 
برنده  احساس  و  امتحان  شب  در  دقیق  ذهني  تمرین 
بودم.  کرده  تجربه  را  آن  خود،  ذهن  در  که  بود  بودن 
احساس پیروزي و موفقیت، در واقع رمز و کلید اصلي 
آزمون هاي  کلیة  در  ما  همة  توفیق هاي  و  پیروزي ها 

بي شمار زندگي است.
یکي از جواناني که به عنوان یک فرد موفق در جامعة ما 
مطرح است، راجع به احساس پیروز شدن، که مي تواند غیر 
ممکن ها را به ممکن تبدیل کند، چنین مي گوید: »هر وقت 
مي خواهم کار دشواري را انجام دهم، دنبال کسي مي گردم 
که به زندگي خوشبین باشد و با پشتکار و اعتماد به نفس 
باال، به مبارزه و مقابله با مشکالت، مسائل و سختي ها برود. 
دنبال کسي مي روم که شهامت عمل و فعالیت و قدرت 
تجزیه و تحلیل مسائل را داشته باشد و با برنامه ریزي دقیق 
و سخت کوشي بسیار، با مشکالت برخورد کند. دنبال کسي 
مي روم که هنگام مواجهه با کارهاي دشوار، حتي یک قدم 
هم به عقب نگذارد و محکم و استوار بگوید: کار سختي 

است، اما من مي توانم آن را به انجام برسانم.« 
وجود  به  چگونگي  قبلي  زمینة  به  قدري  بخواهیم  اگر 
که  مي بینیم  کنیم،  رجوع  موفقیت«  »احساس  آمدن 
مدارس  دانش آموزان  از  بسیاري  موفقیت  عدم  علت 
به  خواندن،  درس  آغاز  همان  از  که  است  این  ابتدایي 

بتوانند  تا  است  نشده  داده  تکالیفي  آنها 
این  لذا  دهند؛  انجام  را  آنها  موفقیت  با 
احساس  درک  فرصت  هرگز  دانش آموزان 
نکرده اند.  پیدا  را  بودن  برنده  و  موفقیت 
تحصیلي،  دوران  آغاز  در  که  دانش آموزي 
موفقیت را تجربه نکرده است، هرگز امکان 
را  موفقیت«  به  »عادت  پرورش  و  ایجاد 
این  ترتیب،  این  به  پیدا نخواهد کرد؛  هم 
قبیل دانش آموزان، اعتماد به نفس الزم را 
براي قبول مسؤولیت به دست  نمي آورند. 
دارند که  اعتقاد  مورد  این  در  کارشناسان 
باید  معلمان در سال هاي نخست تحصیل 
به میزاني به بچه ها تکلیف شب بدهند که 
داده  تکالیف  رساندن  پایان  با  بتوانند  آنها 
ناشدني  فراموش  و  شیرین  طعم  شده، 

و  کاماًل در حّد  باید  منزل  تکالیف  بچشند.  را  موفقیت 
اندازۀ توانایي بچه ها باشد؛ به طوري که بتواند در آنها 
انگیزه درس خواندن و سخت کوشي را به وجود بیاورد. 
»احساس  دانش آموز  به  کوچک،  موفقیت هاي  همین 
موفقیت هاي  ساز  زمینه  خود  که  مي دهد  موفقیت« 

 آینده ا ش مي شود.
بر اساس آنچه بیان شد، اگر به شکست و ناکامي عادت کنیم، 
به احتمال زیاد، احساس شکست را در ذهن خود پرورش 

مي دهیم، و این احساس به وجود آمده، بر هر مسؤولیت 
تازه اي که در زندگي به عهده مي گیریم، سایه مي اندازد؛ 
اما اگر در امور روزمره زندگي مان به گونه ای برنامه ریزي 
کنیم که موفقیت هاي مختلفی را حتي در موارد جزئي و 
نه چندان با اهمیت کسب کنیم، مي توانیم فضاي موفقیت 
و احساس مثبت آ ن را در خود به وجود آ وریم، و همین 
فضاي ذهني مي تواند براي ما زمینة موفقیت در کارهاي 
مهم تر را فراهم کند. به همین ترتیب، قادر خواهیم شد که 
مسؤولیت ها و وظایف دشوارتري را در زندگي خودمان بر 
عهده بگیریم و پس از آ نکه در آنها هم موفق شدیم، باز هم 

به سراغ کارهاي بسیار دشوارتر برویم. 
یکي دیگر از عواملي که مي تواند احساس موفقیت و به 
به وجود  آورد،  ما  را در  واقعي  امکان موفقیت  دنبال آن 
این است که یک  اصل کلي را در تمام فعالیت هایي که 
انجام مي دهیم، رعایت کنیم. همان طور که ورزشکاران در 
ورزش وزنه برداري ابتدا با وزنه هاي سبک این فعالیت را 

شروع مي کنند و به تدریج بر وزن آنها مي افزایند، ما هم 
باید فعالیت هاي خود را از بخش هاي  آسان تر و سبک تر 
شروع کنیم و کم کم بر سختي و سنگیني آن بیفزاییم. این 
روند حرکتي، امکان موفقیت هاي زیادي را برایمان فراهم 
مي کند و موجب بروز احساس موفقیت و سپس کسب 

موفقیت هاي اساسي تر و مهم تر در زندگي ما مي شود.
بسیار  نظر  اظهار  روسي،  فیزیولوژیست  پاولوف،  ایوان 
جالب و ظریفي در مورد موفقیت کرده است. به اعتقاد 
مي پیوندد:  تحقق  به  عامل  دو  با  فقط  موفقیت  وي، 
تا  فعالیت  استمرار  و  فعالیت،  انجام  براي  زیاد  اشتیاق 

رسیدن به هدفي که از قبل آن را انتخاب کرده ایم.
عامل دیگر براي داشتن احساس موفقیت، این است که 
و مروري  نگاه کنیم  به گذشته خود  ما  از  اگر هر یک 
باشیم،  داشته  است،  گذشته  ما  به  که  آنچه  بر  ذهني 
و  داشته ایم  موفقیت هایي  حتماً  که  مي کنیم  مالحظه 
آنها الزاماً بزرگ و قابل انتشار نبوده اند. به هر حال، مهم 
چه  در  و  کارهایي  چه  انجام  در  ما  دریابیم  که  نیست 
موقعیت و اوضاع و احوالي موفق بوده ایم، مهم آ ن است 
که احساس موفقیتي به دست آ ورده  ایم که در اثر وقوع 
یک موفقیت عیني به دست آمده است، و مهم این است 
که مي خواسته ایم کاري بکنیم و موفق هم شده ایم. بعد 
از یادآوري موفقیت هاي کوچک و بزرگ گذشته، بهتر 
در  جزئیاتش  تمام  با  را  موفقیت  آن  تصویر  که  است 
ذهنمان زنده نگه داریم؛ مثاًل در آن زمان محیط چگونه 
ما چه حوادث و جریاناتي رخ مي  داد؟  اطراف  بود؟ در 
دیگران چه مي گفتند؟ کسب موفقیت ما در چه فصلي 
از سال بود؟ هوا چگونه بود؟ در اطراف ما چه کساني 
حضور داشتند؟ واکنش آ نان چه بود؟ و ده ها مورد دیگر 

که مي توانید به آنها فکر کنید.
هر چقدر جزئیات بیشتري از این موفقیت ها را به یاد بیاوریم، 
بهتر است؛ چون خواهیم دید که موفقیت گذشته را با تمام 
اگر  مي کنیم.  احساس  زنده  طور  به  دوباره  اولیه،  تازگي 
بتوانیم احساسات گذشته خود را در مورد موفقیت هایمان 
به یاد آوریم، قطعاً طعم شیرین موفقیت را دوباره احساس 

خواهیم کرد.
اینک با پیدا کردن اعتماد به نفسي تازه و همراه داشتن 
آن  انجام  سراغ  به  خوشایند،  احساسي 
فعالیت هایي مي رویم که مربوط به زمان و 
موقعیت کنوني است؛ یعني فعالیتي که قرار 
است ما را به هدفي خاص و مهم در زندگي 
برساند. حال این شما هستید که باید ابتدا 
هدف اصلي تان را انتخاب کنید و با اشتیاق 
نمایید؛  حرکت  هدف  آن  سوي  به  زیاد 
که  است  هدفدار  زندگي  یک  تنها  چون 
مي تواند بامعنا، آرامش بخش، زیبا و سرشار 
این  باشد؛ در  از لذت هاي روحي و معنوي 
صورت، نابساماني ها، مشکالت، کشمکش ها 
و ناآرامي های جهان کنونی، کمتر مي تواند 
لطافت و پاکي روح ما را به سمت  و سوی 
احوالی  ناخوش  و  خاطر  آزردگی  شکست، 

بکشاند.

دانش آموزي که در آغاز دوران 
تحصیلي، موفقیت را تجربه نكرده 
است، هرگز امكان ایجاد و پرورش 

»عادت به موفقیت« را هم
پیدا نخواهد کرد؛ به این ترتیب

این قبیل دانش آموزان، اعتماد به نفس 
الزم را براي قبول مسؤولیت

به دست  نمي آورند

موفقیت
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دانش

فقط از قلب خود فرمان بگیرید
و آنچه را که دوست دارید، انجام دهید 

خود را الیق موفقيت بدانيد
و  موفقیت  الیق  را  باید خود  موفقیت،  به  رسیدن  براي 
توانگري بدانید و به توانا بودن خود ایمان داشته باشید تا 
بتوانید قدم هاي بعدي را با اطمینان و قدرت تمام بردارید. 
بدانید که ذهن انسان داراي قدرت نهفته اي است که، اگر 

بیش از دو هفته از برگزاري آزمون سراسري گذشته است و بسیاري از شما داوطلبان عزیز، با 
اینکه تقریبًا مي دانید که چگونه امتحان داده اید و چه نتیجه اي خواهید گرفت، تا حدي نگران 
و سر در گم هستید و براي مشخص شدن نتیجه این آزمون لحظه شماري مي کنید. گر چه 
نگراني شما قابل درك و طبیعي است، اما مي توانید در این روزها در کنار فعالیت هاي بسیاري، 
باشید  داشته  بیشتري  آرامش  تا  دهید  انجام  نیز  دیگري  کارهاي  تفریح،  و  ورزش  جمله  از 
بارها درباره  از این،  از زمان و نیروي خود به نحو مؤثري استفاده کنید. ما پیش  و همچنین 
قانون جذب و نقش آن در رسیدن به اهداف، براي شما صحبت کرده ایم، اما از آنجایي که شما 
اکنون در مرحله خاصي از راه رسیدن به اهداف خود هستید، و از طرف دیگر از نظر فکري هم 
ممکن است تا حدي درگیر نتیجه آزمونتان باشید، الزم دانستیم تا براي همه شما عزیزان، چه 
کساني که امتحان را به خوبي گذرانده اند، چه کساني که از آزمون خود راضي نیستند و چه 
دانش آموزان عزیزي که هنوز آزمون سراسري را تجربه نکرده اند، مطالب دیگري درباره قانون 

جذب و نقش ذهن و انرژي آن در رسیدن انسان ها به هدف ارائه کنیم.
حتمًا شما به دنبال اهدافي هستید و براي رسیدن به آنها نیز تاش مي کنید، و احتماالً هدف 
شما از شرکت در کنکور هم تحقق بعضي از این اهداف است. در این مقاله، سعي ما بر آن است 
تا شما را با روش هایي که افراد بسیاري در سراسر دنیا با کمك آنها به موفقیت هاي بزرگي 

رسیده اند، آشنا کنیم؛ پس شما هم امتحان کنید و از نتایج آن لذت ببرید.

به آن دست یابد، مي تواند کارهاي فوق العاده اي را انجام 
دهد، و الزمه دستیابي به این قدرت دروني، باور آن است. 
خبر خوب اینکه شما هم مي توانید به این قدرت دست 
پیدا کنید. براي رسیدن به این توانایي، فقط باید این باور 
را در خود ایجاد کنید که قدرتمند هستید و مي توانید به 

قدرت ذهني که در شما نهفته است، دست پیدا کنید و 
بر مشکالت غلبه کنید؛ پس همیشه با خود این عبارت 
را تکرار کنید: من توانا هستم و به یاری قدرت ذهني ام، 

بزرگترین مشکالت را از مقابلم بر مي دارم.
 درباره آینده فکر كنيد 

اولین و مهم ترین تمریني که مي توانید داشته باشید، جهت 
یابي براي آینده است تا بیشتر درباره آینده تان بدانید. این 
موضوع، یکي از معمول ترین صفات رهبران و انسان هاي 
موفق است. نتایج تحقیقات روي تعداد زیادي از افراد موفق، 
مشخص کرد که آینده نگري، یکي از صفات مشترک آنها 
بوده است. مردم آینده نگر، مي اندیشند که به کجا مي روند 
و آن را با موقعیت کنوني خود مقایسه مي کنند. همچنین 
به این فکر مي کنند که در آینده چه تغییراتي باید انجام 
شود و چه تغییراتي نباید صورت گیرد. مردم موفق، تصور 
واضحي از اینکه که هستند، چه مي خواهند و قصد به دست 

آوردن چه چیزی را مي خواهند، دارند. 
در چه فعاليتي موفق ترم؟

ولي  کنید،  شروع  را  جدید  یک فعالیت  مي خواهید  اگر 
نمي دانید که چه کاري را باید انجام دهید و براي انتخاب 
هدف خود بین چند گزینه سر در گم هستید، هدفي را 
انتخاب کنید که در آن زمینه تجربه دارید و آن را دوست 
دارید. ابتدا هدف خود را به اهداف کوچکتر تقسیم کنید تا 
مرحله به مرحله موفقیت را احساس کنید. حتماً این اهداف 
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را به ترتیبي که باید به آنها دست یابید، در جایي یادداشت 
کنید و هر روز به آنها مراجعه کنید و سعي کنید تخمین 
بزنید که چند درصد از هدف هاي کوچک )تقسیم شده( 
شما برآورده شده است. با توجه به تجربه قبلي، مشکالت 
کار را بسنجید و براي آنها راه حل پیدا کنید و اشتباهاتي را 
که در گذشته از شما سر زده است، یادداشت کنید و سعي 
کنید که از تکرار آنها اجتناب کنید. نقاط قوت کار خود 
را هم یادداشت کنید و به دنبال بهبود آنها باشید. به یاد 
داشته باشید که همیشه مي توانید هر کاري را که به خوبي 
انجام دهید؛ به عبارت  از آن  باز هم بهتر  انجام داده اید، 

دیگر، بهبود، یک فرایند پایان ناپذیر است.
از سختي ها نهراسيد

به  موجود  شرایط  از  موفق، همیشه  و  بزرگ  انسان هاي 
نفع خود استفاده مي کنند؛ حتي اگر یکي از این شرایط،  
شکست،  از  آنها  زیرا  باشد؛  بسیار  یا مشکالت  شکست 
تجربیات جدیدی مي آموزند و قوي تر و راسخ تر به سمت 
هدف  یک  مشکالت  چه  هر  مي کنند.  حرکت  موفقیت 
بیشتر باشد، رقبا هم کمترند؛ پس، از شرایط نترسید؛ زیرا 
آنچه مهم است، اراده و قدرت شماست؛ شمایي که به اراده 
و قدرت الهي متصل هستید؛ بنابراین، شما قدرتمندید و 

فقط باید این قدرت را طلب کنید.
پشتکار و آینده نگري

موفقیت با خطر کردن و اراده قوي امکان پذیر است، نه با 
راحت طلبي؛ البته خطر کردن به معني بدون فکر عمل 
مي کنید،  ریسک  که  حال  عین  در  بلکه  نیست؛  کردن 
بروز  و براي  دهید  انجام  را  الزم  پیش بیني هاي  باید 
شکست احتمالي، جایي را در محاسبات خود باز کنید. 
براي جلوگیري از شکست یا مقابله با مشکالت احتمالي، 
برنامه ریزي کنید؛ بنابراین، با این باور که خدا شما را یاري 

مي کند و اطمینان به موفقیت، خود را دلگرم به کار نگه 
دارید و بزرگترین مشکالت را با قدرت از مقابل خود بردارید.

عالقه به هدف
براي موفقیت، باید عاشق کار و هدف خود باشید؛ البته 
این  ولي  شد،  موفق  مي توان  هم  هدف  به  عالقه  بدون 

موفقیت، عمیق و پرشکوه نخواهد بود. 

نااميد نشوید
همیشه به یاد داشته باشید که آینده را نمي توان پیش بیني 
کرد؛ پس همیشه امکان به وجود آمدن شرایط مساعد یا 
فوق العاده اي وجود دارد که در محاسبات ما نمي گنجد؛ 
بنابراین، در سخت ترین شرایط هرگز ناامید نشوید. بعضي از 
وقت ها، در حالي که تالش مي کنید، کمي صبر و بي خیالي، 
نتایج مثبت فوق العاده اي دارد. همیشه به خدا توکل کنید 

و از نتایج معجزه آساي آن بهره مند شوید. 
 رویا ها برای روان، مانند اکسیژن برای ریه ها هستند؛ اگر به 
سمت آنها حرکت کنیم، هورمون های شادی آزاد خواهند 
شد و با نادیده گرفتن آنها احساسات بد را تقویت کرده ایم. 
ناامیدی و افسردگی شاید چیزی جز دلسرد شدن ذهن 

شما نسبت به امکان شکل گرفتن رویاهایتان نباشد. شاید 
فکر کنید که در حال حاضر رویایی ندارید و به خاطر بی 
توجهی به رویاهایتان دلسرد و افسرده هم نیستید، ولی اگر 
به گذشته خود نگاه کنید، خواهید دید که در زندگی خود، 
نسبت به انجام کارهای مختلفی شور و شوق داشته اید، اما 
چون برای انجام آنها برنامه ریزی و تالشی نکرده اید، خود به 

خود آنها را نادیده گرفته اید.
 رویاهایتان را نادیده نگيرید

بعضی از افراد به خود دروغ می گویند و این گونه به خود 
تلقین می کنند آنچه که اکنون دارند، همان چیزی است که 
می خواسته اند؛ مانند فردی که می خواهد مدیر یک سازمان 
بزرگ باشد و برای خود کار کند، اما در عمل فقط به یک 
سرپرستی ساده و کار کردن با دستمزدی ناچیز رضایت 
می دهد. این فرد در حقیقت به ناخودآگاه خود می گوید 
که مدیر شدن، راهی طوالنی و خسته کننده است و براي 
رسیدن به آن، استرس زیادی را برای باال رفتن از پله های 
ترقی باید تحمل کنم؛ پس بهتر است که از خیر آن بگذرم؛ 
حتی بعضی از افراد، کم کم به دروغی که به ناخودآگاه خود 
می گویند، اعتقاد پیدا می کنند و دچار تضادی می شوند که 
به افسردگی شدید آنها منجر می شود. تا زمانی  که رویاهای 
خود را زنده نکنید، افسرده باقی خواهید ماند؛ البته نباید 
قناعت را با سرکوب رویاها اشتباه بگیرید. قناعت، ابزاری 
قدرتمند است و افرادی که این ابزار شگفت انگیز را دارند، 

راحت تر می توانند به اهداف واالی خود دست پیدا کنند.
 قبول مسؤوليت برد و باخت

شما باید بتوانید مهم ترین قانون موفقیت را در زندگی خود 
به کار گیرید. این قانون شاید بسیار ساده به نظر برسد، 
ولی به همان اندازه مؤثر است: »مسؤولیت هر برد و باخت 

زندگی خود را فقط خودتان به عهده بگیرید.«

انسان هاي بزرگ و موفق
همیشه از شرایط موجود به نفع خود 

استفاده مي کنند؛ حتي اگر یكي از
این شرایط،  شكست یا مشكالت 
بسیار باشد؛ زیرا آنها از شكست

تجربیات جدیدی مي آموزند 
و قوي تر و راسخ تر به سمت 

موفقیت حرکت مي کنند
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باید  است.  موفقیت  اساس  و  پایه  مهم ترین  مسأله،  این 
بیاموزید که مسؤولیت صد در صد زندگی خود را به عهده 
بگیرید. مهم نیست که هستید، چه می کنید و کجا هستید؛ 
شما و فقط خود شما مسؤول زندگی تان هستید. افراد موفق، 
آنها روی می دهد، مقصر  برابر  را که در  هیچ گاه وقایعی 
نمی دانند یا شرایط و دیگران را به خاطر عدم موفقیت خود 
سرزنش نمی کنند، و در عوض، مسؤولیت صد در صدي 
کنترل موقعیتی را که در آن قرار دارند، به عهده می گیرند 
و در نهایت زندگی خود را دگرگون می کنند. تا زمانی که 
شما خود را مسؤول صد در صد زندگی و کارهای خودتان 
و  داشت  خواهید  دست  در  را  زندگی تان  کنترل  بدانید، 
خواهید توانست که کارها را به سرانجام و نتیجه در خور 

آن برسانید. 
شکست ها را نادیده بگيرید

اگر روی شکست ها تمرکز کنید، آنها بزرگتر خواهند شد و 
آن گاه شکست های بیشتری نصیب شما خواهد شد؛ پس 
راهی برای نادیده گرفتن شکست ها بیابید. اگر شکست ها 
آنها مشکل است، آن  فراموش کردن  و  سنگین هستند 
آن  بنویسید و سپس  کاغذ  تکه  روی یک  را  شکست ها 
کاغذ را نابود کنید و توجه خود را از آن بگردانید و فکر 
کردن و صحبت کردن درباره آنها را متوقف کنید؛ ضمناً 
از کسانی که خاطرات آن شکست ها را در ذهن شما تداعی 
می کنند، دوری نمایید و به سوي موفقیت حرکت کنید. 

بجنبید؛ منتظر چه هستید؟!
 بردن را نهادینه كنيد

خوب است که موفقیت های قبلي خود را روی یک کاغذ یا 
حتی روی دیوار بنویسید و آنها را ثبت کنید و یک بایگانی از 
آنها داشته باشید و با هر کسی که می توانید، درباره آنها صحبت 
کنید و کامیابی های خود را جشن بگیرید. همچنین خود را به 
این مسأله عادت دهید که موفقیت های دیگران را ببینید و روی 
آنها تمرکز نمایید. هر چه بیشتر روی موفقیت تمرکز کنید، 
آن را  بیشتر کسب خواهید کرد. همین االن، این کار را انجام 
دهید. در آینده ای نزدیک پیشرفت ها و موفقیت هاي دیگر خود 

را نیز لمس خواهید کرد. 
اكنون آن را انجام دهيد

یکي از خصوصیات مردم موفق، اقدام سریع و بدون وقفه 
پس از هدف گزیني است. این موضوع باعث مي شود تا در 

کار شما تعللي پیش نیاید و دچار شک و تردید نشوید.
كنترل خود را به دست ترس ندهيد

چیزي  ترس  مي ترسیم؟  ما  چرا  اصوالً  و  چیست  ترس 
نیست جز یک احساس و هیجان که ما آن را در ذهن 
خود مي پرورانیم، و مشکل از آنجا شروع مي شود که این 
احساسات و هیجان ها بر زندگي ما اثر نا مطلوب مي گذارند. 
ما از انجام بعضي از کارها وحشت داریم؛ چون مي ترسیم 
که با شکست مواجه شویم. این مسأله ممکن است به خاطر  
شکست هایي باشد که ما در گذشته تجربه کرده ایم یا حتي 
واقعاً چنین شکستي را تجربه نکرده ایم، ولي از اینکه ممکن 
است شکست بخوریم، مي ترسیم. بیشتر مواقع، ما از چیزي 
مي ترسیم که حتي یک بار هم با آن روبرو نشده ایم. آیا این 
نکته، احمقانه نیست؟! حقیقت این است که ما مي توانیم 

انواعي از شکست ها را در ذهن خود تصور کنیم؛ آن گاه 
باور مي کنیم که این شکست ها به حقیقت خواهد پیوست 
و حتي براي رسیدن به هدف خود تالش هم نمي کنیم. 
همین جاست که دچار خطا شده ایم؛ چون به خاطر یک 
احتمال، حتي از تالش کردن هم مي ترسیم و موفقیت هم 
بدون تالش و کوشش معنایي ندارد. مارک تواین سخن 

جالبي در این زمینه دارد. او مي گوید:
»من در زندگي خود سختي هاي زیادي را تحمل کرده ام؛ 
در حالي که تعداد کمي از آنها واقعاً رخ داده اند !« منظور 
این است که بسیاري از این مشقات در ذهن او بوده  و هیچ 

گاه در دنیاي بیرون، براي وي تحقق پیدا نکرده اند !

مطالعه زندگي افراد موفق
امکانات  بدون  که  موفق،  افراد  زندگي نامه هاي  خواندن 
خاصي توانسته اند به موفقیت هاي بزرگي دست پیدا کنند، 
همانند روشن کردن موتور، تولیدکننده انگیزه در شماست؛ 
به همین دلیل، خواندن این گونه کتاب ها را، آن هم به طور 
مرتب، به شما توصیه مي کنیم؛ چون فوق العاده مؤثر است.

به خاطر  را حتماً  نکات  این  اهداف،  به  در رسیدن 
داشته باشید:

را  چیزهایي  چه  زندگي  در  واقعاً  که  بگیرید  تصمیم 
مي خواهید به دست آورید. اکثر مردم این عمل الزم را 

انجام نمي دهند.
و  به طور واضح  آورید،  به دست  را که مي خواهید  آنچه 
مشخص بنویسید و آن را قابل اندازه گیري سازید. اگر عنوان 
هدفي را ننویسید، آنچه که در ذهن شماست، یک نقشه 

خیالي است و اثري به دنبال آن وجود ندارد.
یک فرجه براي اهداف خود تنظیم کنید. ذهن ناخودآگاه 

شما روي هدف هاي مشخص هر لحظه پیشرفت مي کند.
آورید،  دست  به  مي خواهید  که  را  آنچه  از  لیست  یک 
تهیه کنید و به لیست خود هر چیزي از وظایف جدید و 
فعالیت هاي نو را که مي خواهید بیفزایید، اضافه کنید و آن 

را تا هنگامي که کامل شود، نگه دارید.
لیست خود را با یک نقشه سازمان دهید و در این نقشه، 
براي رسیدن به هدفتان به چه  مشخص کنید که شما 
چیزهایي نیاز دارید تا ابتدا آنها را انجام دهید، و چه چیزي 
را بعداً باید انجام دهید و چه راه حل هایي را براي رسیدن 

به اهداف خود باید در این نقشه پیاده کنید.
تصمیم بگیرید که هر روز، آن کاري را انجام دهید که شما 
را به هدفتان نزدیک تر مي کند. این نظم و ترتیب در عمل 

است که شما را قادر مي سازد هر روز مقدار حرکتتان را 
بهبود بخشید. عمل روزانه، انگیزه شما را افزایش داده و به 
شما انرژي مي دهد. اگر شما هدف هایتان را بنویسید، در 
همه اوقات صبح، ظهر و شب، به آنها فکر مي کنید، و تنها 
سؤالي که مي پرسید این است که چگونه مي توانید آنها را 

به دست آورید.
رویاي خود را دنبال کنید و اجازه ندهید که هیچ کس 
به رویایتان فقط  راه رسیدن  را بدزدد، و در  رویاي شما 
از قلب خود فرمان بگیرید. به این داستان توجه کنید تا 
ببینید که اصرار بر هدف و دنبال کردن آن، تا چه حد 
مي تواند در رسیدن شما به آن هدف، کمکتان کند. این 
داستان، داستان پسري است که فرزند یک تعلیم دهنده 
اسب دوره گرد بوده است و از اصطبلي به اصطبل دیگر، 
از مسابقه اي به مسابقه دیگر و از مزرعه اي به مزرعه دیگر 
مي رفت تا اسب ها را آموزش دهد. وقتي که او سال آخر 
دبیرستان بود، از وي خواسته شد تا در یک صفحه بنویسید 
که در آینده مي خواهد چه کاره شود. آن پسر، هفت صفحه 
در توصیف هدف خود، یعني داشتن یک مزرعه پرورش 
اسب، نوشت. او درباره رویاي خود با تمام جزئیاتش نوشت 
و حتي شکلي از یک مزرعه چند صد متري را، که در آن 
محل اصطبل ها و مسیر مسابقه مشخص شده بود، کشید. 
او تمام آرزوهاي خود را در آن پروژه قرار داد و روز بعد آن را 
به معلم خود داد. دو روز بعد، نوشته هایش به دست خودش 
بازگشت. معلم در صفحه اول، یک نمره بسیار پایین با رنگ 
قرمز به وی داده بود و نوشته بود »بعد از کالس بیا پیش 
من.« پسر با صفحات حاوي رویاهایش به دیدن معلم خود 

رفت و از او پرسید که چرا نمره پاییني به او داده است.
معلم در پاسخ به او گفت: این یک هدف غیر واقعي براي 
پسري در شرایط توست. تو فرزند یک خانواده دوره گرد 
از خانواده سطح پاییني هستي و براي رسیدن به هدفت، 
پرورش  مزرعه  یک  داشتن  براي  نداري.  هیچ سرمایه اي 
اسب، مقدار زیادي پول الزم است. براي تحقق این رویا 
تو باید یک زمین و اسب هایي با نژاد اصیل بخري و آنها را 
تکثیر کني که همه اینها مقدار زیادي پول الزم دارد. براي 
انجام چنین کاري، هیچ راهي وجود ندارد؛ پس از آن، معلم 
اضافه کرد: اگر تو دوباره با واقع گرایي بیشتري این مطالب 
را بنویسي، من هم در نمره تو تجدید نظر مي کنم. پسر به 
خانه رفت و مدت طوالني در این مورد فکر کرد؛ باالخره 
بعد از یک هفته، او دوباره همان صفحات را بدون هیچ 
تغییري به معلمش برگرداند و به او گفت: شما مي تواني 
نمره پایین را براي من نگه داري و من هم رویاي خود را 

براي خودم نگه مي دارم!
سال ها گذشت تا اینکه آن پسر، یک مزرعه اسب بسیار 
که  صورت  همان  به  اهدافش  تمام  و  کرد  ایجاد  بزرگ 
خواسته بود، محقق شد. او در چنین شرایطي، در یک تور 
یک هفته اي، معلم قدیمي خود را دید و به او گفت که تا 
چه حد از اینکه رویایش را نگه داشته، خوشحال است؛ پس 
شما نیز اجازه ندهید که هیچ کس رویاي شما را بدزدد. 
آن را به خاطر بسپارید و فقط از قلب خود فرمان بگیرید و 

آنچه را که دوست دارید، انجام دهید.

تصمیم بگیرید که هر روز
 آن کاري را انجام دهید

 که شما را به هدفتان نزدیك تر 
مي کند. این نظم و ترتیب
 در عمل است که شما را
 قادر مي سازد هر روز 

مقدار حرکتتان را 
بهبود بخشید



  بیست و هفتم تیـرمـاه 1401    سال بیست و هفتم ، شماره 16   

توسـعه  طـرح  در  ثبت نـام  مهلـت 
فرهنگـی  و  علمـی  فعالیت هـای 
دانشـجویان مسـتعد تحصیلی کشور 
در سـال تحصیلـی 1401-1402 )طرح 
شـهید وزوایی(، تـا 29 تیرماه تمدید 

. شد
برنامه  چارچوب  در  نخبگان،  ملی  بنیاد 
فرهنگی  و  علمی  فعالیت های  توسعه 
در  کشور،  تحصیلی  مستعد  دانشجویان 
و  اعتبارها   ،1402-1401 تحصیلی  سال 
تسهیالتی را به دانشجویان برتر دانشگاه ها 

و مراکز آموزش عالی کشور اعطا می کند.
حداکثر   ،3 و   2 بندهای  متقاضیان 
 29/4/1401 چهارشنبه  روز  پایان  تا 
گزینه  که  دارند  فرصت  تمدید(  )غیرقابل 
»درخواست بررسی پرونده برای بهره مندی 
بخش  از  را  دانشجویی«  پشتیبانی های  از 
بنیاد  این  سامانه  در  درخواست ها«  »ثبت 

انتخاب کنند.
ثبت نام  که زمان  است  یادآوری  به  الزم 
پایه  دوره های  ورود  نو  دانشجویان 
کارشناسی،  دوره های  شامل:  دانشگاه ها، 
حرفه ای  دکتری  پیوسته،  کارشناسی ارشد 
اعالم  متعاقباً  پیوسته،  تخصصی  دکتری  و 

خواهد شد.
تدوین  اجرایی  رویه  اساس  بر   .1 تذکر 
معدل  آخرین  که  شده  است  مقرر   شده، 
متقاضیان، میانگین نمرات تا پایان نیمسال 

نظر  در   1401-1400 تحصیلی  سال  اول 
گرفته شود.

اولیه  بررسی  از  پس  نخبگان،  ملی  بنیاد 
درخواست ها و بر اساس ظرفیت سالیانه و با 
هدف تسریع در اطالع رسانی به متقاضیان 
برای برنامه ریزی و انجام فعالیت های مورد 
پشتیبانی های  از  بهره مندی  برای  نیاز 
دانشجویی، نتیجه اولیه پذیرش متقاضیانی 
از مجموعه فعالیت های  امتیاز  باالترین  که 
آموزشی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی را در 
مقایسه با سایر افراد کسب کرده اند )صرفاً 

از طریق سامانه سینا(، اعالم خواهد کرد.
اولیه صرفاً  نتایج  اینکه  به  با توجه  تذکر2. 
بر اساس مدارک ادعایی مندرج در سامانه 
سینا اعالم خواهد شد، قویاً تأکید می شود 
که متقاضیان، با مطالعه دقیق شیوه نامه و 
اطالعات  بارگذاری  از  مرتبط،  راهنماهای 

شده  یاد  سامانه  در  نامربوط  و  نامعتبر 
خودداری کنند.

از  مرحله  هر  در  که  صورتی  در  تذکر3. 
متقاضی،  که  شود  مشخص  بررسی ها 
واقع  خالف  و  نامعتبر  اطالعاتی  آگاهانه 
محرومیت  بر  عالوه  است،  کرده  بارگذاری 
و  تسهیالت  سایر  از  تسهیالت،  این  از 
صداقت  عدم  و  محروم  بنیاد،  حمایت های 
وی به مراجع ذی ربط، اعالم می شود و حق 
نیز  حقوقی  صورت  به   موضوع  پی گیری 

برای بنیاد محفوظ خواهد بود.
به  مربوط  مدارک  ثبت  بخش  در  تذکر4. 
افتخارات در سامانه، برای جلوگیری از درج 
اشتباه افتخار یا مستندات نامربوط، الزم است 
که متقاضیان، قبل از درج افتخار مورد نظر، 

راهنمای مربوط به آن را مطالعه کنند.
تذکر5. اکیداً توصیه می شود که متقاضیان، 
دقت الزم را در تکمیل اطالعات و بارگذاری 
آنها در سامانه سینا، به کار بندند؛ زیرا پس 
از تأیید درخواست در سامانه، امکان اصالح 
اطالعات نادرست وجود ندارد و در صورت 
اثبات درج اطالعات خالف واقع، متقاضی از 
فهرست مشموالن بنیاد حذف خواهد شد.

الزم به یادآوری است که بنیاد ملی نخبگان، 
بعد از اتمام بررسی پرونده ها در بنیادهای 
نهایی،  امتیاز  اساس  بر  و  استانی  نخبگان 
متقاضیان  درخواست  بررسی  نهایی  نتیجه 

را اعالم خواهد کرد.

ثبت نام بدون آزمون ویژه  مهلت ثبت نام در طرح شهيد وزوایی

استعدادهای درخشان 

كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 

طرح بخشودگی جرایم 
بدهكاران معوق صندوق رفاه 

اجرا می شود

تا اول مرداد ماه تمدید شد 

به مناسبت اعیاد قربان و غدیر

آزمـون  بـدون  ثبت نـام  مهلـت 
درخشـان  اسـتعدادهای  ویـژه 
 1401 مقطع کارشناسی ارشـد سـال 
اول  تـا  اسـامی،  آزاد  دانشـگاه 

شـد. تمدیـد  مـاه  مـرداد 
استعدادهای  ویژه  آزمون  بدون  ثبت نام 
سال  کارشناسی ارشد  مقطع  درخشان 
روز  تا  اسالمی،  آزاد  دانشگاه   1401

شنبه اول مرداد ماه تمدید شد.
سـامـانه  به  مراجعـه  با  بایـد  داوطلـبان 
سنجـش،  مـرکـز  الکترونیکـی  ثبت نـام 
بـه  فـارغ التحصیـلی  و  پذیـرش 
 http://azmoon.org نشـانـی: 
در  و  راهنما  دفترچه  مطالعه  از  پس 
صورت داشتن شرایط ویژه استعدادهای 
ابتدا  کارشناسی ارشد،  مقطع  درخشان 
اقدام  اعتباری  کارت  خرید  به  نسبت 
سامانه،  این  به  ورود  با  سپس  و  نمایند 
رشته/ انتخاب  و  ثبت نام  به  نسبت 
کنند. اقدام  خود  درخواستی  محل های 
انتخاب  از  داوطلبان الزم است که پس 
نسخه  و  رهگیری  کد  محل،  رشته 
و  نمایند  تهیه  را  خود  ثبت نام  چاپی 
خود  نزد  را  آنها  نتایج،  اعالم  زمان  تا 

کنند. حفظ 

رفـــاه  صنـدوق  جـدید  تسـهیات 
دانشجویان به بدهکاران این صندوق به 

مناسبت اعیاد قربان و غدیر اعام شد.
به  علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق 
مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر، صرفاً برای 
مدت 10 روز، بدهی دانش آموختگان دارای
10 قسط معوق به باال را که به دین حال )یکجا 
قالب  در  پرداخت  به  تبدیل شده،  پرداخت( 

اقساط، تغییر وضعیت داده است.
پرداخت  با  می توانند،  دانش آموختگان 
اقساط معوق در این بازه زمانی، از آخرین 
مانده  پرداخت  برای  شده  فراهم  فرصت 
بدهی خود در سررسیدهای آتی به صورت 
یادآوری  به  الزم  کنند.  استفاده  اقساط 
نشانی:  طریق  از  پرداخت،  که  است 
www.swf.ir )بخش پرتال دانشجویی( 

انجام می شود.

تا اول مرداد ماه تمدید شد 

مهلت انتخاب رشته داوطلبان استعداد درخشان آزمون كارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی 

مهلـت انتخـاب رشـته محـل کلیـه 
اسـتعداد  متقاضیـان  و  داوطلبـان 
کارشناسی ارشـد  آزمـون  درخشـان 
رشـته های گروه علوم پزشـکی سـال 
1401، تـا اول مـرداد ماه تمدید شـد.
بـه  مجـاز  داوطلبـان  درخواسـت  بـه  بنـا 
انتخـاب رشـته محـل و واجـدان شـرایط 
درخشـان  اسـتعداد  سـهمیه  از  اسـتفاده 
رشـته های  کارشناسی ارشـد  آزمـون  در 
گـروه علـوم پزشـکی سـال 1401، فرصت 
مجـددی بـه منظـور انتخـاب رشـته محل 

در نظـر گرفتـه شـد.
متقاضیـان، می تواننـد از سـاعت 12 ظهـر 
سـاعت تـا  مـاه  تیـر   29 چهارشـنبه  روز 
1 بعدازظهر روز شـنبه اول مرداد ماه، نسبت 
بـه ثبت یـا ویرایـش انتخاب های خـود اقدام 

کنند.
بر اسـاس درخواسـت تعـدادی از داوطلبان 

متقاضـی سـهمیه اسـتعدادهای درخشـان 
مبنـی بـر تمدیـد مهلـت ثبت نـام، فرصت 
نظـر  در  افـراد  ایـن  بـرای  نیـز  مجـددی 
گرفته شـده اسـت؛ لذا سـامانه از ساعت 9 
صبح روز سـه شـنبه 28 تیر ماه تا سـاعت 
9 صبـح روز چهارشـنبه 29 تیـر ماه، بدین 

منظـور فعـال خواهد شـد.
درخشـان،  اسـتعداد  سـهمیه  ثبت نـام 
فقـط بـرای متقاضیـان بـدون آزمـون کـه 
تـا حـاال ثبت نـام نکرده انـد، و متقاضیـان 
انجـام  را  سـهمیه  ثبـت  کـه  آزمـون  بـا 
نداده انـد، امکان پذیـر اسـت، و بـرای سـایر 
داوطلبـان این سـهمیه، ویرایـش اطالعات 

بـود. نخواهـد  امکان پذیـر 
الزم بـه یادآوری اسـت که فقط دانشـجویان 
دانشـگاه های علـوم پزشـکی )طبـق جـدول 
راهنمـای  دفترچـه  صفحـه 61  شـماره 4 

ثبت نـام(، مشـمول ایـن سـهمیه هسـتند.

بـه  بایـد  ثبت نـام،  از  پیـش  داوطلبـان، 
دقـت مفـاد آییـن نامـه تسـهیل تحصیـل 
دانشـجویان اسـتعداد درخشـان بـه مقاطـع 
مصـوب  بهداشـت،  وزارت  در  باالتـر 
هدایـت  شـورای   1397 مـاه  دی   30
بهداشـت،  وزارت  درخشـان  اسـتعداد 
دفترچـه راهنمـای ثبت نـام و اطالعیه های 
مربوطـه را مطالعـه نماینـد و در صـورت 
بـه ثبت نـام  اقـدام  بـودن،  واجـد شـرایط 

کننـد. مرحلـه  ایـن 
گفتنـی اسـت کـه ثبت نـام آزمـون بـرای 
ایـن افـراد، فقط یک بـار انجام پذیر اسـت 
و قابـل ویرایش نیسـت؛ لـذا باید دقت الزم 
در ورود اطالعـات، بـه خصـوص دانشـگاه 
محـل تحصیـل و رشـته به عمل آیـد؛ ولی 
تـا  درخشـان،  اسـتعداد  ثبت نـام  مرحلـه 
پایـان ثبت نـام مرحله اسـتعداد درخشـان، 

قابـل ویرایش اسـت.

تا ۲۹ تير ماه تمدید شد


