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بر متام منتظران آن مصلح 
حقیقی و منجی عامل برشیت 

تهنیت باد

آب يا سراب، حقيقت يا َمجاز؟!
یادداشت هفته

به  را  ما  یک  کدام  کدام؟  َمجاز  و  است  کدام  حقیقت 
رهنمون  است،  دانشگاه  به  ورود  که  اصلي مان،  مقصد 
مي شود؟ آیا حجم گستردة تبلیغات رادیو و تلویزیوني و 
همین طور فضاي نامحدود سایبري یا »مجازي«، ما را 
به حقیقت مي رساند یا اینکه از راه به بي راهه مي کشاند؟!

این پرسش ها و پرسش هاي دیگري از این دست، تنها 
بخش ناچیزی از »چون و چرا«هاي بي شماري هستند 
که هر داوطلب در مرحلة آغازین ورود به دانشگاه، که 
شرکت در آزمون سراسري است، با آنها روبرو مي شود، 
و معموالً پیش از آنکه به پاسخ قانع کنندة  این »چون 
و چرا«ها دست پیدا کند، این مؤسسات متعدد آمادگي 
فضاهاي  حداکثري  اشغال  با  که  هستند  کنکور  برای 
مجازي مرتبط با آزمون سراسري، ذهن و جان و روان 
وي را محاصره مي کنند و راه هرگونه تفکر صحیح و غیر 
هیجاني را بر او مي بندند و تا داوطلب به خود بجنبد، 
رنگارنگ  تبلیغات  آور،  در یک جّو سرسام  که  مي بیند 
کرده اند؛  وادار  تسلیم  به  را  وي  شده،  یاد  مؤسسات 
تسلیمي که هیچ گونه راه نجاتي در آن یافت نمي شود 
پرداخت هزینه هاي  با  را مجبور مي کند که  و داوطلب 
بسیار مادي و معنوي و آرامش و آسایش ذهني خود، تا 
آخرین ایستگاه با آنها همراهي کند و در نهایت، نتیجه 
دلخواهي هم از این همراهي همه جانبه به دست نیاوَرد.

ورود  راه  آیا  است؟  چنین  امر  حقیقت  آیا  راستي  به 
همه  آیا  مي گذرد؟  مؤسسات  این  از  دانشگاه  به 
مؤسسات  این  در  الزاماً  دانشگاه ها  پذیرفته شدگان 
این  در  همگي  کنکور  برتر  نفرات  آیا  یافته اند؟  حضور 
یا  داشته اند  آنها حضور  آموزشي  دوره هاي  و  مؤسسات 
عکس و نامشان بدون سابقه حضور آنها در این دوره ها 
از  فراتر  است؟!  گرفته  قرار  مؤسسات  این  تبلیغات  در 
خوشبختي  کلید  دانشگاه،  به  ورود  آیا  موضوع،  این 

یا  سراسري  آزمون  در  داوطلبي  اگر  آیا  یعني  است؟ 
آزمون دیگري پذیرفته شود، درهاي خوشبختي و  هر 
باز مي شود و در زندگي  او  به روي  بهروزي و سعادت 
آینده اش دیگر با هیچ مشکل مهمي روبرو نخواهد شد 
و به سرچشمه آمال و آرزوهاي خود خواهد رسید و در 
غیر این صورت، بدشانس تر از او در میان بیش از هفت 
میلیارد انساني که روي این کره خاکي زندگي مي کنند، 

کسي نیست؟!
آنچه در سطور باال گفته شد و پرسش هایي که در پي 
آن آمد، از حقیقت تلخي خبر مي دهد که مدت هاست 
یک  در  و  دانشجویي  و  دانش آموزي  جامعه  گریبان 
گرفته  را  آنها  خانواده هاي  و  ما  جوان«  »نسل  عبارت 
است، و از قرائن معلوم، در آینده نزدیک هم قصد ندارد 
دست از سر این نسل بردارد و همچنان به پیش مي تازد 
و روز به روز در مقایسه با روز پیشین، فربه تر مي شود، 
و این چنین است که وسیله اي با عنوان »کنکور«، که 
به  رسیدن  براي  اتکایي  قابل  و  کارآمد  ابزار  روزگاري، 
هدف بزرگتري، یعني ورود به تحصیالت عالي به منظور 
خدمت  چون  مقدس تري  و  واالتر  هدف  به  دسترسي 
عالمانه به خلق خدا بود، از جانب تجارت پیشگان، به 
پیش پا افتاده ترین وجهي دچار شده و عرصه اي براي 

سودجویي به سبک جدید گردیده است.
از این بحث که بگذریم، نکته اساسي مورد سؤال ما از 
دست اندرکاران امر تبلیغات و اعطاي مجوز فعالیت به 
مؤسسات پرشمار کنکور، آن است که آیا به صالحیت 
علمي و صحت و سالمت محتواي تبلیغ این مؤسسات 
اندیشیده ایم؟ آیا با میدان دادن بیش از اندازه به نحوه 
خود  دست  با  مؤسسات،  از  برخي  اغواگري  و  فعالیت 
نهادینه  فرزندانمان  اندیشه  و  فکر  در  را  ذهنیت  این 

نمي کنیم که پذیرفته نشدن در کنکور، به مفهوم پایان 
زندگي و فرجام کار ماست و قبول شدن در آن یعني 
تمام زندگي و روي آوردن خوشبختي به خانه و کاشانه 
اصاًل  تبلیغات،  این  محیرالعقول  و  باال  با حجم  آیا  ما؟ 
جاي تفکر به مسائل واالي زندگي در ذهن دانش آموزان 
این  به  تا  باقي مي ماند  ما، که در آغاز جواني هستند، 
نکته فکر کنند که تنها راه خوشبختي، ورود به دانشگاه 
که، حتي  هستند  و  بوده اند  افرادي  بسا  چه  و  نیست، 
بدون داشتن تحصیالت عالي، هم به لحاظ مادي و هم 
امر  به  و  رسیده اند  باالیي  درجات  به  معنوي،  نظر  از 

مقدس خدمت به خلق خدا پرداخته اند.
از سوي دیگر، آیا به این مسأله نیز اندیشیده ایم که چرا 
باید طوري فرزندانمان را تربیت کنیم که شیرازه ذهني 
آنها با یک »نه« شنیدن و ناکامي هنگام ورود به جامعه 
)که این مسأله مي تواند قبول نشدن در کنکور، نرسیدن 
یا دیر رسیدن به هر چیز مطلوب  و مشروع دیگري نیز 

باشد( از هم فرو پاشد؟
دست،  این  از  دیگر  پرسش  ده ها  و  پرسش ها  این 
دغدغه هایي است که در ذهن و اندیشه همه ما حضور 
از  را  آنها  مؤسسات،  از  برخي  عملکرد  شیوه  و  دارد 
ذهن بر لب جاري مي سازد و همگان، به ویژه نهادهاي 
مسؤول، را به این نکته فرا مي خواند که: داوطلبان ورود 
به مراکز و مؤسسات آموزش عالي را دریابید و نگذارید  
که این گونه مؤسسات با تبلیغات رویایي و خیال پردازانه 
خود، با وارونه سازي، »سراب« را به جاي »آب« در برابر 
عطِش جوشان این جوانان عزیز به آنها تعارف کنند و 
»پندارهاي واهي« و مجازي را در ذهن آنان جانشین 
و جایگزین حقایق و واقعیت هاي زندگي روزمره نمایند. 

امروز اقدام کنید که فردا خیلي دیر است.
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آخرین مهلت ثبت نام انتقال نودانشجویان شاهد و ایثارگر علوم پزشکی 

کارنامه نحوه درخواست معافيت تحصيلی برای پذيرفته شدگان در آزمون سراسری
نهایي آزمون 

سراسري 
سال 1401  
منتشر شد

رئیس سـازمان وظیفه عمومـی فراجا، 
نحـوه درخواسـت معافیـت تحصیلی 
در  پذیرفته شـده  مشـموالن  بـرای 

دانشـگاه ها را تشـریح کـرد. 
از  آن دسته  درباره  مهری،  تقی  سردار 
آزمون  در  امسال  که  سربازی  مشموالن 
سراسری پذیرفته شده اند و قصد ورود به 
دانشگاه را دارند، گفت: بر اساس قانون، 
کسانی که به سن 1۸ سال می رسند، باید 
نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سربازی 
خود اقدام کنند؛ بر این اساس، این افراد 
اگر  یا  بروند،  سربازی  خدمت  به  باید  یا 
آن  از  هستند،  معافیت  انواع  مشمول 
دریافت  معافیت  کارت  و  کرده  استفاده 
کنند. قانون به این افراد همچنین فرصت 
داده است که ادامه تحصیل دهند، و در 
دانشگاه  در  که  کسانی  راستا  همین 
دکتری  مقطع  تا  می توانند  شوند،  قبول 
به تحصیل خود ادامه داده و در واقع از 
شوند؛  بهره مند  تحصیلی  موقت  معافیت 
مجاز  سال های  به  باید  افراد  این  البته 
و  تحصیلی  مقطع  هر  در  تحصیل  برای 
کافی  توجه  نیز  مربوطه  مقررات  دیگر 

باشند. داشته 
اخذ  به  اقدام  که  مشموالنی  درباره  وی، 
مدرک دیپلم کرده اند  و قصد ادامه تحصیل 

ندارند، نیز گفت: همان طور که گفتم، سن 
اعزام به سربازی 1۸ سالگی است؛ بنابراین، 
کسانی که قصد ادامه تحصیل ندارند، باید 
دریافت  از  پس  ماه   12 حداکثر  ظرف 
دیپلم، برگه اعزام به خدمت سربازی خود 
وارد  این صورت،  غیر  در  کنند؛  دریافت  را 

غیبت می شوند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا افزود: 
افرادی که امسال دیپلم گرفته اند، تا پایان 
دارند  فرصت   1402 سال  ماه  شهریور 
سراسری  آزمون  در  و  نمایند  تحصیل  که 
سال  در  که  کسانی  اما  کنند،  شرکت 

1400 دیپلم گرفته و امسال هم در آزمون 
خدمت  باید  نشده اند؛  قبول  سراسری 

سربازی خود را تعیین و تکلیف کنند.
درخواست  نحوه  درباره  مهری،  سردار 
وظیفه  سازمان  از  تحصیلی  معافیت 
در  که  افرادی  تمام  گفت:   نیز  عمومی، 
می توانند  شده اند،  قبول  سراسری  آزمون 
به صورت  را  تحصیلی  معافیت  درخواست 
یا  »سخا«  سامانه  طریق  از  اینترنتی 
این  کنند.  ثبت  من«  »پلیس  نرم افزار 
نهایت  در  و  می شود  بررسی  درخواست 
سوی  از  سامانه ای  و  خودکار  صورت  به 
دانشگاه  به  فراجا  عمومی  وظیفه  سازمان 

مربوط ارسال می شود.
فراجا،  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 
این  به  امکان دسترسی  افرادی که  درباره 
دو سامانه برایشان فراهم نیست، هم گفت:  
نرم افزار  طریق  از  نمی توانند  که  افرادی 
یا سایت »سخا« درخواست  »پلیس من« 
به  ثبت کنند، می توانند  را  تحصیلی خود 
این  از  و  کنند  مراجعه   10+ پلیس  دفاتر 

طریق درخواست خود را ثبت کنند.
سردار مهری همچنین به تمامی مشموالن 
خدمت سربازی توصیه کرد که نسبت به 
خود،  سربازی  وضعیت  تکلیف  و  تعیین 
پیش از آنکه وارد غیبت شوند، اقدام کنند.

ادامه از صفحه اول
هماننـد  سـنجش،  سـازمان 
کارنامـه  گذشـته،  سـال های 
محرمانـه داوطلبان را که شـامل 
کـد رشـته محل های انتخابـی و 
غیرانتخابـی داوطلب اسـت و در 
آنهـا دارای نمـره قبولـی بـوده 
رعایـت  آن  در  الزم  شـرایط  و 
شـده اسـت، حداکثـر تـا پایـان  
نیمسـال اول، به دانشـگاه محل 
قبولـی داوطلبان ارسـال خواهد 
گرامـی  دانشـجویان  و  کـرد 
مطابـق آیین نامه هـای آموزشـی 
تـرم  یـک  از  پـس  می تواننـد، 
مربـوط  درخواسـت  تحصیلـی، 
بـه تغییـر رشـته و انتقـال را از 
معاونت آموزشـی دانشـگاه خود 

نماینـد. پی گیـری 

بهداشت،  وزارت  ایثارگر  و  شاهد  ستاد  مدیرکل 
از آغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان شاهد و 
علوم  دانشگاه های   )1401( جدید  ورودی  ایثارگر 

پزشکی خبر داد.
دکتر غالمعلی جاودان، با اعالم این خبر، افزود: بر اساس 
آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت 
مقاطع  پذیرش  سهمیه  درصد   5 حداکثر  بهداشت، 
مقطع  جز  )به  پزشکی  علوم  دانشگاه های  تحصیلی 
در  دانشجویان  انتقال  و  نقل  برای  تخصصی(  دکتری 

شروع هر سال تحصیلی اختصاص می یابد.
گفت:  بهداشت،  وزارت  ایثارگر  و  شاهد  امور  مدیرکل 
دانشجوی  برای  آیین نامه، صرفاً  این  موضوع  تسهیالت 
و  آزاده  فرزند  و  همسر  و  آزاده  شهید،  فرزند  و  همسر 
جانبازان باالی 25 درصد و همسر و فرزندان آنان است.

دکتر جاودان افزود: دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی 
جدید )1401( الزم است که پس از ثبت نام در دانشگاه 

مبدأ و دریافت شماره دانشجویی خود، تا تاریخ 15 مهر 
درخواست  ثبت  به  نسبت  انتقال،  سامانه  از طریق  ماه 

خود اقدام کنند.
وی، با بیان اینکه ثبت نام انتقال برای »دانشجویان ورودی 
است،  گرفته  صورت  ماه  شهریور  در  قبل«،  سال های 
تأکید کرد: این مرحله، صرفاً برای ثبت درخواست انتقال 

دانشجویان شاهد و ایثارگر »ورودی جدید« است.
گفت:  بهداشت،  وزارت  ایثارگر  و  شاهد  امور  مدیرکل 

 ،)1401( جدید  ورودی  انتقال  شرایط  واجد  دانشجویان 
الزم است که پس از ثبت نام در دانشگاه مبدأ و اخذ شماره 
از طریق سامانه  تعیین شده،  زمان  در  دانشجویی خود، 
یا    vsa.behdasht.gov.ir آدرس:  به  انتقال  و  نقل 
 http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir
اقدام نمایند و از مراجعه حضوری به دانشگاه ها و ستاد 

مرکزی این وزارتخانه خودداری کنند.
وی، در خصـوص اعـالم نتیجه نقـل و انتقال متقاضیان، 
نقـل  کمیسـیون  در  متقاضیـان  درخواسـت  افـزود: 
انتقـال  بررسـی  نتیجـه  و  شـده  بررسـی  انتقـاالت  و 
سـال های  »ورودی  و  جدیـد«  »ورودی  دانشـجویان 
قبـل«، به طـور هم زمـان در »اواخر مهر مـاه« از طریق 
سـامانه و پیامـک بـه دانشـجو اطـالع رسـانی می شـود 
و بـه صـورت کتبـی بـه دانشـگاه مبـدأ و مقصـد نیـز 
اعـالم می شـود؛ بنابرایـن، به هیـچ وجه ضرورتـی برای 

مراجعـه حضـوری دانشـجویان نیسـت.



 امام خمینی )ره( خطاب به جوانان: شما ذخیرۀ ما هستید و من خدمتگزار شما.شماره 1295  دوشنبه 11 مهر 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 4

اطالعیه

زمان انجام مصاحبه ازآن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال 1401 كه در زمان اعالم نتايج نهايي
يكي از كدهاي 11، 1۲، 14، 15 ،18،17 ، ۲0، ۲1 ، ۲۲ ،۲3 ،۲4، ۲5، ۲6، ۲9 ،30 ، 34،3۲ و 36 اعالم گرديد

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

نهایي  پذیرفته شدگان  اسامي  اعالم  در خصوص   1401/06/2۸ مورخ  اطالعیه  پیرو 
آزمون سراسري سال 1401 مندرج در درگاه اطالع رساني این سازمان، بدین وسیله به 
اطالع آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال 1401 که در زمان اعالم نتایج نهایي 
به جاي کدقبولي یا عالوه بر کد رشته محل قبولي متمرکز، براي آنان یکي از کدهاي 
شاهد(،  )دانشگاه   12 رجایي(،  شهید  دبیر  تربیت  و  فرهنگیان  )دانشگاه   )11،17(
14 )دانشگاه علوم قضایي (، 15 )مدیریت بیمه اکو دانشگاه عالمه طباطبایي(، 1۸ 
)دانشکده غیرانتفاعي رفاه(، 20 )رشته های بورسیه سپاه علوم پزشکی بقیه اهلل /عج/(، 
21 )دانشگاه شهید مطهري(، 22 )بورسیه وزارت دفاع(، 23 )دانشگاه صداو سیما( ،24 
)معارف اسالمی و ارشاد- دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا »ع«(، 25 )رشته های بورسیه 
کارشناسی  و  )کارداني  انتظامي(، 29  فرماندهی  )بورسیه  ارتش(، 26  پزشکی  علوم 
فوریت هاي پزشکي(، 30 )دانشکده آموزش عالي تربیت مربي عقیدتي سیاسي سپاه- 
قم( ، 32 )رشته های کاردانی بی آزمون(، 34 )بورسیه های شغلی دانشگاه یزد( و 36 
)کاردانی فوریت پزشکی دانشگاه علوم انتظامی امین( اعالم گردیده است، مي رساند 
که با توجه به اولویت کد رشته محل انتخابي، این افراد در ردیف معرفي شدگان چند 
انتخابي  انجام مصاحبه و مراحل گزینش در رشته هاي تحصیلي  برابر ظرفیت براي 
دانشگاه ها و مؤسسات فوق قرار گرفته اند و مي بایست براي انجام مراحل مصاحبه و 
گزینش به شرح جدول زیر و همچنین موارد اعالم شده در بند )2 و 3( این اطالعیه، 
و  شناسنامه  تصویر  سري  یک  و  اصل  شامل:  نیاز،  مورد  مدارک  داشتن  همراه  با 
نظام قدیم، نظام جدید،  از دیپلم  )اعم  کارت ملي، تصویر آخرین مدارک تحصیلي 

پیش دانشگاهي یا کارداني( به مؤسسات ذي ربط مراجعه نمایند.

1- معرفي شدگان كدهاي 1۲ ، 14 ، 15 ،  18 ، ۲0  ،  ۲1 ،  ۲۲  ، ۲4،۲3 ، ۲5، 
۲6 ، 30 ، 3۲ ،34 و36 الزم است به منظور انجام مراحل مصاحبه و ساير 

مراحل گزينش رشته معرفي شده، مطابق توضيحات جدول ذيل عمل نمايند.

كد اعالم 
زمان و آدرس محل مصاحبهنام دانشگاهشده

برای اطالع از زمان انجام مصاحبه به دانشگاه شاهدكد 1۲
سایت دانشگاه مراجعه نمایند

برای اطالع از زمان انجام مصاحبه به دانشگاه علوم قضایيكد 14
سایت دانشگاه مراجعه نمایند

برای اطالع از زمان انجام مصاحبه به دانشگاه عالمه طباطبائيكد 15
سایت دانشگاه مراجعه نمایند

برای اطالع از زمان انجام مصاحبه به دانشکده غیرانتفاعي رفاهكد 18
سایت دانشگاه مراجعه نمایند

از طرف گزینش علوم پزشکي بقیه اهلل/عج/ بورسیه سپاه علوم پزشکی بقیه اهلل/عج/كد ۲0
به داوطلبان اطالع رسانی خواهد شد.

برای اطالع از زمان انجام مصاحبه به دانشگاه شهید مطهريكد ۲1
سایت دانشگاه مراجعه نمایند

از طرف گزینش وزارت دفاع به بورسیه وزارت دفاع كد ۲۲
داوطلبان اطالع رسانی خواهد شد

برای اطالع از زمان انجام مصاحبه به صدا و سیماكد۲3
سایت دانشگاه مراجعه نمایند.

برای اطالع از زمان انجام مصاحبه به دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا)ع(كد ۲4
سایت دانشگاه مراجعه نمایند

برای اطالع از زمان انجام مصاحبه به علوم پزشکی ارتشكد ۲5
سایت دانشگاه مراجعه نمایند

از طرف گزینش فرماندهی انتظامي به بورسیه فرماندهی انتظاميكد ۲6
داوطلبان اطالع رسانی خواهد شد

دانشکده تربیت مربي عقیدتي كد 30
سیاسي سپاه-قم

برای اطالع از زمان انجام مصاحبه به 
سایت دانشکده مراجعه نمایند.

رشته های کاردانی بی آزمونكد3۲
برای اطالع از زمان انجام مصاحبه به 
سایت دانشگاه علوم پزشکی استان 

بومی خود مراجعه نمایند.

برای اطالع از زمان انجام مصاحبه به بورسیه های شغلی دانشگاه یزدكد34
سایت دانشگاه مراجعه نمایند.

از طرف دانشگاه به داوطلبان دانشگاه علوم انتظامی امینكد36
اطالع رسانی خواهد شد

كارشناسی  و  كاردانی  تحصيلی  رشته های   )۲9 )كد  شدگان  معرفی   -۲
فوريت های پزشكی پيش بيمارستانی:

از  یک  هر  معرفي شدگان  ردیف  در  آنان  اسامي  فهرست  که  داوطلباني  اطالع  به 
پیش بیمارستانی  پزشکی  فوریت های  کارشناسی  و  کاردانی  تحصیلي  کدرشته هاي 
مرکز   5 تعداد  تعیین  به  توجه  با  که  می رساند  است،  گردیده  اعالم  )کد29( 
گزینش  مراحل  و سایر  مراحل مصاحبه  انجام  برای  زیر  مطابق جدول  دانشگاهی 
از معرفی شدگان )از مورخ 1401/07/09 لغایت 1401/07/1۸(، می توانند، با توجه 
مصاحبه  آدرس محل  و  زمانی  برنامه  از  اطالع  برای  اقامت خود،  استان محل  به 
درگاه اطالع  به  دانشگاه در زمان مصاحبه،  به  ارائه  برای  و همچنین مدارک الزم 
رسانی دانشگاه مجری انجام مصاحبه خود )طبق جدول زیر( مراجعه نموده و 
پس از کسب اطالعات الزم، منحصراً به دانشگاه مجری انجام مصاحبه، که بر اساس 

استان محل اقامت معرفی شدگان تعیین گردیده است، مراجعه نمایند. 

نام استان محل اقامت معرفی شدگاننام دانشگاه مجری مصاحبه 

تهران-آذربایجان غربی-آذربایجان شرقی-اردبیل-زنجان-دانشگاه علوم پزشکی تهران
قزوین-البرز-سمنان-مازندران-گلستان-گیالن و قم

اصفهان- کرمان - چهارمحال و بختیاری-هرمزگان و یزددانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خراسان رضوی- شمالی- جنوبی و سیستان و بلوچستاندانشگاه علوم پزشکی مشهد

فارس-کهگیلویه و بویراحمد و خلیج فارس-بوشهردانشگاه علوم پزشکی شیراز

کرمانشاه-کردستان-همدان-لرستان-خوزستان-ایالم و مرکزیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

3-معرفي شدگان )كد 11و17( پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه 
تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهران 

داوطلباني که فهرست اسامي آنان در ردیف معرفي شدگان هر یک از کدرشته هاي تحصیلي 
تربیت دبیر شهید رجایي ـ تهران  متمرکز پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه 
)رشته هاي مخصوص داوطلبان بومي و داراي تعهد استخدام(  با )کد 11( اعالم گردیده، 
الزم است که براي انجام مراحل مختلف مصاحبه اختصاصي و با در دست داشتن مدارک 
اين اطالعيه، به آدرس هاي جدول  برنامه زماني مندرج در  براساس  نیاز و  مورد 

پيوست که در سایت سازمان سنجش آمده است، مراجعه نمایند. 
برای  که  است  الزم  گردیده،  اعالم  )کد 17(  با  آنان  اسامي  فهرست  که  داوطلباني 
پرورش  و  آموزش  گزینش  هسته  به  عمومی،  بررسی صالحیت های  پرونده  تکمیل 

استان بومی خود مراجعه نمایند.
انجام مصاحبه و بررسي صالحیت هاي عمومي )گزینش( معرفي شدگان کد )11( رشته هاي 
تحصیلي متمرکز دانشگاه هاي فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي در آزمون 

سراسري سال 1401 براساس استان بومی در دو بخش مجزا به شرح ذیل خواهد بود. 
)معرفي شدگان دقت نمایندکه در مراحل مورد نظر حتماً شرکت  نمایند(:

تذكر ات مهم : 
1- حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به 
هر دلیل، به منزله انصراف از تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در 
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی می گردد و مسؤولیت آن 

نیز صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.
2- انجام مصاحبه اختصاصی و بررسي صالحیت هاي عمومي معرفی شدگان به آموزش و 
پرورش، با رعایت دقیق مفاد دستورالعمل کنترل و مراقبت کرونا ویروس 19 و فاصله گذاری 
اجتماعی، که به مراکز مجري مصاحبه ابالغ شده است، صورت خواهد گرفت. به داوطلبان 
توصیه مي شود که، ضمن همراه داشتن مواد ضد عفوني کننده و زدن ماسک در تمام مراحل 

انجام مصاحبه و گزینش، نکات بهداشتي را نیز  به طور کامل و به دقت رعایت نمایند.
3- از معرفي شدگاني که مبتال به کووید 19 شده و درحالت قرنطینه یا در بیمارستان 
بستري هستند، به شرطي که در طول مدت  انجام مصاحبه، مدارک و مستندات پزشکي 
آنان، از سوی  والدین داوطلب یا وکیل قانوني داوطلب  به مرکز مجری مصاحبه ارائه 
از آخرین روز مصاحبه خصصي، در صورت  با گذشت بیست روز )20(  شود، حداکثر 
تأیید سالمت وي آنها از سوی پزشک معتمد آموزش و پرورش، در استان بومی داوطلب، 
مصاحبه صورت خواهد گرفت. ضمناً به اطالع می رساند که در راستاي صیانت از حقوق 
سایر داوطلبان آزمون، بعد از انقضاي مهلت مقرر، اقدامي در این زمینه میسر نخواهد بود.

4- داوطلباني که صالحیت های تخصصي یا عمومي آنان مورد تأیید آموزش  و پرورش 
قرار نمی گیرد، از فرایند گزینش نهایي براي دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر 

شهید رجایی حذف خواهند شد.

الف (: نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات بررسي صالحیت هاي عمومي گزینش 
توجه آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال 1401 را که اسامي آنان در ردیف 
معرفی شدگان کد )11( رشته هاي دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید 

رجایي اعالم شده است، به رعایت موارد ذیل معطوف مي دارد: 
این  پرینت »فرم اطالعات فردی« )مندرج در ذیل  تهیه دو )2( نسخه  از  1- پس 
اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است(، نسبت به تکمیل دقیق آن و الصاق 
یک قطعه عکس به هر نسخه و مدارک خواسته شده در فرم مزبور اقدام کنند و آن را 
به همراه )یک سری( تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملي، حداکثر ظرف مدت 
4۸ ساعت از تاریخ انتشار اسامي در سایت مزبور، به اداره آموزش و پرورش )نماینده 

گزینش( محل سکونت خود تحویل نمایند. 
2- الزم است که در تکمیل »فرم اطالعات فردی« دقت کافي معمول گردد. بدیهي 

است که مسؤولیت هر گونه نقص و ... در تکمیل فرم، به عهده داوطلب است.
3- عدم تکمیل فرم یا عدم  تحویل  به موقع آن به نماینده گزینش آموزش و پرورش 
محل سکونت، به منزله انصراف از تحصیل در دانشگاه هاي مذکور بوده و برابر مقررات، 

تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
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سراسري سال 1401 براساس استان بومی در دو بخش مجزا به شرح ذیل خواهد بود. 
)معرفي شدگان دقت نمایندکه در مراحل مورد نظر حتماً شرکت  نمایند(:

تذكر ات مهم : 
1- حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به 
هر دلیل، به منزله انصراف از تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در 
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی می گردد و مسؤولیت آن 

نیز صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.
2- انجام مصاحبه اختصاصی و بررسي صالحیت هاي عمومي معرفی شدگان به آموزش و 
پرورش، با رعایت دقیق مفاد دستورالعمل کنترل و مراقبت کرونا ویروس 19 و فاصله گذاری 
اجتماعی، که به مراکز مجري مصاحبه ابالغ شده است، صورت خواهد گرفت. به داوطلبان 
توصیه مي شود که، ضمن همراه داشتن مواد ضد عفوني کننده و زدن ماسک در تمام مراحل 

انجام مصاحبه و گزینش، نکات بهداشتي را نیز  به طور کامل و به دقت رعایت نمایند.
3- از معرفي شدگاني که مبتال به کووید 19 شده و درحالت قرنطینه یا در بیمارستان 
بستري هستند، به شرطي که در طول مدت  انجام مصاحبه، مدارک و مستندات پزشکي 
آنان، از سوی  والدین داوطلب یا وکیل قانوني داوطلب  به مرکز مجری مصاحبه ارائه 
از آخرین روز مصاحبه خصصي، در صورت  با گذشت بیست روز )20(  شود، حداکثر 
تأیید سالمت وي آنها از سوی پزشک معتمد آموزش و پرورش، در استان بومی داوطلب، 
مصاحبه صورت خواهد گرفت. ضمناً به اطالع می رساند که در راستاي صیانت از حقوق 
سایر داوطلبان آزمون، بعد از انقضاي مهلت مقرر، اقدامي در این زمینه میسر نخواهد بود.

4- داوطلباني که صالحیت های تخصصي یا عمومي آنان مورد تأیید آموزش  و پرورش 
قرار نمی گیرد، از فرایند گزینش نهایي براي دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر 

شهید رجایی حذف خواهند شد.

الف (: نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات بررسي صالحیت هاي عمومي گزینش 
توجه آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال 1401 را که اسامي آنان در ردیف 
معرفی شدگان کد )11( رشته هاي دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید 

رجایي اعالم شده است، به رعایت موارد ذیل معطوف مي دارد: 
این  پرینت »فرم اطالعات فردی« )مندرج در ذیل  تهیه دو )2( نسخه  از  1- پس 
اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است(، نسبت به تکمیل دقیق آن و الصاق 
یک قطعه عکس به هر نسخه و مدارک خواسته شده در فرم مزبور اقدام کنند و آن را 
به همراه )یک سری( تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملي، حداکثر ظرف مدت 
4۸ ساعت از تاریخ انتشار اسامي در سایت مزبور، به اداره آموزش و پرورش )نماینده 

گزینش( محل سکونت خود تحویل نمایند. 
2- الزم است که در تکمیل »فرم اطالعات فردی« دقت کافي معمول گردد. بدیهي 

است که مسؤولیت هر گونه نقص و ... در تکمیل فرم، به عهده داوطلب است.
3- عدم تکمیل فرم یا عدم  تحویل  به موقع آن به نماینده گزینش آموزش و پرورش 
محل سکونت، به منزله انصراف از تحصیل در دانشگاه هاي مذکور بوده و برابر مقررات، 

تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد شد.

گزینش  هسته  طریق  از  معرفی شدگان،  گزینش  عمومی  صالحیت های  بررسی   -4
استان بومی داوطلب صورت خواهد گرفت.

ب(: اقدامات الزم براي انجام بخشي از مراحل گزینش و مصاحبه  اختصاصي:
 انجام مصاحبه اختصاصي، از شرایط قانوني براي پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه 
فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي است و صرفاً در مهلت مقرر مندرج در 
این اطالعیه امکان پذیر است و انجام مصاحبه مجدد یا تمدید مهلت اعالم شده، تحت 

هر شرایطي امکان پذیر نخواهد بود.
1- معرفی شدگان کد )11(، براي انجام مصاحبه در رشته هاي مورد نیاز آموزش و 
پرورش دردانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي، باید برای پی گیری 
دانشگاه  استانی  پردیس های  مدیریت  آدرس سایت   به   مراجعه  با  بعدي،  اقدامات 
است(   آمده  سنجش  سازمان  سایت  در  )که   1 شماره  جدول  شرح  به  فرهنگیان 

براساس استان بومی خود اقدام نمایند.
یادآوری: معرفي شدگان دقت نمایند که چنانچه تغییري در مراکز مجري مصاحبه 
در دانشگاه فرهنگیان ایجاد گردد، متعاقباً این تغییر، از طریق مدیریت پردیس های 

استانی دانشگاه مزبور استان بومی اعالم خواهد شد.
به  آن  گزینش  مراحل  سایر  و  مصاحبه  انجام  براي  مقرر  مهلت  در  عدم حضور   -2
هر دلیل، به منزله انصراف از تحصیل در رشته هاي مورد نیاز آموزش و پرورش در 
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي تلقي مي گردد و مسؤولیت آن 

صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.
3- از معرفي شدگاني مصاحبه اختصاصي  به عمل خواهد آمد که داراي شرایط و ضوابط 
مندرج دفترچه شماره )2( راهنماي انتخاب رشته و دفترچه »بخش پیوست ها« آزمون 
سراسري سال 1401 و اطالعیه هاي اصالحي بعدي  سازمان  سنجش  آموزش  کشور 
)کسب نمره علمي کل6500 و باالتر در زیرگروه گروه آزمایشي مربوط براي مجاز 
شدن براي انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل 
پایه   )معدل سه  کل 14 در دوره متوسطه دوم 
کامل  از سالمت  برخورداري  و سوم(،  دوم  اول، 
تن و روان و شرایط مناسب جسماني برای حسن 
 24 سن  حداکثر  داشتن  معلمی،  وظیفه  انجام 
به دانشگاه )1377/7/1  سال تمام در بدو ورود 
انجام  صورت،  این  غیر  در  باشند؛  و...(  بعد(  به 

مصاحبه اختصاصي، منتفي خواهد بود.
تبصره(: حداقل معدل و حداکثر سن، تحت هر 

شرایطي تغییر نخواهد کرد.
چند  معرفي شدگان  جسماني  ویژگي هاي   -4
برابر ظرفیت، با رعایت بند 9 بخش ›ج‹ »شرایط 
تربیت  و  پذیرش  ضوابط  و  شرایط  اختصاصي« 
دانشگاه  و  فرهنگیان  دانشگاه  تحصیلي  رشته های  در  خدمت  متعهد  معلم  دانشجو 
تربیت دبیر شهید رجایي، باید از سوی پزشک معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش، 
صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه  مورد تأیید قرار گیرد؛ در غیر این صورت، 

انجام مصاحبه امکان پذیر نخواهد بود.
5- معرفي داوطلب از سوي سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش و پرورش برای 
ویژگي هاي جسماني،  بررسي  و همچنین  اختصاصي  بررسي صالحیت هاي عمومي، 
تلقي  رجایي  شهید  دبیر  تربیت  دانشگاه  و  فرهنگیان  دانشگاه  در  قبولي  منزله  به 
نمي گردد، و در صورت تأیید صالحیت هاي افراد معرفي شده از سوي آموزش و پرورش 
)موفقیت در مصاحبه اختصاصي و تأیید صالحیت هاي عمومي(، گزینش علمي نهایي 
در  علمي که  نمرات  و  اساس ضوابط  بر  آزمون،  داوطلبان  با سایر  مقایسه  در  آنان، 
آزمون کتبي )کنکور( کسب نموده اند و با درنظرگرفتن اولویت هاي انتخابي داوطلب، 

از سوی سازمان سنجش آموزش کشور صورت خواهد گرفت.
تبصره(: تأیید مصاحبه تخصصي داوطلب در هر یک از مراکز مجري مصاحبه، به این 
مفهوم خواهد بود که صالحیت تخصصي داوطلب معرفي شده به آموزش و پرورش، 
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براي رشته محل هاي انتخابي در پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان و همچنین دانشگاه 
است؛  گرفته  قرار  تأیید  مورد  مدارس،  بهداشت  رشته  و  رجایي  شهید  دبیر  تربیت 
بنابراین، در صورت تأیید صالحیت هاي عمومي )گزینش( داوطلب از سوی دبیرخانه 
هیأت مرکزي گزینش، سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس  نمره علمي آزمون 

سراسري و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، گزینش نهایي را انجام خواهد داد.
6- با توجه به اصالحات دفترچه شماره )2( آزمون سراسري سال 1401 به داوطلبان 
معرفي شده براي انجام مصاحبه تخصصي، توصیه مي شود که اصالحات بعدي دفترچه 
و   کنند  مطالعه  دقت  به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سایت  طریق  از  را  مزبور 

براساس آخرین اصالحات اعالم شده، براي انجام مصاحبه تخصصي اقدام نمایند. 
تبصره(: داوطلبان معرفي شده، در صورت عدم تمایل به تحصیل در کد رشته محل 
انتخابي دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي و بهداشت مدارس، 
از  انصراف  به  نسبت  کتبي،  درخواست  ارائه  با  مصاحبه،  انجام  زمان  در  مي توانند 
تحصیل در دانشگاه هاي مزبور اقدام نموده یا در مراحل مصاحبه تخصصي و بررسي 

صالحیت هاي عمومي شرکت نکنند. 
دوره  تغییر  شرایطی(،  هر  )تحت  انتخابی  اولویت  تغییر  گرایش،  و  رشته  تغییر   -7
تحصیلی، انتقال و جابجایي در بین دانشگاه ها و برعکس در بدو ورود به دانشگاه یا در 

طول تحصیل، تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود. 
۸- با توجه به هدف عملیاتي پنج برنامه زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع انساني 
تعلیم و تربیت رسمي عمومي نظام جمهوري اسالمي ایران مصوب جلسه 965 مورخ 
139۸/4/17 شوراي عالي آموزش و پرورش و همچنین تبصره 4 ماده واحده »نحوه 
جذب منابع انساني در مشاغل آموزشي و تربیتي وزارت آموزش و پرورش« مصوب  
و  گزینش  گونه  هر  فرهنگي،  انقالب  عالي  شوراي   1399/۸/27 مورخ   ۸33 جلسه 
استخدام در مشاغل آموزشي و تربیتي در آموزش و پرورش، بر اساس نیاز »براي بوم 
خدمت« صورت مي پذیرد؛ بنابراین، بعد از طي فرآیند پذیرش و استخدام، خارج شدن 
نیرو )فرد قبول شده( از بوم خدمت، به منزله قطع رابطه استخدامي وی خواهد بود؛ 

بنابراین، تغییر سهمیه استان محل خدمت، فاقد موضوعیت است. 
سال  سراسري  آزمون  اختصاصي  و  عمومي  ضوابط  و  شرایط  رعایت  مسؤولیت   -9
عمومي  وظیفه  نظام  مقررات  و همچنین  متقاضي  داوطلبان  کلیه  از سوي    1401

)داوطلبان ذکور( در مراحل مختلف آزمون مزبور، به عهده آنان خواهد بود.
10 - قدرت بینایي: قدرت بینایی )قدرت دید هرچشم حداقل پنج دهم یا هر دو چشم 

بدون عینک و لنز، )حداقل ده  بیستم( و نداشتن کوررنگی و انحراف چشم(.  
دید  داشتن  و  هرچشم  دید10/10  داشتن  لنز،  و  عینک  با  اصالح  از  پس  تبصره: 

حداقل 16/20 در دو چشم، الزامي است.
11- محل تحصیل پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان پس از ثبت نام قطعي، از سوی 
سازمان مرکزی یا پردیس های دانشگاه مزبور در واحدهاي تابعه دارای مجوز )سطح 

همان استان( تعیین خواهد شد.  
در  تشکیل  براي  نفر(  )حداقل 1۸  الزم  به حدنصاب  که  در کالس هایي   : تبصره1 
خود،  تشخیص  به  فرهنگیان  دانشگاه  مرکزي  سازمان  نرسد،  قبولي  محل  پردیس 
نسبت به جابجایي پذیرفته شدگان در سطح پردیس هاي کشور اقدام خواهد نمود و 
پذیرفته شدگان حق هیچ گونه اعتراضي در این زمینه را نخواهند داشت؛ در غیر این 

صورت، قبولي آنان« کان لم یکن« تلقي خواهد شد.
تبصره2 : انتقال و جابجایي در بین پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان ممنوع است.

12- مصاحبه در پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان )مراکزمجري مصاحبه دراستان بومی 
داوطلب( با توجه به گروه آزمایشي مربوط، براي کلیه کد رشته  محل هاي مورد نیاز آموزش 

و پرورش مندرج در دفترچه شماره )2( گروه آزمایشي مربوط، صورت می گیرد.
ملي،  )کارت  مدارک  تصویر  و  اصل  داشتن  همراه  مصاحبه،  در  شرکت  برای   -13
شناسنامه، دفترچه درماني در صورت وجود دیپلم یا گواهي تأیید شده که معدل کل 
در آن قید شده است ( و یک قطعه عکس 4 ×3  که درسال جاري گرفته شده باشد 
)ترجیحاً عکسي که موقع ثبت نام در آزمون، از طریق پست الکترونیکي به سازمان 

سنجش آموزش کشور ارسال شده است(، الزامي است.

14- زمان مصاحبه معرفي شدگان: روز شنبه مورخ  07/09/ 1401 لغایت روز 
 6 تا   2«  18 تا   14 و   13 تا   8 ساعت  از  )صبح   1401/07/18 مورخ  دوشنبه 

بعدازظهر«( است. 
مدیریت  سوی  از  معرفي شدگان،  داوطلبان  از  مصاحبه  انجام  دقیق  زمان  تذکر1: 
رجایی،  شهید  دبیر  تربیت  دانشگاه  یا  فرهنگیان  دانشگاه  بومی  استان  پردیس های 

تعیین خواهد شد.
تذکر2: معرفي شدگان موظفند با مراجعه به سایت مدیریت پردیس های استان بومی 
از زمان و مکان دقیق مصاحبه خود  دانشگاه یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، 
توصیه مي شود که  به داوطلبان  بیماري کووید 19  به شیوه  توجه  با  مطلع شوند. 
سایت  در  که  پیوست  استان جدول  پردیس های  مدیریت  اینترنتي  سایت  از طریق 

سازمان سنجش آمده است، از مکان و زمان دقیق مصاحبه خود، مطلع شوند.
15- بر اساس جدول تعرفه های آزمون سراسری، موضوع مصوبه هیأت محترم وزیران در 
جلسه مورخ 1400/۸/19  به شماره ابالغی 93630/ت 5۸۸17 هـ مورخ1400/۸/23، 
هر یک از داوطلبان معرفی شده برای هزینه مصاحبه و بررسی صالحیت های عمومی، 
با رعایت موارد فوق، باید مبلغ نهصد و ده هزار ریال )910000( به حسابی که در 
زمان مصاحبه اختصاصی، از سوی مرکز مجری مصاحبه اعالم می گردد، واریز نموده 

و اصل فیش واریزی را به مرکز مزبور تحویل نمایند. 
توجه: از داوطلبانی که فاقد شرایط اختصاصی آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به 
شرایط و ضوابط اعالم شده، اقدام به انتخاب رشته نموده اند، مصاحبه اختصاصی انجام 
نمی پذیرد؛ لذا این گونه داوطلبان، از واریز مبلغ فوق الذکر خودداری نمایند. بدیهي 

است که مبلغ واریزي برگشت داده نمي شود.
16- تحصیل دانشجویان پذیرفته شده دردانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید 
رجایي، به صورت شبانه روزي خواهد بود، اما به موجب تبصره ذیل ماده 6 قانون متعهدین 
خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369/3/۸ مجلس شورای اسالمی، هزینه های 

شبانه روزی و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی به آنها، کسر خواهد شد
و  فرهنگی  فعالیت های  در  مصوب، شرکت  درسی  واحدهای  برگذراندن  عالوه   -17
فوق برنامه )مهارتی و تربیتی( دانشگاه و پردیس محل تحصیل نیز بارعایت ضوابط و 

مقررات مربوط، الزامی است.
1۸- چنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرست پذیرفته شود یا متعاقب آن مشخص گردد 
که شرایط الزم را نداشته است، در هر مرحله از ثبت نام، تحصیل یا استخدام آزمایشي 
و قطعي، قبولي وي لغو مي گردد و حسب مورد، مکلف به پرداخت خسارت هاي ناشي 

از آن خواهد بود.
تذكرات مهم :

1( در صورتی که روزهای تعیین شده  برای  انجام مصاحبه معرفي شدگان کفایت 
به  اعالم شده  تاریخ  از  بعد  روزهای  در  داوطلب  مصاحبه  که  است  ممکن  ننماید،  
داوطلب )حداکثر تا آخرین روز مهلت مقرر در این اطالعیه براي مصاحبه( ادامه یابد.

2( از داوطلبان محترم درخواست می شود که برای انجام مصاحبه  اختصاصي، در روز 
و تاریخ تعیین شده در این اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است، به محل 

تعیین شده مراجعه نمایند.
3( معرفي شدگان چند برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي، 
مکلفند که فرم »اعالم آمادگي براي پذیرش و انجام مصاحبه اختصاصي« )مندرج در ذیل 
این اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است(، را تکمیل  کنند و در زمان  مراجعه 
براي انجام مصاحبه اختصاصي )در مهلت مقرر(، به مرکز مجري مصاحبه تحویل نمایند. 

یا عدم پی گیری بررسی صالحیت های  انجام مصاحبه تخصصی  4( عدم مراجعه به 
اداره کل آموزش  انصراف تلقی شده و  عمومی گزینش، تحت هر شرایط، به منزله 
گزینش  و همچنین هسته  تخصصی  مصاحبه  مجری  مرکز  بومی،  استان  پرورش  و 
استان، تکلیفی برای اطالع رسانی به داوطلب ندارند؛ بنابراین، معرفی شدگان، وفق 
مفاد این اطالعیه، باید نسبت به پی گیری امور مربوط به مصاحبه تخصصی و بررسی 

صالحیت های عمومی خودشان اقدام نمایند. 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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اعالم اسامي پذيرفته شدگان نهايي پذيرش دوره  مهندسی فناوری و دوره كارشناسی حرفه اي 
»ناپيوسته« نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي - كاربردي مهر ماه سال 1401

اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های دكتری )Ph.D( سال 140۲

اطالعيه سا زمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

اطالعيه سا زمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

حرفه اي  کارشناسی  دوره  و  فناوری  مهندسی  دوره   پذیرش  نهایي  پذیرفته شدگان 
»ناپیوسته« نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي    - کاربردي مهر ماه سال 1401 

به موارد زیر توجه  نمایند:
از رشته هاي تحصیلي گروه هاي  بر اساس ضوابط مربوط به گزینش هر یک  الف( 
آموزشي مختلف در پذیرش دوره هاي مذکور، از بین متقاضیاني که حدنصاب الزم را 
احراز کرده اند، بر اساس اولویت کد رشته محل هاي انتخابي و ظرفیت هاي تخصیص 
داده شده به هر سهمیه، گزینش انجام و اسامي پذیرفته شدگان در هر کد رشته محل 

استخراج شده است.
از روز  انتخاب واحد،  از تاریخ ثبت نام و  پذیرفته شدگان، الزم است که براي اطالع 
شنبه مورخ 1401/07/09 به سامانه جامع آموزشی هم آوا دانشگاه به نشانی: 
http://edu.uast.ac.ir مراجعه کنند و در روزهای تعیین شده، با در دست داشتن 
با توجه به نشاني تعیین شده در جدول شماره )5(  "ب" و  مدارک مندرج در بند 
دفترچه راهنماي پذیرش و اصالحیه مربوط، به مرکز محل قبولی خود مراجعه کنند.

ب( مدارك الزم براي ثبت نام از پذيرفته شدگان:
1- دانشگاه محل پذیرش، ترتیبي اتخاذ خواهد نمود که بر اساس مدارک ارسالي به 

شیوه الکترونیکي، شرایط ثبت نام پذیرفته شدگان را فراهم کند.
2- عکس پرسنلی پشت سفید تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاري به تعدادي 

که دانشگاه تعیین نماید.
3- اصل شناسنامه.
4- اصل کارت ملي.

دانشگاه ها  ناپیوسته(   یا  پیوسته  از  )اعم  کارداني  یا  دیپلم  فوق  اصل   مدرک    -5
علوم،  وزارت   فرهنگي،   انقالب   عالي   شوراي   تأیید  مورد  عالي  آموزش  مؤسسات  و 
تحقیقات  و فناوري ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي یا آموزشکده هاي فني 

و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش به انضمام یک برگ تصویر آن. 
6- اصل کاربرگ 101 )گواهی اشتغال به کار( با امضاء و مهر باالترین  مقام  مسؤول، 
برای  و  انجام کار،  قرارداد معتبر  یا  آخرین فیش حقوقي و آخرین حکم کارگزیني 
شاغالن نیروهای مسلح ارائه حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار از یگان مربوط 
مندرج در دفترچه،  پذیرفته شدگان در کد رشته محل هایی که مطابق ضوابط  برای 

منحصراً پذیرش از شاغالن صورت پذیرفته است.
تاکنون  که  فارغ التحصیالني  برای  معدل(  تأییدیه  )فرم   103 کاربرگ  اصل   -7

گواهي نامه پایان تحصیالت براي آنان صادر نشده است.
8- مدرکي که وضعیت نظام وظیفه برادران را با توجه به بخش مربوط به مقررات 
وظیفه عمومي مندرج در صفحه  3 و 4 دفترچه راهنماي پذیرش مذکور مشخص 

نماید.
ج( تغييرات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت نام:

با توجه به اعالم دانشگاه جامع علمی – کاربردی، تمامی کد رشته محل های مرکز 
آموزش علمی - کاربردی شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس )کد مرکز 6401۸( 
این  رشته محل های  در  که  است  بدیهی  است.  نهایي حذف شده  گزینش  مرحله  از 

مرکز، هیچ فردی به عنوان قبول معرفی نخواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

از مجموعه های  امتحانی و ضرایب دروس هر یک  مواد  اعالم رشته ها،  ضمن 
امتحانی آزمون ورودی مقطع دکتری )Ph.D( سال 1402 )به شرح جدول ذیل که 
در سایت سازمان سنجش آمده است(، به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در 
این آزمون می رساند که پذیرش دانشجو در سال 1402 بر اساس قانون “سنجش 
و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالي” مصوب 1394/12/18 مجلس محترم شورای اسالمی و همچنین آیین نامة 
دوره هاي  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  “شورای  مصوبات  و  مربوط  اجرایي 
تحصیالت تکمیلی” و مطابق این اطالعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه 
راهنمای ثبت نام پذیرش آزمون مذکور، که در زمان ثبت نام )آبان ماه سال 1401( 

از سوی این سازمان منتشر می شود، صورت خواهد گرفت.
1- دکتري آموزشي – پژوهشي: سنجش و پذیرش براي ورود به مقطع دکتري 

ناپیوسته آموزشي - پژوهشي بر اساس معیارهاي زیر انجام مي گیرد:
1-1- آزمون متمرکز )50 درصد(.

2-1- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(.
3-1- مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد(.

2- دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای مقطع دکتری ناپیوسته پژوهش  محور
بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

1-2- آزمون متمرکز )30 درصد(.
2-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(.

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

4-2- تهیه طرحواره )20 درصد(.
اجرای مرحلة اول )آزمون متمرکز( از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز 
مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و ... از سوی دانشگاه ها 

و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.
تحصیالت  دوره هاي  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شورای  مصوبه  اساس  بر   -3

تکمیلی، مواد آزمون متمرکز دکتری )Ph.D( سال 1402 به شرح زیر خواهد بود:
الف( آزمون زبان                            با ضریب )1(
ب( آزمون استعداد تحصیلی                           با ضریب )1(
ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد      با ضریب )4(
سنجش و پذیرش برای تمامی دوره ها، شامل: روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پردیس های 
خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعي، دانشگاه آزاد اسالمی و... بر اساس قانون 

فوق و آیین نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت. 
4- شرایط و ضوابط، در دفترچة راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دکتري 

نیمه متمرکز سال 1402 اطالع رساني خواهد شد.
5- با توجه به امکان اصالح عناوین رشته ها یا سایر اطالعات در جداول مجموعه های 
امتحانی تا زمان شروع ثبت نام، مالک نهایی، اطالعات درج شده در دفترچه راهنمای 

ثبت نام خواهد بود.
6- طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، آزمون دکتری سال 1402 در روز پنجشنبه 

مورخ 1401/12/11 برگزار خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور 

اطالعیه
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اطالعیه

 پذيرش متقاضيان ورود به آموزش عالی
در سال تحصيلی 140۲-1403  بر اساس مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی

اطالعيه دبيرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص:

به اطالع می رساند که پذیرش متقاضیان 
ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی 
1402-1403 بر اساس مصوبه »سیاست ها 
و ضوابط سامان دهی سنجش و پذیرش 
)پس  عالی  آموزش  به  ورود  متقاضیان 
مورخ  جلسه 843  متوسطه(«  پایان  از 
1400/4/15 شورای عالی انقالب فرهنگی 
1400/6792/دش شماره  به  ابالغی 

مورخ 1400/5/5 و ماده واحده »تکمیل 
و  سیاست ها  از  موادی  اصالح  و 
پذیرش  و  سنجش  سامان دهی  ضوابط 
)پس  عالی  آموزش  به  ورود  متقاضیان 
متوسطه( مصوب 1400/4/15«  پایان  از 
جلسات 855 و 863 مورخ 1400/11/5 
انقالب  عالی  شورای   1401/3/17 و 
فرهنگی ابالغی به شماره 1401/6310/دش

مورخ 1401/4/25 انجام می شود. نکات 
اجرایی و فنی برای اجرای این مصوبه 
در جلسات 31 مورخ 1401/6/14 و 32 
و  سنجش  شورای   1401/6/15 مورخ 
و مصوب شد  بررسی  دانشجو  پذیرش 

که به شرح ذیل است:
سابقه  دروس  ضرایب  و  نام   -1
دیپلم  و   6-3-3 نظام  دیپلم  تحصیلی 
واحدی/ سالی  نظام  پیش دانشگاهی  و 
متقاضیان  پذیرش  برای  واحدی  ترمی 
تحصیلی سال  در  عالی  آموزش  به  ورود 
سراسری  آزمون  طریق  از   1403-1402
سال  1402 به ترتیب مطابق پیوست های 

1 و 2 است. 
پایه  تحصیلی  سابقه  نمره کل  سهم   -2
گروه  های  در   6-3-3 نظام  دوازدهم 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی 
و علوم انسانی آزمون سراسری سال 1402 
است.  قطعی  تأثیر  با  درصد  میزان 40  به 
نظام  دیپلم  تحصیلی  سوابق  تأثیر  میزان 
گروه  های  در  واحدی  واحدی/ترمی  سالی 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی 
سال  سراسری  آزمون  انسانی  علوم  و 
تأثیر قطعی، و میزان  با  30،1402 درصد 
تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام 
درصد  10 واحدی  واحدی/ترمی  سالی 
)در مجموع 40 درصد( با تأثیر قطعی در 

نمره کل سابقه تحصیلی است.
تحصیلی  سابقه  نمره کل  سهم   -3
و  دیپلم  یا   6-3-3 نظام  دوازدهم  پایه 
واحدی/ترمی  سالی  نظام  پیش دانشگاهی 

و  هنر  آزمایشی  گروه  های  در  واحدی 
سال  سراسری  آزمون  خارجی  زبان های 
1402 به میزان 26 درصد با تأثیر قطعی و 
فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی 
آزمون  کل  نمره  سهم  به  مابقی  و  است 

اختصاصی )کنکور( اضافه می شود. 
سهم  و  عمومی  دروس  سهم  حداکثر   -4
سابقه  کل  نمره  در  تخصصی  دروس 
تخصصی  دروس  سهم  جز  )به  تحصیلی 
آزمایشی  گروه های  برای  تحصیلی  سوابق 
بند 3  هنر و زبان های خارجی که مطابق 

اقدام می شود(، به شرح جدول ذیل است.

سهم دروس عمومی و تخصصی
در نمره کل سابقه تحصیلی

جمعتخصصیعمومیسال

1402261440

14032۸2250

 1404 و
303060بعد از آن

نمرات  تحصیلی،  سابقه  عمل  مالک   -5
سال  ماه  خرداد  پایان  تا  نهایی  امتحان 
پذیرش دانشجو و آخرین فایل دریافتی از 
تعیین  تاریخ  تا  پرورش  و  آموزش  وزارت 
آموزش  سنجش  سازمان  سوی  از  شده 

کشور است.
6- در آزمون سراسری سال 1402 و بعد 
از آن، برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی 
ناقص دارند یا کاًل سابقه تحصیلی ندارند، 
نسبت  به  تحصیلی  سابقه  کل  نمره  سهم 
درگروه  داوطلب  موجود  تحصیلی  سوابق 
دروس  جز  )به  درخواستی  آزمایشی 
سهم  مابقی  و  می شود  اعمال  عمومی(، 
سهم  سقف  تا  تحصیلی  سابقه  کل  نمره 
به   4 بند  مطابق جدول  تخصصی،  دروس 
نمره کل آزمون اختصاصی )کنکور(  سهم 

اضافه می شود.
تبصره: همه داوطلبان )اعم از دانش آموزان 
فنی  نظری،  شاخه های  فارغ التحصیالن  و 
نظام های  تمامی  کاردانش  و  حرفه ای  و 
دروس  دارای  باید  پرورش(  و  آموزش 
عمومی سابقه تحصیلی باشند و در صورت 
نداشتن این سابقه، باید برای تولید آن از 
طریق وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند. 
ماده 2 مصوبه شورای  بند  2-2  7- طبق 

داوطلب،  هر  برای  فرهنگی،  انقالب  عالی 
از  حاصل  تحصیلی  سابقه  کل  نمره  یک 
سابقه  شده  تراز  نمرات  وزنی  میانگین 
تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی با 
توجه به ضرایب سوابق تحصیلی مندرج در 

بند 1 این اطالعیه، ساخته می شود.
آزمون  دروس  ضرایب  و  عناوین   -۸
سنجش  سازمان  سوی  از  )که  اختصاصي 
آموزش کشور برگزار می شود(، به تفکیک 
ذیل  جداول  شرح  به  آزمایشی،  گروه های 

است. 
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

ضریب نام درس

12ریاضي

9فیزیک

7شیمی

گروه آزمایشی علوم تجربی

ضریب نام درس

1زمین شناسي

7ریاضي

12زیست شناسي

7فیزیک

9شیمي

گروه آزمایشی علوم انسانی

ضریب نام درس

6ریاضي
2اقتصاد

۸زبان و ادبیات فارسي)تخصصي(

5زبان عربي )تخصصي(
5تاریخ و جغرافیا

5علوم اجتماعي

5فلسفه و منطق

2روانشناسي

گروه آزمایشی هنر

ضریب نام درس

12درک عمومي هنر

5درک عمومي ریاضي-فیزیک

3خالقیت تصویري و تجسمي

گروه آزمایشی زبان های خارجی

ضریب نام درس

1زبان تخصصی

8-1- در هر نوبت آزمون اختصاصی، برای 
هر داوطلب، طبق بند  1-2 ماده 2 مصوبه 
شورای عالی انقالب فرهنگی، یک نمره کل 
آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی 
در  وی  تخصصی  دروس  شده  تراز  نمرات 
آن گروه   آزمایشی که در آن شرکت کرده 
است )با توجه به ضرایب مندرج در بند 8 

این اطالعیه( ساخته می شود. 
علوم  دیپلم  دارای  داوطلبان  برای   -2-8
آزمایشی  گروه  در  که  اسالمی،  معارف  و 
می کنند،  شرکت  انسانی  علوم  آزمایشی 
اختصاصی  آزمون  امتحانی  درس  منابع 
»زبان عربی« کتاب های »عربی، زبان قرآن 
1، 2 و 3«، و منابع درس امتحانی »تاریخ« 
کتاب های »تاریخ اسالم 1 و 2 و تاریخ 3 
گرفته  نظر  در  اسالمی(«  دوره  در  )ایران 

 می شود. 
ثبت نام  نوبت های  از  یک  هر  در  تبصره: 
دیپلم  دارای  داوطلبان  اختصاصی،  آزمون 
علوم و معارف اسالمی، که در گروه آزمایشی 
علوم انسانی ثبت نام  می کنند، باید انتخاب 
کنند که صرفاً به دفترچه سؤاالت تخصصی 
»منابع  یا  انسانی«  علوم  دیپلم  »منابع  از 
دو درس، زبان عربی و تاریخ دیپلم علوم و 

معارف اسالمی« پاسخ می دهند. 
اصلی  آزمایشی  گروه  سه  هر  در   -3-8
علوم  و  تجربی  علوم  فنی،  و  ریاضی  علوم 
ورزشي  علوم  رشته  عملي  آزمون  انسانی، 
یک   )1 )مجموعه  بدني  تربیت  آموزش  و 
به  آن  نمره  و  می شود  برگزار  سال  در  بار 
عنوان یک درس تخصصی با ضریب 12 در 
پذیرش  برای  اختصاصی  آزمون  کل  نمره 
رشته های مرتبط با علوم ورزشی محاسبه 

خواهد شد.
آزمون  هنر،  آزمایشی  گروه  در   -4-8
عملی یک بار در سال برگزار می شود و هر 
داوطلب فقط امکان شرکت در حداکثر دو 
مجموعه آزمون عملی از مجموعه های  ذیل 
عنوان درس  به  عملی  آزمون  نمره  دارد.  را 
تخصصی با ضریب 12 در نمره کل آزمون 
مرتبط  رشته های  پذیرش  برای  اختصاصی 
با آن رشته محاسبه خواهد شد. ضمناً فقط 
داوطلبانی می توانند رشته های دارای آزمون 
عملی را انتخاب کنند که در آزمون عملی آن 
مجموعه شرکت کرده باشند. سایر رشته های 
گروه آزمایشی هنر، به جز موارد مندرج در 

جدول ذیل، آزمون عملی ندارد.
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اطالعیه

عنوان رشتهمجموعه

2

نقاشی

ارتباط تصویری

طراحی پارچه 

طراحي لباس

آموزش هنر

گرافیک

عنوان رشتهمجموعه

طراحی صنعتی3

ادبیات نمایشی4

مجسمه سازی5

نوازندگی موسیقي ایرانی6

نوازندگي موسیقي جهاني7

کتابت نگارگری8

عنوان رشتهمجموعه

آهنگسازی9

بازیگری10

طراحی صحنه11

نمایش عروسکی12

عکاسي13

سینما14

زبان های  آزمایشی  گروه  در   -5-8
زبان های  از  اختصاصی  آزمون  خارجی، 
و  روسی  فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی، 
در  داوطلب  و  می شود  برگزار  ایتالیایی 
را  زبان ها  این  از  یکی  باید  ثبت نام،  زمان 
داوطلبانی  کند.  انتخاب  پاسخگویی  برای 
به  مربوط  رشته محل های  می توانند 
فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی،  زبان های 
که  کنند  انتخاب  را  ایتالیایی  و  روسی 
آن  به  مربوط  اختصاصی  آزمون  در  صرفاً 
انتخاب  اجازه  و  کرده  باشند  شرکت  زبان 
زبان  آن  به  مربوط  کدرشته محل های 

خارجی را که انتخاب نکرده اند، ندارند.
تبصره: برای انتخاب رشته محل های مربوط 
به سایر زبان های خارجی )به جز انگلیسی، 
ایتالیایی(  و  روسی  فرانسه،  آلمانی، 
گزینش  مالک  و  ندارد  وجود  محدودیتی 
علمی، نمره کل نهایی بدون توجه به نوع 

آزمون زبان اختصاصی است.
هر  اختصاصی  آزمون  نوبت  هر  در   -6-8
آزمون  در  می توانند  دانش آموزانی  سال، 
سال  شروع  از  قبل  تا  که  کنند  شرکت 
)تا  به پذیرش آن آزمون  تحصیلی مربوط 
پایان شهریورماه( دیپلم خود را اخذ کنند، 
اجازه  پایین تر  پایه های  دانش آموزان  و 

شرکت در آزمون را ندارند.
9- در هر نوبت آزمون اختصاصی، کارنامه 

نمرات، شامل نمرات خام و نمره کل آزمون 
اختصاصی )طبق بند 1-2 ماده 2 مصوبه 
از  حاصل  فرهنگی(  انقالب  عالی  شورای 
دروس  شده  تراز  نمرات  وزنی  میانگین 
تخصصی آن نوبت آزمون،  برای هر گروه 
آزمایشی که داوطلب در آن شرکت کرده 

است، اطالع رسانی می شود.
به  ورود  برای  دانشجو  پذیرش   -10
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کشور، 
اگر  و  می شود،  انجام  سال  در  بار  یک 
در  آزمون  مختلف  نوبت های  در  داوطلب 
و  ریاضی  )علوم  اصلی  آزمایشی  گروه های 
انسانی( مختلفی  فنی، علوم تجربی، علوم 
شرکت کرده است، فقط برای پذیرش یک 
گروه های  عالوه  به  اصلی  آزمایشی  گروه 
خارجی  زبان های  و  هنر  شناور  آزمایشی 
اختصاصی  آزمون  در  شرکت  صورت  )در 

اقدام  می تواند  آزمایشی(  گروه های  این 
گروه  پذیرش،  از  قبل  باید  و  نماید 

آزمایشی خود را اعالم نماید.  
سراسری  آزمون  در  پذیرش  برای   -11
به  مربوط  نهایی  کل  نمره   ،1402 سال 
گروه آزمایشی درخواستی داوطلب، طبق 
شورای  مصوبه   3 ماده   3 و   2 بند های 
بندهای  سایر  و  فرهنگی  انقالب  عالی 
ترکیب  از  اطالعیه،  این  در  مربوط 
اختصاصی  آزمون  کل  نمره  بیشترین 
دارای  اختصاصی  آزمون  نوبت های  در 
و  درخواستی  آزمایشی  گروه  اعتبار 
آزمایشی  گروه  تحصیلی  سابقه  کل  نمره 
تراز  نمرات  وزنی  )میانگین  درخواستی 
و  عمومی  دروس  تحصیلی  سابقه  شده 
شورای  مصوبه   2-2 بند  طبق  تخصصی 

فرهنگی( ساخته می شود.  انقالب  عالی 

12- مالک علمی برای پذیرش متقاضیان 
عالی،  آموزش  مؤسسات  و  مراکز  به  ورود 
پذیرش  سال  به  مربوط  نهایی  کل  نمره 
دانشجو )بند 11 این اطالعیه( است و رتبه 
نیز  داوطلبان  کشوری  رتبه  و  سهمیه  در 

براساس نمره کل نهایی ساخته می شود. 
13- در کارنامه نهایی برای پذیرش همان 
نمرات  اختصاصی،  آزمون  کل  نمره  سال، 
خرداد  پایان  تا  تحصیلی  سابقه  دروس 
آزمایشی  گروه  به  مربوط  سال  آن  ماه 
درخواستی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره 
کل نهایی گروه آزمایشی درخواستی، رتبه  
داوطلب در سهمیه و رتبه کشوری داوطلب 
در گروه آزمایشی درخواستی اطالع رسانی 

می شود. 
دبیرخانه
شورای سنجش و پذیرش دانشجو

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوعضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 21/631(3)فارسی 1
9/05(3)عربی، زبان قرآن 9/052(3)عربی، زبان قرآن 2
16/52(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 16/523(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 3
11/80(3)زبان خارجی 11/804(3)زبان خارجی 4
3/44سالمت و بهداشت3/445سالمت و بهداشت5
2/56علوم اجتماعی2/566علوم اجتماعی6
6/88(3)ریاضی 7/847(2)حسابان 7
12/02(3)زیست شناسی 4/638(3)هندسه 8
6/19(3)فیزیك 3/929ریاضیات گسسته9

9/91(3)شیمی 11/1210(3)فیزیك 10
7/49(3)شیمی 11

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوعضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 21/631(3)فارسی 1
19/13(3)اصول عقاید 19/132(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 2
11/80(3)زبان خارجی 11/803(3)زبان خارجی 3
3/44سالمت و بهداشت3/444سالمت و بهداشت4
6/00(3)ریاضی و آمار6/005(3)ریاضی و آمار 5
7/80(3)علوم و فنون ادبی7/806(3)علوم و فنون ادبی 6
8/60(زبان تخصصی رشته) 3عربی5/107(زبان تخصصی رشته) 3عربی7
6/00(تخصصی رشته)3تاریخ7/008(3)تاریخ 8
3/50(3)احكام 6/009(3)جغرافیا  9

7/00(3)علوم و معارف قرآنی 7/0010(3)جامعه شناسی 10
5/10(2)فلسفه 5/1011(2)فلسفه 11

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 1

2
/(3)عربی، زبان قرآن 

(زبان تخصصی رشته) 3عربی
9/05

3
/(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 

(3) اصول عقاید 
16/52

11/80(3)زبان خارجی 4
3/44سالمت و بهداشت5

 1402 برای سال 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام 
 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام 

در گروه علوم تجربی
  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیك نظام 

در گروه علوم ریاضی و فنی

عمومی

  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  علوم و معارف اسالمی نظام 
در گروه علوم انسانی

  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم  انسانی نظام 
در گروه علوم انسانی

 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم های نظام 
در گروه  های هنر و زبان های خارجی

  32 مصوبات جلسه1پیوست 
 1401/6/15مورخ 

شورای سنجش و پذیرش دانشجو

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی
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اطالعیه

روابــط عمومــي ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، بــه 
ــار  ــکاس اخب ــریع در انع ــاني و تس ــهولت اطالع رس ــور س منظ
اطالع رســاني  کانــال  ایجــاد  بــه  اقــدام  ســازمان،  ایــن 

در پیام رسان های داخلی کرده است.
کاربـران محتـرم پیـام رسـان های داخلـی، بـا ورود به نشـانی های 
و  خبـر  واحـد  کانـال  در  عضویـت  بـا  مي تواننـد  شـده  اعـالم 
اطالع رسـانی سـازمان سـنجش آموزش کشـور، از اخبـار و مطالب 

بهره منـد گردنـد. مرتبـط 

کانال اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور در پیام رسان های داخلی

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

 پیام رسان سروش:
http://splus.ir/sanjeshprnoet 

پیام رسان آی گپ:
https://igap.net/prnoetir 

پیام رسان گپ:
 https://gap.im/prnoetir
پیام رسان بله:   
https://ble.ir/prnoetir   

پیام رسان ایتا:
https://eitaa.com/prnoetir  

تغييرات دفترچه راهنماي آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 140۲ 
اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

بـه اطـالع مي رسـاند که بر اسـاس مصوبه بیسـت و نهمین جلسـه شـورای سـنجش 
و پذیـرش دانشـجو )بـه تاریـخ 17 اردیبهشـت مـاه سـال 1401(، مـواد و ضرایب 
آزمون اختصاصـي دو مجموعه ثبت نامـی »111 – مامایي)ویـژه خواهران(« 
و »114- فوریت هـاي پزشـکي پیش بیمارسـتاني« بـرای برنامـه پذیـرش 
»کاردانـي به کارشناسـي ناپیوسـته« سـال 1402 به شـرح ذیل تغییـر کرد. 

الزم بـه یـادآوري اسـت که مطابـق برنامه زمانـي اعالم شـده در درگاه اطالع رسـاني 
ایـن سـازمان، زمان انتشـار دفترچـه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشـته پذیرش سـال 
1402 از تاریـخ  1402/03/2۸ تـا 1402/04/04 و زمـان برگـزاري آزمـون نیـز روز 

جمعـه مـورخ 1402/06/03 خواهد بود. 

بهداشت مادر و کودک و بهداشت 
تنظیم خانواده

بیماری های زنان، بیماری های داخلی و جراحی 
در مامایی

جنین شناسی- نوزاد 
سالم- نوزاد نارس

بارداری- زایمان عادی و 
غیرعادی آناتومی لگن فیزیولوژی مواد

2 2 2 3 1 1 ضرایب

فیزیولوژي فارماکولوژي تروما و فوریت هاي داخلي فرآیند اطالعات و عملیات احیاء قلبي - ریوي آناتومي مواد

1 1 3 3 2 1 ضرایب

111 -  مامايی )ويژه خواهران(

114 -  فوريت های پزشكی - پيش بيمارستانی

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

ضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلیضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلی
38/58زبان فارسی 38/931زبان فارسی 1
38/58ادبیات فارسی 38/932 ادبیات فارسی2
39/52عربی39/863عربی3
313/09تعلیمات دینی وقرآن313/624تعلیمات دینی و قرآن4
312/27زبان خارجی 312/625زبان خارجی5
2/56زمین شناسی5/886حسابان6
36/88ریاضی 24/637هندسه7
9/02 وآزمایشگاه2زیست شناسی3/928جبرو احتمال8
4/64 وآزمایشگاه3فیزیک8/349 و آزمایشگاه3فیزیک9

9/91 و آزمایشگاه3شیمی7/4910 و آزمایشگاه3شیمی10
5/84زبان فارسی 6/161زبان فارسی 1
4/56معارف اسالمی4/882معارف اسالمی2
3/00زیست شناسی1/963حساب دیفرانسیل و انتگرال3
1/55(تجربی)فیزیک2/784(ریاضی)فیزیک4

عمومیعمومی

دیپلم 

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام سالی واحدی
ترمی واحدی در گروه علوم ریاضی و فنی

/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام سالی واحدی
ترمی واحدی در گروه علوم تجربی

پیش دانشگاهیپیش دانشگاهی

تخصصی تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

دیپلم 
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شماره 1295  دوشنبه 11 مهر 1401 امام حسن عسکری )ع(: بهترین دوست و برادر، آن فردی است که خطا های تو را به عهده گیرد و خود را مقّصر بداند.

11هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه

در  شـرکت  و  ثبت نـام  متقاضیـان  اطـالع  بـه 
ناپیوسـته  کارشناسي ارشـد  مقطـع  ورودی  آزمـون 
دانشـجو  پذیـرش  کـه  می رسـاند   1402 سـال 
در  دانشـجو  پذیـرش  و  »سـنجش  قانـون  براسـاس 
و  دانشـگاه ها  در  تکمیلـی  تحصیـالت  دوره هـاي 
مراکـز آمـوزش عالـي »مصـوب 94/12/1۸ مجلس 
آیین نامـة  همچنیـن  و  اسـالمی  شـورای  محتـرم 
و  سـنجش  »شـورای  مصوبـات  و  مربـوط  اجرایـي 
پذیـرش دانشـجو در دوره هـاي تحصیـالت تکمیلـی 
ضوابـط  و  شـرایط  و  اطالعیـه  ایـن  مطابـق  »و 

پذیـرش  و  ثبت نـام  راهنمـای  دفترچـه  در  منـدرج 
تـا   16( ثبت نـام  زمـان  در  کـه  مذکـور،  آزمـون 
22 آذر مـاه سـال 1401( از سـوی ایـن سـازمان 
عناویـن  منتشـر می شـود، صـورت خواهـد گرفـت. 
دروس  ضرایـب  و  گرایش هـا  امتحانـی،  رشـته هاي 
هـر یـک از مجموعه هـای امتحانـی ایـن آزمـون، به 
شـرح جـدول ذیـل اطالعیه که در سـایت سـازمان 

سـنجش آمـده اسـت، خواهـد بـود.
نکات مهم:

و  ثبت نام  راهنماي  دفترچة  در  ضوابط،  و  شرایط   -1

سال  کارشناسی ارشد  مقطع  ورودي  آزمون  در  شرکت 
1402 اطالع رساني خواهد شد.

سایر  یا  رشته ها  عناوین  اصالح  امکان  به  توجه  با   -2
اطالعات در جداول مجموعه های امتحانی تا زمان شروع 
دفترچه  در  شده  درج  اطالعات  نهایی،  مالک  ثبت نام، 

راهنمای ثبت نام خواهد بود.
3- آزمون کارشناسي ارشد در تمام رشته های امتحانی، 
در روزهای پنجشنبه 11 و جمعه 12 اسفند ماه سال 

1401 برگزار خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 140۲
اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

 اعالم فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي پذيرش دوره  كارداني فني و دوره كارداني 
ـ كاربردي مهرماه سال 1401 حرفه اي »ناپيوسته« نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع  علمي 

اطالعيه سا زمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

پذیرفته شدگان نهایي کد رشته  محل هاي دوره  کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه اي 
نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي -  کاربردي مهر ماه سال 1401 به موارد 

زیر توجه نمایند:
تحصیلي  رشته هاي  از  یک  هر  متمرکز  گزینش  به  مربوط  ضوابط  اساس  بر  الف( 
احراز  را  الزم  که حدنصاب  متقاضیانی  بین  از  مذکور،  دوره هاي  آموزشي  گروه هاي 
انتخابي و ظرفیت هاي تخصیص داده  اولویت کدرشته محل هاي  کرده اند، بر اساس 
رشته محل  کد  هر  در  پذیرفته شدگان  اسامي  و  انجام  گزینش  سهمیه،  هر  به  شده 

استخراج شده است.
واحد،  انتخاب  و  ثبت نام  دقیق  تاریخ  از  اطالع  برای  که  است  الزم  پذیرفته شدگان، 
به  دانشگاه  آموزشی هم آوا  سامانه جامع  به  روز شنبه مورخ 1401/07/9  از 
نشانی: http://edu.uast.ac.ir مراجعه کنند و در روزهای تعیین شده، با در دست 
داشتن مدارک مندرج در بند "ب" و با توجه به نشاني تعیین شده در جدول شماره 
)5( دفترچه راهنماي پذیرش و اصالحیه مربوط، به مرکز محل قبولی خود مراجعه 

نمایند. 
ب - مدارك  الزم  براي  ثبت نام  از پذيرفته شدگان:

1- با توجه به اعالم مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشي وزارت آموزش و پرورش، 
امکان ارائه کارنامه و سوابق فارغالتحصیلی برای پذیرفته شدگان به صورت الکترونیکی 
لذا  فراهم است؛   https://emt.medu.ir به آدرس:  در سامانه »تأییدیه تحصیلی« 
همه پذیرفته شدگان می بایست بر اساس مراحل اجرایی ذیل، اقدام الزم را به عمل 

آورند:
1-1- پذیرفته شدگان با مراجعه به سامانه مذکور و مشخص نمودن نظام آموزشي، 
و  فارغ التحصیلي  کارنامه  ارسال  فارغ التحصیلي«،  »سوابق  گزینه  انتخاب  با 
گواهي محل هاي تحصیل دوره دوم متوسطه، به دانشگاه محل پذیرش خود را 
درخواست نمایند. پس از کامل شدن فرآیند درخواست، کد پي گیري در اختیار ایشان 
قرار خواهد گرفت و با ارائه این کد به دانشگاه محل پذیرش، مدارک درخواست شده، 

از سامانه: kemt.medu.ir از سوی دانشگاه مذکور قابل دریافت است.
الف- براي فارغ التحصیالن شهریور سال 1395 و بعد از آن باید، نیازي به مراجعه 

حضوري به مدارس و مناطق آموزش و پرورش محل تحصیل نیست.
ب- فارغ التحصیالن خرداد سال 1395 و قبل از آن باید، با کد پي گیري صادر شده از 
سامانه فوق، به همراه مدارک تحصیلي، که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور براي 

ثبت نام در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي اعالم مي شود، به ادارات آموزش و پرورش 
محل فارغ التحصیل خود مراجعه کنند، تا مسؤول سنجش آموزش و پرورش منطقه، 

پس از بررسي و تأیید، مدارک تحصیلي را اسکن و در سامانه بارگذاري کند.
2-1- دانشگاه محل پذیرش، ترتیبي اتخاذ خواهد نمود که بر اساس مدارک ارسالي 

به شیوه الکترونیکي، شرایط ثبتنام پذیرفته شدگان را فراهم کند.
الکترونیکي:  )از طریق آدرس   اخذ تأییدیه تحصیلي  بر موارد فوق،  3-1- عالوه 
الکترونیکي: آدرس   و  گیرندگان،  استعالم  براي   https://kemt.medu.ir
همه  از  دیپلم  مدرک  اصل  و  متقاضیان(  براي   https://emt.medu.ir

پذیرفته شدگان، از سوی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ضروري است.
2- عکس پرسنلی پشت سفید تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاري به تعدادی 

که دانشگاه تعیین نماید.
3- اصل شناسنامه.
4- اصل کارت ملي.

5- اصل گواهی نامه پایان تحصیالت متوسطه با مهر و امضاء رئیس اداره آموزش و 
پرورش منطقه محل تحصیل، به انضمام یک برگ تصویر آن.

تاکنون  که  دانش  آموختگانی  برای  معدل(  تأیید  )فرم   102 کاربرگ  اصل   -6
گواهي نامه پایان تحصیالت براي آنان صادر نشده است.

7- اصل کاربرگ 101 )گواهی اشتغال به کار( با امضاء و مهر باالترین مقام مسؤول، 
برای  و  انجام کار،  قرارداد معتبر  یا  آخرین فیش حقوقي و آخرین حکم کارگزیني 
شاغالن نیروهای مسلح ارائه حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار از یگان مربوط 
مندرج در دفترچه،  پذیرفته شدگان در کد رشته محل هایی که مطابق ضوابط  برای 

منحصراً پذیرش از شاغالن صورت پذیرفته است.
8- مدرکي که وضعیت نظام وظیفه برادران را با توجه به بند 2-3 مقررات وظیفه 

عمومي مندرج در دفترچه راهنماي پذیرش دوره های مذکور مشخص نماید.
ج( تغييرات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت نام:

به اعالم دانشگاه جامع علمی - کاربردی تمامی، کد رشته محل های مرکز  با توجه 
آموزش علمی - کاربردی شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس )کد مرکز 6401۸( 
از مرحله گزینش نهایي حذف شده است. بدیهی است که در رشته محل های این 

مرکز، هیچ فردی به عنوان قبول معرفی نخواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور



 امام خمینی )ره( خطاب به جوانان: شما ذخیرۀ ما هستید و من خدمتگزار شما.شماره 1295  دوشنبه 11 مهر 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 1۲

اطالعیه

 اعالم تاريخ  و نحوه  برگزاري آزمون )الكترونيكي(
زبان انگليسي پيشرفته توليمو )Tolimo(  دوره های 190 الی ۲01

اطالعيه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

      بدین وسیله به اطالع داوطلبان شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو 
مي رساند که دوره های 190 الی 201 آزمون فوق، به روش الکترونیکي، مطابق جدول 
ذیل برگزار خواهد شد. آن دسته از افرادی که متقاضي شرکت در این آزمون هستند، 
می توانند در زمان مقرر، که از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان اعالم می گردد، 

نسبت به ثبت نام خود در آزمون یاد شده اقدام نمایند.
جدول زمان بندی برگزاری آزمون توليمو

روزهای سه شنبهشماره دورهماه

مهر
1901401/07/12
1911401/07/26

آبان
1921401/0۸/10
1931401/0۸/24

آذر
1941401/09/0۸
1951401/09/22

دی
1961401/10/13
1971401/10/27

بهمن
19۸1401/11/11
1991401/11/25

اسفند
2001401/12/02
2011401/12/16

یادآوری 1: داوطلبان الزم است منحصراً به مرکزي که در زمان ثبت نام آن را انتخاب 
آمد.  نخواهد  به عمل  آزمون  آنها  از  مراکز  سایر  در  چون  نمایند؛  مراجعه  نموده اند، 

)اسامی این مراکز، در سامانه ثبت نام اعالم شده است(
 7:30 ساعت:  می بایست  آزمون،  جلسه  در  شرکت  براي  داوطلبان   :2 یادآوری 
نموده اند،  انتخاب  ثبت نام  زمان  در  که  آن،  برگزاري  مرکز  به  آزمون،  روز  صبح 
مراجعه نمایند. شروع فرآیند آزمون در ساعت ۸:00 صبح روز برگزاری خواهد بود و 
داوطلبان مي بایست نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون، در محل حوزه امتحاني 
مربوط حضور داشته باشند. ضمناً عدم حضور به موقع تا فرآیند آزمون و تأخیر بیش 

از 15 دقیقه، منجر به لغو آزمون داوطلب خواهد شد. 
الف – شرايط و مدارك مورد نياز برای شركت در آزمون:

براي  مي گردد،  برگزار  رایانه  طریق  از  و  الکترونیکي  به صورت  آزمون  که  آنجایي  از 
داوطلبان، کارت ورود به جلسه آزمون پیش بیني نشده است و نیازي به ارائه کارت 
شرکت در جلسه آزمون در این روش نیست. داوطلبان می بایست با  کارت شناسایی 
معتبر، شامل: )کارت ملی هوشمند، شناسنامه عکس دار جدید یا گذرنامه( به حوزه 

امتحانی ذی ربط مراجعه نمایند.
 آزمون زبان انگلیسي پیشرفته )Tolimo(، شامل: دو مرحله تستي و تشریحي است 
و داوطلبان باید با استفاده از رایانه )کامپیوتر(، پاسخ سؤاالت تستي و همچنین متن 

مربوط به پاسخ سؤال تشریحي را، تایپ و ثبت نمایند.
ب – بخش ها، تعداد سؤاالت و مدت زمان پاسخگويي به آنها: 

- بخش های تستی: شامل 105 سؤال است، و داوطلبان باید جمعاً در مدت ۸0 دقیقه 
به سؤاالت پاسخ دهند. 

:)Structure and Written Expression( بخش اول: ساختار و بیان نوشتاري

تعداد سؤاالت 35 سؤال )15 سؤال تکمیل جمله و 20 سؤال شناسایی خطا(، مدت 
پاسخگویي 22 دقیقه. 

:)Listening Comprehension( بخش دوم: درك مطلب شفاهي – شنیداري
تعداد سؤاالت 35 سؤال )قسمت A )20 گفت و گوی کوتاه(: 20 سؤال؛ قسمت B )2 گفت 

و گوی طوالنی(: ۸ سؤال؛ قسمت C )3 سخنرانی(: 7 سؤال(، مدت پاسخگویي 1۸ دقیقه.
سؤاالت بخش شنیداري )درک مطلب شفاهي( به صورت مستقل برای هر داوطلب از 
طریق هدست پخش خواهد شد و داوطلبان باید، با توجه به متن سؤال که از هدست 
پخش مي شود، نسبت به انتخاب یکي از چهار گزینه اي که در ارتباط با سؤال مربوط 
به این بخش )درک مطلب شفاهي( است، اقدام نمایند. داوطلبان باید توجه داشته 
نیست،  تکرار  قابل  و  باشند که متن سؤاالت شنیداري، فقط یک بار پخش مي شود 
لذا الزم است که تمام حواس و دقت خود را براي شنیدن صوت منتشر شده به کار 

ببندند، تا ضرري متوجه آنان نشود.
:)Reading Comprehension( بخش سوم: خواندن و درك مطلب

تعداد سؤاالت 35 سؤال، مدت پاسخگویي 40 دقیقه.
 )Writing( بخش تشريحی: نوشتاري -

شامل یک سؤال است که داوطلبان باید در مدت 30 دقیقه از طریق رایانه )کامپیوتر( 
تایپ  مهارت  از  مي بایست  قسمت  این  در  داوطلبان  دهند.  پاسخ  مربوط  سؤال  به 

جمالت با کیبورد برخوردار باشند.
ج– تذكرات مهم:

است  الزامی  داوطلبان  برای  فیلتر(  )بدون  الیه  سه  ساده  ماسک  داشتن  همراه   -1
آزمون،  به سالن  بدون ماسک  داوطلبان  ورود  از  آزمون موظف هستند که  مراکز  و 

خودداری نماید.
2- داوطلبان می بایست کارت شناسایی معتبر، )شامل: کارت ملی هوشمند، شناسنامه 

عکسدار جدید یا گذرنامه( همراه خود داشته باشند. 
)خودکار،  افزار  نوشت  شامل:  اضافي،  وسایل  هرگونه  آوردن  از  باید  داوطلبان   –3
خودنویس، اتود، روان نویس، کاغذ یاداشت و ...(، کیف یا ساک دستي، کتاب، جزوه، 
آنجایی که ممکن  از  نمایند. ضمناً  اکیداً خودداري   ... و  تلفن همراه  ماشین حساب، 
است محلي براي نگهداري این وسایل در حوزه هاي امتحاني پیش بیني نشده باشد، لذا 

حوزه هاي امتحاني مسؤولیتي در قبال نگهداري از این وسایل ندارند.
قبیل:  از  وسیله،  نوع  هر  کردن  بدل  و  رد  یا  داوطلبان  سایر  با  کردن  صحبت   -4
لوازم التحریر، نت )یادداشت(، ... در جلسه امتحان، به عنوان تقلب و تخلف محسوب 
مي شود و با داوطلب متخلف برابر قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمون هاي 

سراسري رفتار خواهد شد.
الکترونیکي،  ارتباط  غیرمجاز، شامل: دستگاه هاي  وسایل  داشتن هرگونه  5- همراه 
تلفن همراه، ولو به صورت خاموش، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند 
به  رسیدگي  قانون  طبق  آزمون،  جلسه  در  حساب  ماشین  یا  هندسفری  هوشمند، 
آزمون  در  گزینش  از  محرومیت  موجب  سراسري،  آزمون هاي  در  جرایم  و  تخلفات 

مي شود.
الزم  آزمون،  برگزاري  فرآیند  در  مشکل  هرگونه  آمدن  وجود  به  صورت  در   -6
از آزمون، از طریق سیستم پاسخگویی  است که داوطلبان، حداکثر تا یک روز بعد 
نشاني: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رسانی  درگاه  در  مندرج  اینترنتی 

نمایند.  ثبت  را  خود  درخواست  و  مکاتبه  سازمان  این  با    www.sanjesh.org  
بدیهی است که درخواست های رسیده بعد از مهلت مقرر، قابل بررسی و پی گیری 
نخواهد بود. ضمناً الزم است که از مراجعه حضوری به این سازمان، خودداری گردد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعیه

 اعالم اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشـته هاي تحصيلي متمركز و  معرفي شدگان چند برابر ظرفيت  پذيرش رشته تحصيلي 
نيمه متمركز فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستانی در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1401

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

به اطالع متقاضیانی که در آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1401 ثبت نام 
مختلف  رشته هاي  نهایي  پذیرفته شدگان  اسامي  که  مي رساند  نموده اند،  شرکت  و 
تحصیلي پذیرش با آزمون و همچنین رشته هاي تحصیلي پذیرش صرفًا بر اساس 
سوابق تحصیلي آزمون مذکور، که گزینش  آنها به روش  متمرکز صورت  گرفته  است، 
به همراه فهرست اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفیت رشته تحصیلي نیمه متمرکز 
فوریت هاي پزشکي پیش بیمارستانی، در درگاه اطالع رساني این سازمان قرار گرفته 

است. 
پذیرفته شدگان نهایي، براي اطالع از نحوه ثبت نام، تاریخ ثبت نام و مدارک الزم براي 
ثبت نام )عالوه بر مدارک مندرج در بند الف این اطالعیه( ضرورت دارد که به درگاه 

اطالع رساني دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمایند. 
پذیرفته شـدگان دانشـکده ها و آموزشـکده هاي فنـي و حرفـه اي و کشـاورزي تحـت 
پوشـش دانشـگاه فني و حرفه اي، الزم اسـت که براي اطالع از زمان، نحوه و شـرایط 
ثبت نـام، بـه درگاه اطالع رسـانی سـازمان مرکزي دانشـگاه فني و حرفه اي به نشـاني:

قبولي خود  آموزشکده محل  یا  دانشکده  اطالع رسانی  به درگاه  یا   www.tvu.ac.ir
مراجعه نمایند. الزم به ذکر است که اسامی افرادی که در ردیف معرفي شدگان چند برابر 
ظرفیت رشته  تحصیلي نیمه متمرکز فوریت هاي پزشکي پیش بیمارستانی اعالم گردیده 

است ، باید مطابق بند »ب« مندرج در این اطالعیه براي انجام مصاحبه اقدام نمایند.

الف( مدارك  الزم  براي  ثبت نام 

مداركردیفمداركردیف

اصل شناسنامه و یک برگ 1
8تصویر از تمام صفحات آن

موافقتنامه  رسمي  از محل  خدمت  مبني  بر 
عدم  هم زماني  و تداخل  ادامه  تحصیل با ادامه  

خدمت  طرح نیروي انساني.

اصل کارت ملي و دو برگ 2
9تصویر پشت و روي آن

مجوز ادامه تحصیل یا تأییدیه تسویه حساب 
با صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت 

)فارغ التحصیالن مقطع کارداني دانشگاه هاي 
علوم پزشکي که از مزایاي صندوق بهره مند 

شده اند(.

3

عکس تمام رخ 4×3 تهیه 
شده در سال جاري به تعداد 
اعالم شده از سوی دانشگاه یا 

مؤسسه محل قبولی

10

تأییدیه تسویه حساب با صندوق رفاه 
دانشجویان وزارت علوم، )فارغ التحصیالن  

دوره هاي  کارداني  رشته هاي  تحصیلي  
غیرپزشکي  که  از مزایاي  صندوق  مذکور 

بهره مند شده اند(.

مدرک   وضعیت  نظام  وظیفه 4
11)براي برادران(

حکم کارگزیني و فرم موافقتنامه کتبي از 
اداره آموزش و پرورش محل خدمت شاغالن 
رسمي یا پیماني وزارت آموزش و پرورش 

مبني بر موافقت با ادامه تحصیل آنان.

5

اصل حکم مرخصي ساالنه 
براي کارمندان دولت یا 

موافقت رسمي و بدون قید و 
شرط سازمان متبوع

12

ثبت نام و ادامه تحصیل دارندگان مدرک 
معادل کارداني که واجد شرایط بند »ز« 

قسمت شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای 
ثبت نام )توضیحات صفحه 19( هستند، 

بالمانع است.

6

اصل یا گواهي مدرک کارداني 
)فوق دیپلم برای قبول شدگان 
نیمسال اول تا1401/6/31 و 
نیمسال دوم1401/11/30(

13

ارائه فرم انصراف قطعي از تحصیل برای 
دانشجویان رشته هاي تحصیلي دوره هاي 

روزانه آزمون سال1400 )سال قبل(.

7

ارائه  اصل  گواهي نامه انجام 
خدمات قانوني مقرر )طرح 
الیحه نیروي انساني( یا 

گواهي معافیت از آن

------------

ب( معرفي  شدگان  چند برابر ظرفيت پذيرش رشته تحصيلي نيمه متمركز 
كارشناسي ناپيوسته فوريت هاي پزشكي:

آن  دسـته  از متقاضیانـی کـه  فهرسـت  اسـامي  آنـان  جـزو معرفي شـدگان  چنـد برابر 
ظرفیـت  پذیـرش رشـته  تحصیلـي نیمه متمرکـز کارشناسـي ناپیوسـته فوریت هـاي 
پزشـکي )کـد رشـته محل هاي 11۸5 تـا 122۸ مربـوط به کـد رشـته امتحاني 114 
گروه آموزشـي پزشـکي( در درگاه اطالع رسـاني این سـازمان اعالم شـده اسـت، الزم 
اسـت کـه بـراي آگاهـي از زمـان و مـکان برگـزاري مصاحبه، بـه اطالعیـه ای که در 
روز دوشـنبه مـورخ 1401/7/25 در درگاه اطالع رسـانی این سـازمان درج خواهد 

شـد، مراجعـه نمایند. 

ج( يادآوری های مهم:
1- پذیرفته شـدگان هـر یـک از رشـته های تحصیلی ایـن آزمون،  چنانچـه در ردیف 
پذیرفته شـدگان نهایـی آزمـون سراسـری سـال 1401 نیـز قـرار بگیرند، الزم اسـت 
کـه از دو رشـته قبولـی خـود، یکـی را بـه دلخـواه انتخـاب و در آن رشـته ثبت نـام 
نماینـد. ثبت نـام در یـک رشـته تحصیلـی، بـه منزلـه انصـراف از رشـته دیگـر تلقی 

خواهد شـد.
تاریخ هـاي  تعییـن  شـده،  بـراي  2- همـه  پذیرفته شـدگان  ملـزم  هسـتند کـه در 
ثبت نـام  بـه  مؤسسـه آموزش  عالـي  مربوطـه مراجعـه  نماینـد؛ زیـرا عـدم  ثبت نـام  در 
تاریخ هـاي  مقـرر، بـه   منزلـه  انصـراف  از تحصیل در رشـته قبولي تلقي شـده و قبولي  

ایـن دسـته از پذیرفته شـدگان لغـو خواهد شـد.
در  نهایـي  پذیرفتـه  عنـوان  بـه  هم زمـان  آنـان  اسـامي  کـه  پذیرفته شـدگاني   -3
و  دانشـگاه ها  بـه  مربـوط  رشـته محل هاي  کـد  )یکـي  کدرشـته  محل  دو 
مؤسسـات آموزش عالـي تابعه وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوري یا وزارت 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکي یـا دانشـگاه فرهنگیـان و دیگـر 
کدرشـته محل هاي وابسـته بـه واحدها یـا مراکز آموزشـي دانشـگاه آزاد 
اسـالمي( اعالم شـده باشـد، الزم اسـت که منحصراً در یکي از کد رشـته محل هاي 
کـد  دو  هـر  در  پذیرفته شـدگان  از  این دسـته  چنانچـه  نماینـد.  ثبت نـام  قبولـي 
رشـته محل ثبت نـام کننـد و مشـغول بـه تحصیل شـوند، به عنـوان متخلف شـناخته 

شـده و بـا آنهـا طبـق ضوابـط مربـوط رفتـار خواهد شـد.
4- متقاضیـان الزم اسـت کـه بـرای اطـالع از شـرایط و ضوابـط، نشـاني و تلفـن 
انتخـاب  و  ثبت نـام  راهنمـاي  دفترچـه  بـه  آموزش عالـي،  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها 
رشـته، کـه هم اکنـون در درگاه اطالع رسـاني ایـن سـازمان قابل دسـترس اسـت، 

مراجعـه نماینـد. 
5- بـراي متقاضیـان واجـد شـرایط گزینـش، کارنامه اي حـاوي اطالعـات الزم، رتبه 
متقاضـی و آخریـن رتبـه پذیرفتـه شـده در هر یـک از کـد رشـته محل هاي انتخابي 
و در سـهمیه مربـوط )بـرای پذیرفته شـدگان منحصـراً تـا اولویت کد رشـته 
قبولـی داوطلـب( تنظیم مي گـردد. ایـن کارنامه از طریـق درگاه اطالع رسـاني این 

سـازمان، هم زمـان بـا اعالم نتیجه، در دسـترس اسـت.
6- بـا توجـه بـه تأکیـدات صـورت گرفته بـه داوطلبـان مبنـی بر دقـت و توجه 
الزم بـرای انجـام انتخـاب رشـته، بـه اطـالع می رسـاند کـه هیـچ درخواسـتی 
تحـت عنـوان اشـتباه در انتخـاب رشـته، در سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور 
قابـل بررسـی نیسـت؛ لذا از ارسـال درخواسـت بـا این موضـوع به این سـازمان 

نمایید. خـودداری 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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تالش

» 15 دقیقـه زمـان دارید. شـروع کنید!« 
جملـه اش کـه بـه پایـان رسـید، برگـه 
سـؤال ها را بـا دسـتانی لـرزان برداشـتم 
امـا چـه  و شـروع بـه خوانـدن کـردم؛ 
خواندنـی، کـه بیشـتر نگران پایـان وقت 
سـؤال های  بـه  دادن  پاسـخ  تـا  بـودم 
را کـه می خوانـدم،  تسـتی! هـر جملـه 
یـادم می افتـاد کـه این دبیر سـخت گیر،  
رأس سـاعت پاسـخنامه را خواهد گرفت 
و حاضـر نیسـت حتـی چنـد ثانیـه بـه 
مـا بیشـتر وقـت بدهـد و مـن بایـد بـه

20 سـؤال دشـوار،  کـه صرفـاً خواندنش 
هـم برایـم سـخت اسـت، در 15 دقیقـه 
پاسـخ دهـم، و همیـن موضـوع، عاملـی 
می شـد کـه تمرکزم کمتر شـود. باالخره 
بـا بدبختـی فکـرم را متمرکـز کـردم و 
سـؤال های تسـتی را خوانـدم، امـا هنوز 
بـه بیشـتر از پنج یا شـش سـؤال پاسـخ 
نـداده بـودم کـه دبیرمان با صـداي بلند 

گفـت: »وقـت تمـام شـد. پاسـخنامه ها 
زمـان  یعنـی  نمی شـد؛  بـاورم   »! بـاال 
آن قدر زود گذشـت؟! داشـتم به سـرعت 
می کـردم  پـر  را  پاسـخنامه  خانه هـای 
کـه معلـم برگـه را از دسـتم کشـید و با 
عصبانیـت گفت: »مگر نگفتم پاسـخنامه 
را بـاال بگیـر؟!« با درماندگـی گفتم: »اما 
مـن هنـوز جواب هـا را وارد نکـرده ام !« 
بـا بی تفاوتـی گفـت: »این دیگر مشـکل 

توسـت؛ می خواسـتی حواسـت بـه زمان 
باشـد؛ مگـر سـر کنکـور بـه شـما وقـت 
بیشـتر می دهنـد کـه مـن بدهـم!« در 
دسـت هایم  ناراحتـی،  از  کـه  حالـی 
می لرزیـد، گفتم: »این منصفانه نیسـت؛ 
مـن خیلـی درس خوانـده بـودم. شـما 
اصـاًل وضعیـت مـا را درک نمی کنیـد«؛ 
اما متأسـفانه ایـن حرف ها هیـچ تأثیری 
روی معلـم مـا نداشـت. وي نـه اعتنایی 

نـه   و  می کـرد  مـن  اعتراض هـای  بـه 
اشـک های من تأثیری روی وی داشـت؛ 
اصـاًل انگار او را از سـنگ سـاخته بودند. 
آن قـدر از بی تفاوتـی اش عصبانـی شـدم 
بیـرون  کالس  از  وی  اجـازه  که بـدون 
رفتـم؛ در حالـی کـه صدایش به گوشـم 
اجـازه  »بـدون  می گفـت:  کـه  می آمـد 
کجـا مـی روی؟! اگـر از دِر کالس بیرون 
رفتـی، دیگـر اجازه وارد شـدن به کالس 

را بـه تو نمی دهم.«  
یـک  خاطـرات  از  بخشـی  آمـد،  آنچـه 
اسـت؛  دوازدهـم  سـال  دانش آمـوز 
دانش آمـوزی که از کادر مدرسـه، اعم از 
دبیـران، مدیـر و ناظم، بـرای بدخلقی ها، 
نکردن هـا،  درک  بی تفاوتی هـا، 
و  بـود  خشـمگین   ... و  نا حقی هـا 
نمی توانسـت بـر خشـم و ناراحتـی خود 
غلبـه کنـد. او معتقـد بود کـه در فضای 
مدرسـه، هیـچ کـس درکـش نمی کنـد 

هر چند که استعداد و توانمندی
یک داوطلب، نقش اصلی را در موفقيت 

وی در آزمون سراسری دارد، اما نمی توان نقش مدرسه
 و کالس درس را در موفقيت یک داوطلب منکر شد

زیرا داوطلب در مدرسه می تواند با همراهی دانش آموزان 
توانمند کالس، در یک جّو رقابتی مثبت قرار گيرد

تا با انگيزۀ بيشتری درس بخواند

در مدرسهبودن یا نبودن
مسأله این است !
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و  را در نظـر نمی گیرنـد  و شـرایط وي 
توجـه ندارنـد که امسـال چقدر بـرای او 
سرنوشـت ساز اسـت و وي برای بهترین 
داشـته  را  الزم  آرامـش  بایـد  بازدهـی، 
باشـد. می پرسـید کـه آیـا بهتـر نیسـت 
کـه بـه جـای رفتن بـه مدرسـه و تحمل 
خانـه  غیرمنطقـی،  در  برخوردهـای 
مدرسـه  در  را  وقتـش  و  بخوانـد  درس 

تلـف نکنـد؟ 
از  سـاله  هـر  کـه  اسـت  سـؤالی  ایـن 
دانش آمـوزان می شـنوم که: »آیـا حضور 
در مدرسـه، بـرای یـک کنکـوری خـوب 
تلـف  وقتـش  بیشـتر  اینکـه  یـا  اسـت 
می شـود، و آیـا بهتر نیسـت کـه در خانه 
درس خوانـد و در صـورت نیـاز، از معلـم 

خصوصـی بهـره بـرد؟« 

نقش مدرسه
 در موفقيت يک داوطلب 

هـر چنـد کـه اسـتعداد و توانمندی یک 
موفقیـت  در  را  اصلـی  نقـش  داوطلـب، 
امـا  دارد،  سراسـری  آزمـون  در  وی 
نمی تـوان نقـش مدرسـه و کالس درس 
را در موفقیـت یـک داوطلـب منکر شـد؛ 
زیـرا داوطلـب در مدرسـه می توانـد بـا 
همراهـی دانش آمـوزان توانمنـد کالس، 
در یـک جـّو رقابتـی مثبـت قـرار گیـرد 
بخوانـد.  درس  بیشـتری  انگیـزة  بـا  تـا 
و  و  دبیـران  برنامه ریـزی  همچنیـن 
نظـارت مـداوم آنهـا هـم در جـاي خود، 
بسـیار مهـم اسـت و از کوتاهی هـای گاه 
و بـی گاه داوطلبـان می کاهـد. وقتی یک 
می خوانـد،  درس  خانـه  در  دانش آمـوز 
خـود را موّظـف نمی بینـد کـه در زمانی 
معیـن، مباحـث درسـی را بخوانـد، و از 
تشـریحی  آزمون هـای  از  دیگـر،  سـوی 
و  می مانـد  بی بهـره  دبیـران  تسـتی  و 
نمی توانـد خود را به طور مداوم بسـنجد 
و از اشـتباهات و ضعف هـای احتمالی اش 
باخبر شـود. شـاید بگویید که با شـرکت 
در آزمون هـای آزمایشـی، ایـن مشـکل 
رفـع خواهد شـد، امـا به تجربـه دیده ایم 
کـه حتی ایـن آزمون ها هـم، در صورتی 
که از سـوي دبیران ارزیابی شـود، ارزش 
چـون  می کنـد؛  پیـدا  خوبـی  اعتبـار  و 
می بینـد  موظـف  را  خـود  دانش آمـوز، 
کـه نسـبت بـه ایـن آزمون هـا متعهدانه 
درس بخوانـد، و در صورتـی کـه سـؤالی 
را متوجـه نشـود یـا در نکتـه ای ضعـف 

داشـته باشـد، از دبیـران خـود راهنمایی 
آمادگـی همیـن  بـرای  بخواهـد؛ حتـی 
آزمون هـای آزمایشـی، کادر مدرسـه، به 
ویـژه دبیـران، بهتـر می تواننـد داوطلبان 

را راهنمایـی کننـد.
دقـت و سـرعت، دو امـر مهم دیگر اسـت 
کـه در آزمـون سراسـری نقـش حیاتـی 
دارد و در مـدارس راحت تـر می تـوان بـه 
ایـن دو مهم دسـت یافت. همـان طور که 
در خاطـره ای کـه ذکـر کردیـم، دیدیـد، 
دبیـران بـا تجربـه تـالش می کننـد کـه 
سـرعت  کسـب  بـرای  را  دانش آمـوزان 
و دقـت الزم آمـاده سـازند. در بـدو امـر، 
شـاید انجـام ایـن کار بـه مـذاق برخی از 
دانش آمـوزان نیـز خـوش نیایـد، امـا در 
انتهـا همیـن افـراد خواهنـد دید کـه این 
تذکرهـا و حتـی فشـارها، الزمـة کسـب 
در  موفـق  حضـور  یـک  بـرای  آمادگـی 
امتحانات نهایی و آزمون سراسـری اسـت.

با لحظات سخت كالس و مدرسه 
چه كنيم؟  

حتماً شـما نیـز می پذیرید که نمی شـود 
محیـط  در  حضـور  لحظـات  تمامـی 
مدرسـه و کالس درس، شیرین و دوست 
داشـتنی باشـد؛ زیرا ده هـا دانش آموز، با 

در  مختلـف،  دیدگاه هـای  و  فرهنگ هـا 
یـک کالس درس می نشـینند و روحیات 
و نحـوة تدریـس دبیـران نیـز بـا یکدیگر 
متفاوت اسـت؛ از سـوی دیگـر، قوانین و 
مقـررات مدرسـه، گاه بـه مـذاق عـده ای 
هـر  رو،  همیـن  از  نمی آیـد؛  خـوش 
محیـط  در  بـی گاه  و  گاه  دانش آمـوزی 
مدرسـه بـا چالش هایـی روبرو می شـود؛ 
چیـزی کـه در آینده در محیط دانشـگاه 

و کار نیـز شـاهد آن خواهـد بـود. 
امـا اگـر می خواهیـد ایـن روزها با فشـار 
روحـی کمتری روبرو شـوید، الزم اسـت 
کـه بتوانید خشـم خود را کنتـرل کنید. 
خـوب اسـت بدانید کـه همة احساسـات 
منفـی آدمـی ـ دیـر یـا زود ـ به خشـم، 
اسـت،  نهایـی  منفـی  احسـاس  کـه 
تردیدهـا،  ترس هـا،  تمـام  می انجامـد. 
بـه  سـرانجام  رنجش هـا،  و  حسـرت ها 
چنیـن  پـس  می شـوند؛  تبدیـل  خشـم 

عصبانیتـی از درون هدایـت می شـود و 
شـما را از لحاظ جسـمی و عاطفی بیمار 
می کنـد و در ظاهـر هـم روابطتـان را بـا 

دیگـران بـر هـم می زنـد. 
یکـی از بدتریـن جنبه هـای خشـم این 
اسـت که هرچـه بیشـتر عصبانیتتان را 

بـروز دهیـد، مثـل آتـش مهارنشـدنی، 
می گـردد،  شـعله ورتر  عصبانیـت  ایـن 
می بینیـد  بیشـتر صدمـه  نهایـت  در  و 
در  خشـم  کـه  نمی کشـد  طولـی  و 
می آیـد  در  عـادت  صـورت  بـه  شـما 
عصبانـی  حادثـه ای  جزئی تریـن  بـا  و 
کـه  می کنیـد  احسـاس  و  می شـوید 
خشـم و ابـراز آن، براي شـما به شـیوة 
طبیعـی اندیشـیدن و احسـاس کـردن 

تبدیـل شـده اسـت. 
پادزهـر این حس منفی، بسـیار سـاده و 
اثربخش اسـت. فقط الزم اسـت هر وقت 
کـه بـه هـر علتـی عصبانـی یـا غمگیـن 
هسـتید، چند بـار به خـود بگویید: »من 
مسـؤولم! مـن مسـؤولم! مـن مسـؤولم!« 
احسـاس  می توانیـد  ترتیـب  ایـن  بـه 
از  خـود  وجـود  در  بی درنـگ  را  منفـی 

ببرید.  بیـن 
بنـا بـر قانـون جایگزینـی، ذهـن هـر بار 
فقـط می توانـد یـک اندیشـه را در خـود 
نگـه دارد. ذهـن قادر اسـت حـس مثبت 
مسـؤولیت پذیری شـخصی یـا احسـاس 
منفـی خشـم و غـم را در خـود حفـظ 
کنـد؛ امـا نگـه داشـتن هـر دو آنهـا در 
آِن واحـد، امکان پذیـر نیسـت، و در ایـن 
بـا شماسـت کـه  انتخـاب  میـان، حـق 

کـدام را بخواهیـد. 
توجـه داشـته باشـید کـه تنهـا چیـزی 
در عالـم می توانیـد بر آن تسـلط داشـته 
خودآگاهتـان  ضمیـر  محتـوای  باشـید، 
اسـت. اگـر ترجیـح می دهیـد  بـه جای 
کـه  منفـی،  اندیشـة  نـوع  هـر  داشـتن 
تفکـر  می گـردد،  اندوهتـان  موجـب 
مثبـت »مـن مسـؤولم !« را در ذهنتـان 
نگـه داریـد، بـه انسـانی مثبـت اندیـش، 
تبدیـل  مسـلط  کامـاًل  و  بیـن  خـوش 

می شـوید. 
بـرای مثـال، دانش آموزی کـه در ابتدای 
شـد،  ذکـر  او  از  خاطـره ای  متـن  ایـن 
اگـر بـه جـای احسـاس ناکامی و خشـم 
نسـبت بـه دبیـر قانون منـد، می پذیرفت 
کـه وي مسـؤول پذیـرش قوانین کالس 
موفـق  حضـور  یـک  بـرای  آمادگـی  و 
ناراحـت  اسـت،  سراسـري  آزمـون  در 
درک  جـای  بـه  و  نمی شـد  عصبانـی  و 
ایـن حـس نامطلـوب، خرسـند می شـد 
را  بازدارنـدة خـود  و  نـکات منفـی  کـه 
بـرای  را  الزم  زمـان  و  اسـت  شـناخته 

برطـرف کـردن آنهـا دارد. 

حتماً شما نيز می پذیرید که نمی شود
تمامی لحظات حضور در محيط مدرسه و کالس درس

شيرین و دوست داشتنی باشد
زیرا ده ها دانش آموز با فرهنگ ها 

و دیدگاه های مختلف
در یک کالس درس می نشينند و روحيات 

و نحوۀ تدریس دبيران نيز با یکدیگر متفاوت است
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جزئیـات ارائـه وام ازدواج و تسـهیالت تولـد فرزنـد در سـال تحصیلی 
1401 اعـالم شـد و دانشـجویان علـوم پزشـکی، از اول مهـر مـاه به بعد 

می تواننـد از ایـن تسـهیالت اسـتفاده کنند.
آن گـروه از دانشـجویان علوم پزشـکی روزانه که در حین تحصیـل ازدواج کرده اند 
و کمتـر از یـک سـال از تاریـخ عقـد رسـمی آنها نگذشـته باشـد، می تواننـد از وام 

بهره مند شـوند. ازدواج 
الزم بـه یادآوری اسـت کـه ارائه تعهد محضـری به عنوان ضمانـت و کپی عقدنامه 
و صفحـه دوم شناسـنامه زوجیـن، از جملـه مـدارک مـورد نیـاز بـرای دریافت وام 

ازدواج دانشـجویان است.
گفتنـی اسـت کـه مبلـغ وام ازدواج بـرای دانشـجویان شـاغل بـه تحصیـل در 
دانشـگاه های علـوم پزشـکی در دوره روزانـه 250 میلیـون ریـال )25 میلیـون 

تومـان( اسـت.
ضمنــاً، در صــورت تولــد فرزنــد در زمــان تحصیــل، مبلــغ 60 میلیــون ریــال

)6 میلیـون تومـان( تسـهیالت تولـد بـه دانشـجوی ذی نفـع تعلـق می گیـرد، و 
در صورتـی کـه زوجیـن هـر دو دانشـجو باشـند، ایـن مبلـغ بـه هر دو نفـر آنها 

تعلـق می گیـرد.

برای سال تحصيلی جدید

نودانشجويان علوم پزشكی
وام ازدواج و تسهيالت تولد فرزند می گيرند

جامع  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
علمی -  کاربردی، از تمدید مهلت ثبت نام دهمین 
دانشجویان  حرکت  دانشگاهی  درون  جشنواره 

این مرکز آموزشی خبر داد. 
خبـر،  ایـن  اعـالم  ضمـن  عباسـی،  سـلیمان  دکتـر 
و  دانشـجویان  اسـتقبال  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  اظهـار 
درخواسـت مراکـز آمـوزش علمـی - کاربـردی مبنـی 
بـر تمدیـد زمان ثبـت آثـار در دهمین جشـنواره درون 
دانشـگاهی حرکت و همین طور شـروع سـال تحصیلی

1401-1402، مهلـت ثبـت آثـار در ایـن جشـنواره، تا 
20 مهـر مـاه تمدید شـد.

وی تصریح کرد: با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری 
این  برگزیده  آثار  ثبت  و  حرکت  بین المللی  جشنواره 

زمان  حرکت،  بین المللی  جشنواره  سامانه  در  دانشگاه 
مقتضی  و  نمی شود  تمدید  گرفته شده مجدداً  نظر  در 
به  نسبت  "کاربردی،  علمی  آموزش  مراکز  که  است 
اطالع رسانی مؤثر و ثبت آثار فاخر انجمن های علمی" 

دانشجویی خود اقدام کنند.
علمـی  جامـع   دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
در  شـرکت  بـه  عالقه منـد  دانشـجویان  کاربـردی،   -
ایـن جشـنواره، فرصـت دارنـد کـه در مهلـت مقـرر، با 
مراجعـه بـه پرتـال اطالع رسـانی جشـنواره بـه نشـانی:

https://olympiad.uast.ac.ir/fa
دستورالعمل آن را مطالعه نمایند و با مراجعه به مسؤول 
فرهنگی مرکز آموزشی، نسبت به ثبت آثار و فعالیت های 

خود در آن اقدام کنند.

آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره "حرکت" دانشگاه جامع علمی - کاربردی

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
افزایش  از  کاربردی،   - علمی  جامع 
این  دانشجویان  شهریه  وام  میزان 

دانشگاه خبر داد.
این  اعالم  با  عباسی،  سلیمان  دکتر 
خبر، افزود: به استناد ابالغ صندوق رفاه 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  دانشجویان 
فناوری، در سال تحصیلی جدید، میزان 
وام شهریه دانشجویان مقاطع کاردانی و 
کارشناسی ناپیوسته، بیش از 15 درصد 

افزایش یافته است.

دانشجویان  برای  شهریه  وام  افزود:  وی 
ناپیوسته  کارشناسی  و  کاردانی  مقاطع 
از یک  کاربردی،   - دانشگاه جامع علمی 
میلیون و سیصد هزار تومان به یک میلیون 

و پانصد هزار تومان افزایش یافت.
دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
خاتمه،  در  کاربردی،   - علمی  جامع 
با  شده  انجام  هماهنگی های  با  گفت: 
هیچ  دانشجویان،  رفاه  صندوق  رئیس 
به  شهریه  وام  پرداخت  در  محدودیتی 

دانشجویان این دانشگاه وجود ندارد.

20 مهر ماه

افزایش ميزان وام شهریه دانشجویان 
دانشگاه جامع علمی - کاربردی

 MSRT آزمون زبان
روز جمعه 22 مهرماه برگزار می شود

بـر اسـاس تقویـم زمانـی اعـالم شـده از سـوی اداره کل بـورس و امـور 
دانشـجویان خـارج وزارت علوم، آزمون زبـان MSRT در سـال 1401، روز 

جمعـه 22 مهـر مـاه برگزار می شـود.
زبان  آزمون  علوم،  وزارت  دانشجویان خارج  امور  و  بورس  اداره کل  اعالم  اساس  بر 

MSRT در سال 1401، روز جمعه 22 مهر ماه برگزار می شود.
متقاضیان، تا ساعت 24 روز چهارشنبه 13 مهر ماه فرصت دارند که با مراجعه به 
نسبت به   https://msrttest.saorg.ir/login.aspx سامانه سجاد به آدرس: 

ثبت نام خود در این آزمون اقدام کنند.


