
خدا نام به   

 

 

www.konkurchi.www.konkurchi.www.konkurchi.www.konkurchi.iiiirrrr    
konkurchi.ir@gmail.com 

    

!!!چي  كنكور وبسايت  

سامان مهندس:  وبسايت مدير  

        



 

« اقتصاد و فرهنگ با عزم مّلى ومديرّيت جهادى »

  شاپا ISSN:1735-2916   1735-2916  هفته نامه خبرى و اطالع رسانى سازمان سنجش آموزش كشور  سال نوزدهم شماره  43  دوشنبه  6 بهمن ماه 1393   16 صفحه 2000 ريال  

يادداشت  هفته

ى جه يري ىو زم ب ر 911911و

77 77صصصففححهه

صفحه  7

صفحه  4

صفحه  8

صفحه 3

صفحه  5

صفحه  3

صفحه  13

قابل توجه داوطلبان آزمون هاى سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامى مى رساند كه حفاظت 
آزمون هاى سازمان سنجش آموزش كشور از 
طريق پست الكترونيكى (ايميل) ذيل آماده 

دريافت هرگونه اطالعات و اخبار در رابطه با موارد 
مرتبط با حفاظت آزمون ها مى باشد.

نشانى پست الكترونيكى:
hefazatazmon@sanjesh.org

12 بهمن ، سالروز بازگشت
 حضرت امام خمينى (ره) به ايران وآغاز

دهه فجرانقالب اسالمى ، گرامى باد 

12 بهمن روى سايت سازمان سنجش قرارمى گيرد :

كارت آزمون كارشناسى ارشد 94

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور:

قابل توجه متقاضيان  ثبت نام  و شركت 
در   آزمون  سراسري  سال 1394

بازديد وزير علوم از قرنطينه
 آزمون كارشناسي ارشد سازمان سنجش

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره:

 ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد فراگير سال  94 دانشگاه پيام نور  (نوبت پانزدهم)

رئيس سازمان سنجش آموزش كشور خبرداد:

جزئيات آزمون كارشناسي  ارشد94

آزمون كارشناسي ارشد 94
 و اين چند نكته (1)

گفت و گو با بابك ميرزايى، مدير دبيرستان نمونه شاهد امير كبير نورآباد ممسنى:

رقابتى سالم و مستمر، رمز رسيدن به رتبه اى تك رقمى

فردا طى مراسمى :

 برگزيدگان نوزدهمين المپياد علمي – دانشجويي تقدير مي شوند
اطالعيــه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص:

  نتايج نهايي پذيرفته شدگان رشته  هاي   
نيمه  متمركـز آزمون  سراسري     93
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امر به معروف و نهى از منكر

شناسنامه

ــاز نم

كالم امير المؤمنين(ع)

 حضرت امام حسن عسكري (ع) فرمودند:
پس زماني كه بنده نمازش را سالم داد، خداوند و 

مالئكه بر او درود مي فرستند.

برگرداند،  روي  روشن  جاده هاي  از  كه  كسي   
راه هاي هالكت را بپيمايد.

 حضرت امام محمد تقي (ع) فرمودند:
كند،  زيارت  قم  شهر  در  را  عمه ام  كه  كس  آن 

بهشت براي او واجب مي شود.

قابل توجه داوطلبان آزمون سراسري 
سال 1394

به كليه داوطلبان آزمون سراسري سال 1394 
توصيه مي شود كه به منظور جلوگيري از هرگونه 
سوء استفاده احتمالي در زمان ثبت نام، نسبت 
به حفظ و نگهداري اطالعات شخصي خود (اعم 
از اطالعات سجلي و رمز ورود ثبت نامي خود، 
معابر  و  كافي نت ها  در  ثبت نام  هنگام  در  بويژه 

عمومي) دقت الزم را داشته باشند.

از آنجايي كه طي روزهاي چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه 15، 
16 و 17 بهمن ماه جاري آزمون كارشناسي ارشد سال 1394 
ــد، الزم ديديم كه در اين  ــور برگزار خواهد ش در سراسر كش
ــماره متوالي به ارائه اطالعاتي كه دانستن آنها  ستون در دو ش
براي داوطلبان اين آزمون الزم به نظر مي رسد اشاره كنيم كه 

بخش اول آن در ذيل مي آيد:
1- اين آزمون براي 136 كد رشته امتحاني در دو نوبت صبح 
ــده و براساس اطالعات مندرج در  و بعد از ظهر روزهاي ياد ش
ــي مربوط برگزار  ــته هاي امتحان ــركت در آزمون رش كارت ش
خواهد شد؛ بنابراين، الزم است كه داوطلبان متقاضي هر يك 
از كد رشته هاي امتحاني به نشاني مندرج روي كارت شركت 

در اين آزمون مراجعه نمايند. 
ــركت در آزمون كارشناسي ارشد سال 1394 كه  2- كارت ش
در بردارنده اطالعات ثبت نامي، تاريخ و محل برگزاري آزمون 
داوطلبان است، از روز يكشنبه 12 بهمن ماه 93 براي مشاهده 
ــاني:  ــنجش به نش ــازمان س ــايت س ــت روي س و پرين

www.sanjesh.org  قرار خواهد گرفت. 
ــد سال 1394 الزم است  3- داوطلبان آزمون كارشناسي ارش
كه براساس مشخصات شناسنامه اي (نام، نام خانوادگي، شماره 
ــخصات ثبت نام (شماره پرونده و  شناسنامه، سال تولد) و مش
ــركت در اين آزمون  ــبت به پرينت كارت ش كد رهگيري) نس

اقدام كنند. 
4- آن گروه از داوطلبان كه عالوه بر كد رشته امتحاني اصلي، 
ــته امتحاني به عنوان  ــركت در يكي از 67 كد رش متقاضي ش
ــتند، مي بايست كارت شركت در  رشته امتحاني دوم نيز هس
ــايت اين سازمان  ــته امتحاني دوم خود را نيز از س آزمون رش
پرينت كرده و به نشاني حوزه امتحاني مندرج روي كارت خود 

مراجعه نمايند. 
ــد سال 1394 الزم است  5- داوطلبان آزمون كارشناسي ارش
ــركت در اين آزمون چنانچه  ــوص مندرجات كارت ش در خص
مغايرتي مشاهده كردند، به شرح مندرج در بند «ج» اطالعيه 
ــركت در آزمون»  مربوط با عنوان «كنترل مندرجات كارت ش

مراجعه و اقدام كنند. 
6- الزم است كه داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد سال 1394 
ــود را با توجه به  ــركت در آزمون خ معدل مندرج در كارت ش
ــه توزيع كارت درج  ــه آن، كه در اطالعي تبصره هاي مربوط ب

ــاهده مغايرت، به سايت  ــي و در صورت مش شده است، بررس
سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ويرايش معدل خود اقدام 
نمايند؛ زيرا در غير اين صورت، مسؤوليت هرگونه تبعات بعدي 
بر عهده شخص داوطلب بوده و هيچ گونه عذري در اين مورد 

پذيرفته نخواهد بود. 
ــت صبح از  ــن آزمون در نوب ــروع فرآيند برگزاري اي 7- ش
ــاعت 30: 14 (دو و نيم بعد از  ــر از س ــاعت 8 و بعد از ظه س
ــه دِر حوزه هاي امتحاني صبح ها  ظهر) خواهد بود؛ ضمن آنك
ــاعت 7:30  (هفت و سي دقيقه صبح) و بعد از ظهرها  رأس س
ــته خواهد شد و پس از  ــاعت 14 (دو بعد از ظهر) بس رأس س
بسته شدن در سالن هاي امتحاني، از ورود  داوطلبان به حوزه 

امتحاني جلوگيري خواهد شد. 
ــته امتحاني و موادي  ــت با توجه به رش 8- داوطلبان مي بايس
كه امتحان خواهند داد، لوازم مورد نياز از قبيل مداد سياه نرم 
ــنجاق را به همراه خود  پررنگ، مدادپاك كن، مدادتراش و س
ــايل اضافي مانند ساك دستي،  ــند و از آوردن وس داشته باش
كيف دستي، پيجر، تلفن همراه، جزوه، كتاب، ماشين حساب 
ــايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً  و نظاير آن و همچنين وس

خودداري كنند.
دوره  ــي  امتحان ــته هاي  رش ــؤاالت  س ــه  ك ــي  آنجاي از   -9
ــت كه براي  ــده اس ــه گونه اي طراحي ش ــد ب كارشناسي ارش
پاسخگويي به سؤاالت دروس ذي ربط نيازي به ماشين حساب 
ــود كه با  نخواهد بود؛ بنابراين، به كليه داوطلبان تأكيد مي ش
ــركت در  ــه اين موضوع، از ورود داوطلباني كه براي ش توجه ب
ــاب (از هر نوع آن) به همراه داشته  جلسه آزمون  ماشين حس
ــده و با آنان برابر مقررات قانون رسيدگي  باشند جلوگيري ش

به تخلفات و جرائم در آزمون هاي سراسري رفتار خواهد شد.
ــر يك از  ــاي اختصاصي در ه ــؤاالت آزمون ه ــطح س 10- س
ــش و معلومات تخصصي  ــته هاي امتحاني، در حّد دان كد رش

دانش آموختگان دوره كارشناسي  همان رشته خواهد بود.
11- داوطلبان مي بايست با توجه به نشاني مندرج روي كارت 
يا كارت هاي آزمون خودشان، در روزهاي قبل از آزمون، اقدام 
ــايي حوزه امتحاني خود نمايند تا در روز آزمون براي  به شناس

پيدا كردن حوزه امتحاني شان با مشكلي مواجه نشوند.
موفق باشيد

آزمون كارشناسي ارشد 94 و اين چند نكته (1)

8 ربيع الثانى
خجسته زاد روز

حضرت امام حسن عسكرى ( عليه السالم ) 
برمسلمانان عاَلم تهنيت باد
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بازديد وزير علوم از قرنطينه 
آزمون كارشناسي ارشد سازمان سنجش

دكتر محمدفرهادي، وزيرعلـوم، تحقيقات و فناوري، به 
همراه دكتر فريدون، مشـاور و مديـر كل دفتر وزارتي و 
همچنين دكتر بروجردي، مدير كل روابط عمومي وزارت 
علوم، روز چهارشنبه اول بهمن ماه از ساختمان سنجش 

آموزش كشور در مشكين دشت كرج بازديد كردند.
ــد  وزير علوم، در بازديد از بخش قرنطينه آزمون كارشناسي ارش
ــور، با عوامل اجرايي و مسؤوالن  ــازمان سنجش آموزش كش س
ــدار و گفت و گو كرد و از  ــؤاالت اين آزمون دي چاپ و تكثير س
ــد سال  نزديك در جريان روند برگزاري آزمون كارشناسي ارش

1394 قرار گرفت.
ــيت  ــتردگي و حساس ــاره به گس در اين بازديد، دكتر فرهادي، با اش
ــور، مأموريت سازمان را  ــازمان سنجش آموزش كش و اهميت كار س
ــگر دانست و اظهار داشت: اين  خطير و كاركنان آن را خدوم و تالش
سازمان، نقش مهمي در شيوه ارزيابي داوطلبان آزمون هاي سراسري 

و انتخاب مناسب ترين رشته هاي تحصيلي توسط داوطلبان دارد.
ــال حاضر انبوه حجم  ــوم، در ادامه، با بيان اينكه در ح  وزير عل
داوطلبان به سمت كارشناسي ارشد سوق داده شده است، گفت 
: سازمان سنجش، با اين گستردگي عملكرد و فعاليت كه دارد، 
بايد از امكانات و تجهيزات مناسب تري برخوردار گردد و پشتوانه 

مناسبي براي توسعه و ترميم زير ساخت هاي آن فراهم شود.
ــوم و رئيس  ــاون وزير عل ــم خدايي، مع ــن دكتر ابراهي  همچني
ــور، در نشستي با حضور وزير علوم  سازمان سنجش آموزش كش
و هيأت همراه، گزارشي اجمالي از تاريخچه، عملكرد، تشكيالت، 
ــد برگزاري آزمون ها و  مأموريت ها، وظايف و تكاليف قانوني، رون
ــازمان و اهداف تأسيس اين سازمان، ارائه و حركت  چالش هاي س
سازمان سنجش را در مسير نقشه جامع علمي كشور عنوان كرد.

 گفتني است كه در ادامه اين برنامه، وزير علوم از قسمت چاپ 
و تكثير و دفتر خدمات ماشيني سازمان سنجش آموزش كشور 

نيز بازديد كرد.

رئيس سازمان سنجش آموزش كشور خبرداد:
جزئيات آزمون كارشناسي ارشد94 

رئيس سازمان سنجش آموزش كشـور اعالم كرد:  آزمون 
كارشناسى ارشد سـال 94 از 15 بهمن ماه به مدت سه روز 
با رقابت بيش از 811 هزار داوطلب در كشور برگزار مى شود. 
ــاى  ــون ورودى دوره ه ــت: آزم ــى گف ــم خداي ــر ابراهي دكت

ــته  ــال 1394 در 143 كد رش ــته س ــد ناپيوس كارشناسى ارش
امتحانى (كه 136 رشته آن به صورت متمركز و هفت رشته آن 
به صورت غيرمتمركز است) با نظارت سازمان سنجش در صبح 
و عصر روز چهارشنبه 15، پنجشنبه 16 و جمعه 17 بهمن ماه 
93 برگزار مى شود و نتايج آن در نيمه دوم ارديبهشت ماه سال 

94 به صورت كارنامه اعالم خواهد شد. 
ــانى،  ــى علوم انس ــش گروه آموزش وى افزود: اين آزمون در ش
علوم پايه، فنى و مهندسى، كشاورزى، هنر و دامپزشكى برگزار 
ــود و از 143 كدرشته امتحانى، 67 رشته شناور است كه  مى ش
ــته هاى مورد نظر خود در اين  داوطلبان عالوه بر ثبت نام در رش

67 رشته هم مى توانسته اند ثبت نام كنند. 
ــور در مورد زمان توزيع  ــنجش آموزش كش ــازمان س رئيس س
ــد در  كارت اين آزمون اظهار كرد: كارت آزمون كارشناسى ارش
تاريخ هاى 12، 13 و 14 بهمن ماه به صورت اينترنتى از طريق 
 www.sanjesh.org :ــانى ــنجش به نش ــايت سازمان س س

توزيع مى گردد. 
ــتان و 102  ــر خدايى از برگزارى اين آزمون در 62 شهرس دكت
ــن آزمون در همه  ــؤاالت اي ــوزه امتحانى خبر داد و گفت: س ح
ــته  ــه رش ــت؛ به جز س ــته ها به صورت چهارگزينه اى اس رش
مهندسى محيط زيست، نمايش عروسكى و مجموعه هنرهاى 
ــود.  ــريحى برگزار مى ش ــتى و تش ــيقى كه به صورت تس موس
ــتفاده از خط بريل  ــت رشته براى نابينايان با اس همچنين هش

برگزار مى شود. 
ــور در مورد تعداد ثبت نام  رئيس سازمان سنجش آموزش كش
كنندگان در اين آزمون، اظهار كرد: 811 هزار و 567 نفر در اين 
ــون ثبت نام كرده اند كه 52 درصد آنها زن و 48 درصد آنها  آزم
مرد هستند. همچنين با توجه به اينكه داوطلبان مى توانسته اند 
ــناور هم ثبت نام كنند، با احتساب اين موضوع،  در 67 رشته ش

892 هزار و 338 نفر در اين آزمون ثبت نام كرده اند. 
ــرش اين آزمون،  ــى در پايان، در مورد ظرفيت پذي دكتر خداي
ــگاه ها اعالم  ــه ظرفيت ها از طريق دانش ــت: با توجه به اينك گف
ــت و ظرفيت دقيق  ــخص نيس ــود، تاكنون اين رقم مش مى ش

پذيرش اين آزمون در اواخر اسفندماه اعالم مى شود. 

متن كامل منشور 
حقوق دانشجويى  منتشر شد

پس از ماه ها بررسى و كار كارشناسى، متن كامل منشور 
حقوق دانشـجويى از سوي معاونت فرهنگى و اجتماعى 

وزارت علوم، تحقيقات و فناورى منتشر گرديد. 
ــمى، معاون فرهنگى و اجتماعى وزارت  ــيد ضياء هاش دكتر س
ــت گرفتن سكان هدايت  ــته و پس از به دس ــال گذش علوم، س
ــور حقوق  ــه تدوين منش ــالم كرد ك ــگاه ها اع ــى دانش فرهنگ
دانشجويى در دستوركار اين معاونت قرار دارد و پس از مطالعه، 
ــور  ــان، اين منش ارزيابى و اخذ نظر صاحب نظران و كارشناس

منتشر خواهد شد. 
حال پس از گذشت يك سال و در روزهاى گذشته، متن كامل 
ــده و در سايت وزارت علوم  منشور حقوق دانشجويى منتشر ش
http://www.msrt.ir/fa/cultural/Pages/ :ــانى ــه نش ب

BillOfRights.aspx قابل دسترسى است. 
ــه رونمايى از منشور حقوق دانشجويى،  دكتر هاشمى، در جلس
ــت و  ــازى دانس ــور را فرهنگ س ــن منش ــن اي ــدف از تدوي ه
ــا اتكا به  ــم كه ب ــجويان القا كني ــه دانش ــم ب گفت:مى خواهي
ــم كنند، و اگر  ــى، فعاليت هاى خود را تنظي ظرفيت هاى قانون

قوانين خوب تصويب شود، يك مبناى مشترك داريم. 
منشور حقوق دانشجويى پس از 14 بار بازنگرى، نهايتاً در شش 
ــى، حقوق آموزشى پژوهشى،  ــامل: حقوق اساس فصل مجزا ش
حقوق صنفى رفاهى، حقوق سياسى، حقوق فرهنگى اجتماعى 

و حقوق انضباطى تدوين و منتشر شد.
ــه اصول و بندهاى  ــجويان با ارجاع ب  در هر فصل، حقوق دانش
ــاس آن، دانشجويان  ــده است تا براس قانون اساسى تشريح ش
بدانند كه طبق قوانين موجود چه ظرفيت ها و اختياراتى دارند. 

12بهمن:
 آخرين مهلت اعمال

سوابق تحصيلى كنكورى ها
بر اساس اطالعيه اى كه روى سامانه جمع آورى اطالعات 
داوطلبان آزمون سراسـرى قرار گرفـت، آخرين مهلت 
اعمال سـوابق تحصيلى داوطلبان كنكـور،12 بهمن ماه 

اعالم شد. 
ــنا، با توجه به اطالعيه سامانه ”ساهت“ (سامانه  به گزارش ايس
ــاني:  ــرى) به نش ــع آورى اطالعات داوطلبان آزمون سراس جم
ــوابق تحصيلى موجود در  ــات س dipcode.medu.ir، اطالع
ــاهت در يك مرحله تا 12 بهمن ماه 1393 به منظور  سامانه س
ــرى، ارسال مى شود و  ــامانه ثبت نام آزمون سراس اعمال در س
سوابق تحصيلى يا اصالحاتى كه بعد از تاريخ فوق ارسال شود، 

در سامانه سازمان سنجش نخواهد بود. 
ــت نمرات دروس داوطلبانى كه قبل از سال 84 اخذ  گفتنى اس
ــى كه به صورت تطبيقى در كارنامه درج  ــده و نمرات دروس ش
ــد، در سامانه ساهت و سنجش وجود نخواهد داشت و  شده باش
هر داوطلب فقط مى تواند براى يك بار نسبت به اعالم مغايرت 
ــماره پيگيرى دريافت نمايد؛ لذا  اطالعات خود اقدام نموده و ش

داوطلبان بايد در ثبت اطالعات خود دقت نمايند. 
خاطرنشان مى شود، داوطلبانى كه پس از اخذ مدرك تحصيلى 
مشخصات سجلى خود را تغيير داده اند، نيازى به اصالح مدرك 
تحصيلى ندارند و بر اساس اطالعات و مشخصات سجلى قبلى 

خود شناسايى مى شوند. 
ــاخه هاى  ــت كه اطالعات فارغ التحصيالن ش ــايان ذكر اس ش
ــت معلم و  ــراهاى تربي ــه اى و كاردانش و دانشس ــى و حرف فن
ــطه و  ــالن نظام ترمى واحدى قديم آموزش متوس فارغ التحصي
ديپلمه هاى تطبيقى مدارس غير ايرانى نيز در سامانه ساهت و 

سنجش وجود نخواهد داشت.

شرايط بازگشت به تحصيل دانشجويان 
علوم پزشكى دانشگاه آزاد

رئيس دانشگاه آزاد اسالمى، شرايط بازگشت به تحصيل 
دانشجويان علوم پزشكى اين دانشگاه را اعالم كرد. 

طبق بخشنامه اى از سوى دكتر ميرزاده، كليه دانشجويان علوم 
ــالمى كه به داليل مختلف از ادامه  ــگاه آزاد اس ــكى دانش پزش
تحصيل بازمانده، ترك تحصيل كرده يا در صورت قبولى ثبت نام 
نكرده يا انصراف داده اند، در صورت مراجعه براى ادامه تحصيل، 
ــكى دانشگاه  ــى حوزه علوم پزش ــاس نظر شوراى آموزش براس
ــال دوم سال تحصيلى  ــرايط زير فقط در نيمس مي توانند با ش

93-94 ثبت نام و شروع به تحصيل كنند. 
ــى در خصوص اين افراد  ــگاهى و مراكز آموزش واحدهاى دانش
ــوابق آموزشى، آزمون و  ــبت به احراز س موظف هستند كه نس
دانشجويى (از جمله وضعيت نظام وظيفه دانشجويان ذكور كه 
ــند) متقاضى مطابق ضوابط  ــته باش منع ادامه تحصيل نداش

ثبت نام اقدام نمايند.
ــازى واحدهاى گذرانده شده قبلى دانشجو بايد طبق  معادل س
ــكى ابالغى  ــته ها و مقاطع مختلف گروه پزش آيين نامه هاى رش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى صورت پذيرد. 
چنانچه رشته تحصيلى متقاضى در واحد دانشگاهى داير نباشد، 
امكان انتقال و ادامه تحصيل در نزديك ترين واحد دانشگاهى با 
هماهنگى و نظر مركز توسعه آموزش پزشكى و امور دانشجويان 

دانشگاه فراهم شود. 
ــاب در سنوات و بدون  ــال هاى عدم مراجعه، بدون احتس نيمس
ــهريه اى اعم از ثابت و متغير لحاظ گردد و  دريافت هيچ گونه ش
شهريه مطابق دانشجويان ورودى جديد محاسبه و اخذ گردد. 

ــر دليل،  ــه بنا به ه ــنامه، در صورتى ك ــن بخش ــاس اي بر اس
ــته باشند،  ــجويان قصد مهمانى به واحدهاى ديگر را داش دانش
ــى مربوط را  الزاماً بايد در واحد مبدأ ثبت نام كنند و امور آموزش
انجام دهند و سپس با اعالم علت، نقل و انتقال از طريق سامانه 
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(نقل و انتقاالت) اقدام قانونى انجام شود. 
ــدام را به تفكيك  ــگاهى موظفند كه نتيجه اق ــاى دانش واحده
ــدگان به مركز آزمون و معاونت علوم پزشكى  اسامى ثبت نام ش

دانشگاه در سازمان مركزى اعالم كنند. 
ــجويان رشته هاى علوم پزشكى كه با  اين بخشنامه شامل دانش
احكام قضايى يا انضباطى دائم از دانشگاه اخراج يا به دليل افت 

تحصيلى اخراج آموزشى شده اند، نمى شود. 
ــكى، حداكثر يك  ــدگان گروه پزش ثبت نام با تأخير پذيرفته ش
سال پس از اعالم قبولى امكان پذير است و قابل تسرى به قبول 

شدگان سال هاى قبل نخواهد بود. 
ــتثنايى منوط به اخذ مجوز الزم از كميسيون  تبصره: موارد اس

موارد خاص حوزه علوم پزشكى دانشگاه است. 
ــال دوم سال تحصيلى  ــنامه صرفاً يك بار براى نيمس اين بخش
ــنامه، موارد استثنايى  ــت و طبق اين بخش 93-94 قابل اجراس
ــيون موارد خاص حوزه علوم  منوط به اخذ مجوز الزم از كميس

پزشكى دانشگاه است.

فردا طى مراسمى :
برگزيدگان نوزدهمين المپياد

 علمي – دانشجويي كشور تقدير مى شوند
مراسـم تقدير از نفرات اول تا سـوم نوزدهمين المپياد 
علمـي – دانشـجويي كشـور، با حضـور معـاون علمي 
و فنـاوري رئيـس جمهـور، وزيـر علـوم، تحقيقـات و 
فنـاوري، معاونـان وزارت علـوم، معاون وزيـر و رئيس 
سازمان سنجش، مسـوؤالن و اعضاي كميته هاي علمي 
المپياد، دانشـجويان و خانواده هايشان در روز سه شنبه 
1393/11/7 در آمفي تئاتـر دانشـكده تربيـت بدنـي 

دانشگاه تهران برگزار مي شود.
ــاد علمي –  ــده نوزدهمين المپي ــم از 67 برگزي ــن مراس در اي
ــره، برنز و لوح  ــور با اهداي مدال هاي طال، نق ــجويي كش دانش

تقدير، قدرداني به عمل مي آيد.
اين نفرات از بين 330114 نفر شركت كننده در المپياد متمركز 
(همزمان با برگزاري  آزمون كارشناسي ارشد) و المپياد غيرمتمركز  

(قطب هاي هشت گانه) به مقام هاي ممتاز دست يافته اند.
گفتني است كه اين المپياد در رشته هاي زبان و ادبيات فارسي، 
الهيات و معارف اسالمي، علوم اقتصادي، علوم تربيتي، حقوق، 
شيمي، فيزيك، آمار، رياضي، مهندسي برق، مهندسي شيمي، 
ــي كامپيوتر،  ــي مكانيك، مهندس ــي عمران، مهندس مهندس

مهندسي كشاورزي و طراحي صنعتي برگزار شد.
همچنين در رشته هاي رياضي، آمار و شيمي، المپياد علمي - دانشجويي 

به صورت بين المللي و با حضور 9 كشور برگزار شده است.

زمان تكميل موجودي عمره دانشگاهيان 
تا هشتم بهمن تمديد شد

معاون اجرايي سـتاد عمـره و عتبات دانشـگاهيان گفت: 
مهلت تكميل موجودي حساب براي دانشگاهيان عمره گزار 

كه تا اول بهمن اعالم شده بود، تا هشتم بهمن تمديد شد.
ــره و عتبات  ــتاد عم ــي و اعزام س ــاون اجراي ــد زارع، مع محم
ــاب براي  ــل موجودي حس ــت: مهلت تكمي ــگاهيان، گف دانش
دانشگاهيان عمره گزار كه پيش از اين اول بهمن ماه اعالم شده 

بود، تا هشتم بهمن ماه تمديد شد.
وي افزود: با توجه به درخواست هاي مكرر دانشجويان مبني بر 
ــدن وام بانك  ــد مهلت تكميل موجودي عمره و آماده نش تمدي
ــتم  ــگاهيان تا هش ــاب دانش برخي از زائران، زمان تكميل حس

بهمن ماه تمديد شد. 
ــن در كاروان، تكميل  ــرط الزم براي قرار گرفت زارع ادامه داد: ش
موجودي هر نفر تا سقف هزينه اعالم شده (براي هر نفر 2 ميليون 

و 200 هزار تومان) و تحويل تمام مدارك با گذرنامه است. 
ــل از زمان  ــا قب ــت ت ــجويان مي بايس ــام دانش ــت: تم وي گف
ــودي و تحويل مدارك به  ــبت به تكميل موج كاروان بندي، نس

صورت كامل اقدام كنند.

ثبت نام آزمون 
آيلتس آكادميك و جنرال آغاز شد

معاون سنجش و پذيرش دانشـگاه آزاد اسالمي، از آغاز 
ثبت نام آزمون آيلتس آكادميك و جنرال خبرداد.

دكتر علوي فاضل با اعالم اين خبر گفت: ثبت نام آزمون آيلتس 
در دو ماژول آكادميك و جنرال از روز چهارشنبه اول بهمن ماه 

آغاز شده است. 
ــگاه آزاد افزود: متقاضيان براي  معاون سنجش و پذيرش دانش
ــايت:  ــد به صورت آن الين روي وب س ثبت نام خود مي توانن

ielts.iauset.com اقدام كنند.
ــان كرد: اين آزمون، شنبه 23 اسفندماه در تهران  وي خاطرنش
ــل دوم، روبروي تاالر بورس،  به آدرس: خيابان حافظ، انتهاي پ
ــد و نتايج آن، در روز 15 فروردين  پالك 303، برگزار خواهد ش

ماه از طريق سامانه: results.ielts.org اعالم مي شود. 
ــگاه آزاد بيان كرد: اين معاونت با  معاون سنجش و پذيرش دانش
هيچ فرد يا مؤسسه اي براي ثبت نام طرف قرارداد نيست و ثبت نام 

تنها از طريق سامانه: ielts.iauset.com انجام مي پذيرد. 
ــؤال  ــان محترم براي طرح هر گونه س ــان گفت: متقاضي وي در پاي
ــماره تلفن هاي:  ــي مي توانند با ش ــاختن هر نوع ابهام يا برطرف س
66348862- 66348856 دفتر مركزي آيلتس تماس حاصل كنند.

زمان توزيع كارت آزمون 
دكترى دانشگاه آزاد

دكتر علوى فاضل، معاون سـنجش و پذيرش دانشـگاه 
آزاد اسالمي، با اعالم اين خبر گفت: داوطلبان مى توانند 
از ساعت 11 صبح روز دوشـنبه مورخ 6 بهمن (امروز)، با 
مراجعه به پايگاه اينترنتى معاونت سنجش و پذيرش به 
آدرس: www.azmoon.org و وارد نمـودن اطالعـات 
خود، كارت ورود به جلسه آزمون خود را دريافت كنند. 

ــر داوطلبى پس از دريافت كارت  وى در ادامه افزود: چنانچه ه
ــه آزمون، مغايرتى در مندرجات ازنظر مشخصات  ورود به جلس
فردى، زبان خارجي و سهميه مالحظه كرد، مى تواند با مراجعه 

به باجه هاى رفع نقص نسبت به اصالح آنها اقدام كند. 
ــورد زمان و  ــگاه آزاد، در م ــرش دانش ــنجش و پذي ــاون س مع
ــران براي رفع نقص  ــكان رفع نقص گفت: داوطلبان حوزه ته م
مى بايست در يكى از روزهاى سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه و 
از ساعت 8 الى 12 و 13 الى 17 به مجتمع دانشگاهى ولى عصر 
تهران مركزى واقع در ميدان امام حسين (ع) - ابتداى خيابان 
ــل حوزه امتحانى آنها  دماوند مراجعه كنند. داوطلبانى كه مح
ــگاهى مجرى اين آزمون (واقع در شيراز،  يكى از 10 واحد دانش
اصفهان، اهواز، مشهد، تبريز، كرمانشاه، كرمان، سارى، رشت و 
ــت كه در يكى از روزهاى فوق به محل  ــت، الزم اس زاهدان) اس

باجه رفع نقص حوزه امتحانى خود مراجعه نمايند. 
وى در پايان گفت: داوطلبان در صورت مواجه شدن با هر سؤال 
يا ابهامى مى توانند به سايت: www.azmoon.org مراجعه 
ــؤال خود را مطرح كنند تا  ــخ، س ــش و پاس ــمت پرس و در قس

كارشناسان در اسرع وقت به آن سؤال پاسخ دهند. 

 MHLE ثبت نام آزمون زبان
وزارت بهداشت

 MHLE مهلت ثبت نام در بيست و هفتمين آزمون زبان
وزارت بهداشـت از روز چهارم بهمن آغاز شده است و تا 

24 بهمن ادامه دارد. 
ــت و هفتمين دوره آزمون زبان MHLE وزارت بهداشت  بيس
ــود  در روز 30 بهمن در دو حوزه تهران و اصفهان برگزار مى ش
و داوطلبان مى توانند با مراجعه به سايت مركز سنجش آموزش 

پزشكى نسبت به ثبت نام در اين آزمون اقدام كنند.

ــه آزمون در روزهاى 28 و 29 بهمن توزيع  كارت ورود به جلس
مى شود و پس از برگزارى آزمون در 30 بهمن، كارنامه داوطلبان 

در 6 اسفندماه روى سايت مركز سنجش قرار مى گيرد.
ــت، داراى 100 پرسش در  آزمون زبان MHLE وزارت بهداش
ــش درك مطلب شنيدارى،  ــتاندارد تافل (30 پرس سطح اس
ــتور زبان و 30 پرسش درك  40 پرسش واژگان، ساختار و دس

مطلب نوشتارى) و 100 نمره (بدون نمره منفى) است.

اعالم نتايج برخي از آزمون هاي
 دانشگاه آزاد

معاون سـنجش و پذيـرش دانشـگاه آزاد اسـالمى، از 
اعالم نتايج رشـته هاى كارشناسـى پيوسته و ناپيوسته 
بدون آزمون و مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسـري 
رشـته هاي غيرپزشكي و دامپزشكي نيمسـال دوم اين 

دانشگاه خبرداد. 
دكتر علوى فاضل با اعالم اين خبر گفت: نتايج كليه رشته هاى 
مقاطع كارشناسى پيوسته و ناپيوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد 
ــد و داوطلبان  ــاعت 17 روز شنبه 4 بهمن اعالم ش اسالمى س
ــايت: www.azmoon.com  از  ــه به س مى توانند با مراجع

نتايج خود مطلع شوند. 
ــالمى افزود:  ــگاه آزاد اس ــرش دانش ــنجش و پذي معاون س
پذيرفته شدگان مى توانند روز سه شنبه 7 بهمن براى ثبت نام به 

واحدهاى مربوطه مراجعه كنند. 
ــته از داوطلبان گفت:  ــل اين دس ــوص ادامه تحصي وى درخص
ــال دوم مشغول به  ــدگان مى توانند از همين نيمس پذيرفته ش

تحصيل شوند. 
همچنين معاون سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمى اظهار 
ــرى رشته هاى  كرد: نتايج مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراس
ــاعت 17 روز شنبه  ــكى نيمسال دوم س غيرپزشكى و دامپزش
ــت و داوطلبان مى توانند با مراجعه به  ــده اس 4 بهمن اعالم ش
سايت:  www.azmoon.com از وضعيت خود مطلع شوند. 
وى در ادامه افزود: پذيرفته شدگان الزم است كه روز سه شنبه 

7 بهمن براى ثبت نام به واحدهاى مربوطه مراجعه كنند. 

9 بهمن:
ثبت نام پذيرفته شدگان بدون آزمون 

دانشگاه پيام نور 
مديركل خدمات آموزشي دانشگاه پيام نور، زمان ثبت نام 
پذيرفته شـدگان سـوابق تحصيلي (بـدون آزمون) اين 

دانشگاه را 9 الي 14 بهمن ماه اعالم كرد.
ــوابق تحصيلي  ــدگان س عباس گل بداق اعالم كرد: پذيرفته ش
ــگاه پيام نور از تاريخ 9 لغايت 14 بهمن ماه  (بدون آزمون) دانش

ثبت نام مي شوند.
مديركل خدمات آموزشي دانشگاه پيام نور افزود: پذيرفته شدگان 
ــه آدرس:  ــتان ب ــامانه گلس ــا مراجعه به س ــد ب مي توانن
ــال دوم 93-94 ثبت نام و  http://reg.pnu.ac.ir براي نيمس

نسبت به انتخاب واحد اقدام كنند.

 (ph.D) اعالم نتايج نهايى دكترى
علوم پزشكى

نتايـج نهايى آزمون دكتـرى (ph.D) رشـته هاى علوم 
پزشـكى، روز شـنبه چهارم بهمن ماه، از طريق سـايت 
 www.sanjeshp.ir :سنجش آزمون پزشكى به نشـانى

اعالم شد. 
ــين پوركاظمى، رئيس مركز سنجش آموزش  دكتر محمدحس
پزشكى كشور، با اعالم اين خبر در مورد تعداد پذيرفته شدگان 
در اين آزمون گفت: 4700 نفر در اين آزمون پذيرفته شده اند. 

www.konkurchi.ir www.konkurchi.ir www.konkurchi.ir

www.konkurchi.ir www.konkurchi.ir www.konkurchi.ir
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ــدگان گرامي در توأم كردن علم، تقوا و كسب رضاي خالق  با آرزوي توفيق الهي براي پذيرفته ش
ــدگان نهايي رشته هاي  ــالمي، بدين وسيله به اطالع پذيرفته ش و تالش براي سربلندي ايران اس
ــگاه ها و مراكز آموزش  ــبانه)، دانش مختلف تحصيلي نيمه متمركز دوره هاي روزانه، نوبت دوم (ش
عالي و مراكز آموزشي دانشگاه پيام نور، پرديس  هاي آموزشي دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه تربيت 
ــات آموزش عالي غيرانتفاعي مي رساند كه ضرورت دارد براي  دبير شهيدرجاييـ  تهران و مؤسس
ــتن مدارك ثبت  نام به شرح ذيل در يكي از  ــه محل قبولي خود، با همراه داش ثبت نام در مؤسس
روزهاي سه شنبه يا چهارشنبه مورخ  7 و 93/11/8 به مؤسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند. 
بديهي است كه عدم مراجعه بموقع پذيرفته شدگان براي ثبت نام، به منزله انصراف از تحصيل آنان 

تلقي خواهد شد.
تذكرات بسيار مهم :

1_كليه پذيرفته شدگان الزم است كه قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه يا مؤسسه محل قبولي 
خود، براي اطالع از برنامه زمان، مكان، مدارك مورد نياز و نحوه مراجعه خود به منظور ثبت نام، به 

پايگاه اطالع رساني دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نمايند.
2_ در  رشته هاي تحصيلي دكتري پيوسته بيوتكنولوژي سهميه مناطق محروم استان لرستان در 
دانشگاه تهران (كد 22571)، دكتري پيوسته رياضي دانشگاه شهيد باهنر كرمان (كد 11374)، 
ــگاه علوم پزشكي بقيه اهللا، كارداني فوريت هاي  كارداني فوريت هاي پزشكي (كد 11479) دانش
ــتان تهران)،  ــاهرود (ويژه داوطلبان بومي اس ــگاه علوم پزشكي ش ــكي (كد 11503) دانش پزش
ــلح در دانشگاه علوم  ــيه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مس ــكي (كد 11466) بورس دندانپزش
ــته علوم ورزشي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجاييـ   پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران، رش
ــته ارتباط تصويري دانشگاه تربيت  تهران (كدهاي  19395، 19381، 19389 و 19394) و رش
ــاي 17075، 17084، 17088، 17089 و 17092) به دليل  ــهيد رجاييـ  تهران (كده دبير ش
ــوي مؤسسات ذي ربط تا  ــاير مراحل گزينش آنان از س اينكه نتايج مراحل مصاحبه، معاينه و س
زمان اعالم نتايج نهايي به اين سازمان اعالم نشده، هيچ فردي به عنوان پذيرفته شده نهايي اعالم 

نگرديده است.
ــي برقـ  مخابرات، كاردان فني برق-الكترونيك، تلويزيون و  3_ در  رشته هاي تحصيلي مهندس
هنرهاي ديجيتالي و كارگرداني تلويزيون دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران (كدهاي 
ــال نتايج  ــه دليل عدم ارس 11375، 11376، 12045، 17124، 17125، 17213 و 17214) ب
ــه ذي ربط تاكنون، دراين  ــوي مؤسس ــاير مراحل گزينش آنان از س مراحل مصاحبه، معاينه و س
ــت كه اعالم اسامي  ــده نهايي اعالم نمي گردد. بديهي اس مرحله هيچ فردي به عنوان پذيرفته ش

پذيرفته شدگان نهايي اين دانشگاه، منوط به وصل نتايج مصاحبه و گزينش خواهد بود.
الف- مداركي كه پذيرفته شدگان الزم است به هنگام ثبت نام ارائه نمايند :

1-پذيرفته شدگان بايد داراي يكي از مدارك  پايان  دوره كارداني (حداكثر تا تاريخ 93/11/30) يا 
ــگاهي (تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي94-1393 ) يا ديپلم  گواهينامه پايان دوره پيش دانش
ــتان  محل اخذ مدرك تحصيلي مشخص  ــطه كه در آن بخش و شهرس نظام قديم آموزش متوس

شده  باشد براي ثبت نام به مؤسسه محل قبولي مراجعه نمايند.
ــطه سال ما قبل مدرك و دو سال ما قبل آن براي كليه  2- اصل مدرك يا گواهي تحصيلي متوس
پذيرفته شدگان اعم از نظام جديد يا  نظام  قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاي مدير دبيرستان 
يا هنرستان به انضمام تصوير آن كه بخش و شهر محل اخذ مدرك تحصيلي در آن مشخص باشد. 
ــكده هاي فني و حرفه اي وابسته  ــته آموزش 3- اصل  و يا گواهي مدرك  پايان  دوره كارداني پيوس
ــدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك  ــدگان داراي م به وزارت آموزش و پرورش براي پذيرفته ش
ــا گواهي ديپلم  ــر آن، همچنين اصل ي ــخ 93/6/31) به انضمام تصوي ــي (حداكثر تا تاري كاردان
متوسطه، سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم با مهر و امضاء مدير دبيرستان يا هنرستان كه 
ــال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم در آن مشخص شده  بخش و شهر محل اخذ ديپلم و س

باشد، به انضمام يك برگ تصوير آن.
4- اصل شناسنامه و كارت ملي و دو سري كپي از آنان.

5- شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ تهيه شده در سال جاري (براي تمام داوطلباني كه براي آنان 
معافيت تحصيلي درخواست مي گردد الزم است 12 قطعه عكس همراه داشته باشند). 

6- مدركي كه وضعيت نظام  وظيفه آنها را با توجه شرايط مربوط به مقررات وظيفه عمومي مندرج 
ــال 1393 مشخص كند (براي  ــري س ــماره يك آزمون سراس در صفحه 38 دفترچه راهنماي ش

برادران).
7- اصل حكم مرخصي ساالنه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان.

ــپاه پاسداران انقالب اسالمي يا وزارت جهاد كشاورزي  8- معرفي نامه رسمي از ستاد مشترك س
با امضاء و مهر هر يك از رؤساي ارگان هاي مذكور كه در آن قيد شده باشد: «داوطلب، با توجه به 
ماده 1 و تبصره هاي چهارگانه آن در آيين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان 
ــات آموزش عالي و ساير شرايط مندرج در  ــيجي به دانشگاه ها و مؤسس و جهادگران داوطلب بس

آيين نامه مذكور، واجد شرايط استفاده از سهميه رزمندگان يا ايثارگران است.»
ــاهد و ايثارگر با سهميه هاي بنياد شهيد و امورايثارگران و ستاد كل  9- آن دسته از داوطلبان ش
ــده اند، در زمان ثبت نام، ملزم به ارائه فرم يا مدركي در رابطه با تأييد  نيروهاي مسلح پذيرفته ش
ــتند و مالك عمل براي ثبت نام از آنان همان عنوان اعالم شده از  ــهميه ثبت نامي خويش نيس س
ــازمان سنجش است. بديهي است كه چنانچه سهميه پذيرفته شده اي بر حسب مورد از  سوي س

سوي ارگان هاي فوق مورد تأييد قرار نگيرد، از تحصيل وي ممانعت به عمل خواهد آمد.
ــدگان الزم است كه به همراه تصوير گواهي پيش دانشگاهي خود به دفاتر پستي  10- پذيرفته ش
ــي) از اداره آموزش  ــت تأييديه تحصيلي (ارزش تحصيل ــكونت خود مراجعه و درخواس محل س
وپرورش محل تحصيل خود نمايند و اين رسيد پستي را در زمان ثبت نام به دانشگاه محل قبولي 

خود ارائه نمايند. 
ارائه اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا اداره  
آموزش پرورش شهرستان ذي ربط براي ديپلمه هاي نظام جديدآموزش متوسطه (رياضي فيزيك، 
ــاني و علوم و معارف اسالمي) سال هاي 1384 به بعد كه امتحانات آنان به  علوم تجربي، علوم انس

صورت كتبي و سراسري برگزار شده است در هنگام ثبت نام ضروري است. 
ب- تذكرات مهم در رابطه اعالم اسامي پذيرفته شدگان نهايي :

ــته هاي تحصيلي  ــدگان نهايي هر يك از رش ــامي آنان به عنوان پذيرفته ش 1- داوطلباني كه اس
ــته متمركز آزمون سراسري  ــت، چنانچه جزو پذيرفته شدگان رش نيمه متمركز اعالم گرديده اس
ــند، برابر ضوابط اعالم  شده قبولي آنان در رشـته متمركز لغو شده و  ــال1393 نيز باش س
ــده نيمه متمركز (قبولي جديد) ثبت نام و ادامه تحصيل  ــت در رشته پذيرفته ش منحصراً مي بايس
دهند. اين دسته از پذيرفته شدگان به منظور ثبت نام در رشته قبولي نيمه متمركز نياز به انصراف 
ــجوي انتقالي رفتار خواهد شد. همچنين  ــته قبولي قبلي خود ندارند و با آنان همانند دانش از رش
ــت از حداكثر دو نوبت قبولي منظور  ــدگان دوره هاي روزانه نيمه متمركز يك نوب براي پذيرفته ش

خواهد شد.
ــده نهايي دوره هاي روزانه درج گرديده است،  ــامي آنان به عنوان پذيرفته ش 2- داوطلباني كه اس
خواه در مؤسسه آموزش  عالي ذي ربط ثبت نام نمايند يا ننمايند، حق شركت در آزمون سراسري 

سال1394 را نخواهند داشت.
3- گزينش رشته  نيمه متمركز تربيت  بدني  و علوم  ورزشي  دوره هاي  مختلف تحصيلي دانشگاه ها 
ــته تربيت  ــه در مراحل معاينه و آزمون عملي رش ــات  آموزش عالي  از بين داوطلباني ك و مؤسس
ــركت نموده اند و از سوي كميته آزمون عملي واجد شرايط از نظر معاينه  بدني و علوم ورزشي ش
ــتن نمره علمي زيرگروه رشته  ــده اند، با در نظر داش و آزمون عملي براي گزينش نهايي اعالم ش
ــبه از بين گروه هاي آزمايشي (1، 2 و 3) انجام شده   تربيت بدني و نمره هاي علمي و عملي مكتس
است؛ لذا داوطلباني كه در آزمون عملي شركت نموده اند، ولي اسامي آنان به عنوان پذيرفته شده 
نهايي اعالم نشده است، مردود مراحل معاينه و آزمون عملي يا در گزينش نهايي مردود علمي در 

مقايسه با ساير پذيرفته شدگان نهايي شناخته شده اند. 
ــگاه پيام نور از تاريخ 93/11/12 لغايت 93/11/18 از  4- تاريخ ثبت نام كليه مراكز آموزشي دانش
ــگاه پيام نور به آدرس:  www.pnu.ac.ir صورت خواهد پذيرفت. داوطلبان  طريق سايت دانش
ــايت اين دانشگاه توجه  ــتر به اطالعيه مندرج در س ضرورت دارد كه براي اطالع از جزئيات بيش

نمايند.

داوطلبان گرامي مي توانند سـؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان 
سـنجش آموزش كشـور به نشـاني: www.Sanjesh.org يا با شـماره  تلفن هاي:  

9-88923595 با پيش شماره  021 مطرح نمايند.
روابط عمومي  سازمان  سنجش آموزش كشور

اطالعيــه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص:

 اعالم نتايج نهايي پذيرفته شدگان رشته  هاي  مختلف 
تحصيلي نيمه  متمركـز آزمون  سراسري  سال  1393
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اطالعيه  شركت تعاونى خدمات آموزشى كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه ثبت نام و برگزاري آزمون هاي آزمايشي «سنجشِ پيش» ويژه 
داوطلبان سال چهارم متوسطه و فارغ التحصيالن دوره متوسطه

ــركت تعاونى خدمات آموزشى كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور، به  عنوان مجموعه  اى كه  ش
ــى و كمك آموزشى به داوطلبان آزمون سراسرى  به صورت تخصصى ارائه دهنده خدمات آموزش
دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالى كشور است، در سال تحصيلى 93-94 نيز همانند سال  هاى 
گذشته، مجموعه آزمون  هاى آزمايشى سنجِش پيش را براى استفاده دانش آموزان سال چهارم و 
كليه افرادى كه خود را براى شركت در آزمون سراسرى دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالى آماده 

مى  نمايند، طرح  ريزى نموده است.
ويژگى  هاى آزمون هاى آزمايشى سنجِش پيش:

* برگزارى آزمون تابستانه در شهريور 93 با هدف ارزيابى از مطالعات تابستانى داوطلبان؛
* تقسيم  بندى جديد منابع درسى در آزمون  هاى مرحله  اى مطابق با برنامه درسى در دبيرستان  ها؛

* اعالم نتايج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگزارى آزمون؛
ــه با  * ارائه كارنامه نتايج با اطالعات جامع و مفيد براى اطالع داوطلب از وضعيت علمى و مقايس

ساير داوطلبان؛
* ارائه دفترچه پاسخ  هاى كامًال تشريحى به داوطلبان؛

* برگزارى آزمون جامع پايه در فروردين ماه با هدف ارزيابى وضعيت آمادگى داوطلبان در دروس 
پايه.

نحوة زمان بندى آزمون  ها به شرح جدول زير است:

چگونگي ثبت  نام و برگزاري آزمون  هاي آزمايشي سنجِش پيش 
نحوه برگزاري آزمون هاي آزمايشى سنجِش پيش:

آزمون تابستانه يك نوبت و در شهريورماه سال جارى برگزار مى  شود.
ــاس  ــون  هاى مرحله  اى در 6 نوبت و براس ــتانه، آزم ــد از برگزارى يك نوبت آزمون تابس بع
ــه از آزمون طبق  ــر مرحل ــوري كه در  ه ــود؛ به ط ــى برگزار مى  ش ــدى منابع درس ــيم  بن تقس
ــر اين، در آزمون هر  ــده، ازداوطلبان  امتحان به عمل مي آيد؛ عالوه ب ــيم بندي هاي انجام ش تقس
ــمت هاي مربوط به مراحل قبل نيز امتحان گرفته مي شود؛ ليكن در هر  ــمت يا قس مرحله از قس
مرحله، سؤاالت امتحاني با تأكيد بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي مي  شود (براي مثال، در 
مرحله سوم آزمون قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظورشده است؛ با اين تأكيد كه 

بيشتر سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود).
ــي جامع  ــي مرحله اي فوق، 4 نوبت آزمون آزمايش      بعد از برگزاري 6 نوبت آزمون هاي آزمايش
ــود. پس از برگزاري هر يك از  ــال 1394 برگزار مي ش ــري س نيز تا قبل از برگزاري آزمون سراس
ــيار مفيد و ارزنده  ــاي مرحله اي و همچنين آزمون هاي جامع، كارنامه اي با اطالعات بس آزمون ه
در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد تا داوطلبان براساس اطالعات مندرج در اين كارنامه  ها از ميزان 
آمادگي خود براي شركت در  آزمون سراسري مطلع شوند و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا قبل 
ــدام نمايند. كارنامه داوطلبان عصر  ــري اق از برگزاري آزمون مرحله بعد و در نهايت آزمون سراس
 www.sanjeshserv.ir :ــايت اينترنتى شركت به نشانى همان روز برگزارى آزمون از طريق س

منتشر مي  شود.
ــركت كنندگان در آزمون هاي  ــه تعداد كثير ش ــت كه با توجه ب ــح اين نكته ضروري اس     توضي
سنجِش پيش، رتبه هاي اكتسابي داوطلبان معيار معتبري براي داوطلبان خواهد بود تا موقعيت 

علمي خود را نسبت به رقباي خود در يك جامعه آماري وسيع مورد ارزيابي قرار دهند.
نكته مهم:

سؤاالت آزمون هاي سنجِش پيش فقط از منابع اعالم شده سازمان سنجش  آموزش كشور و از منابع 
درســي نظام جديد آموزش متوســطه خواهد بود و ضرورت دارد كه داوطلبان نظام قديم آموزش 

متوسطه نيز منابع اعالم شده را مطالعه و در اين آزمون ها شركت نمايند.
زمان و نحوه توزيع اينترنتى كارت ورود به جلسه آزمون هاي سنجِش پيش:

ــنجِش پيش براى كليه داوطلبان سراسر كشور از  ــه آزمون  هاى آزمايشى س كارت ورود به جلس
روز سه  شنبه قبل از هر آزمون منحصراً از طريق سايت اينترنتى شركت تعاونى خدمات آموزشى 
ــانى: www.sanjeshserv.ir توزيع مى  گردد و داوطلبان مى  بايست با مراجعه به سايت  به نش

اينترنتى فوق الذكر نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه خود اقدام نمايند.
جدول شهريه آزمون  هاى آزمايشى سنجِش پيش:

ــهريه فوق و هزينه  هاى ثبت  نام مندرج در آن، اين امكان نيز فراهم گرديده  با توجه به جدول ش
است تا داوطلبان عزيز در صورت تمايل بتوانند آزمون  هاى سنجِش پيش را به تعداد مورد نياز و 
ــوان مثال، داوطلب مى  تواند متقاضى 3 نوبت آزمون  دلخواه، انتخاب و ثبت  نام نمايند؛ به  عن

مرحله  اى و 3 نوبت آزمون جامع باشد.
شايان ذكر است همان طور كه قبًال نيز اشاره شد، داوطلبان براى استفاده بيشتر از تخفيف پلكانى 
مى  بايست تعداد مراحل و نوبت  هاى بيشترى از آزمون  ها را خريدارى نمايند تا ضمن برخوردارى 

از تعداد آزمون  هاى آزمايشى سنجشِ پيش از تخفيف باالترى نيز بهره  مند شوند. 
ضمناً به اطالع داوطلبان مى  رســاند كه در هنگام ثبت  نام و پس از انتخاب نوبت  هاى آزمون توسط 

داوطلب، برنامه ثبت  نام اينترنتى به  طور خودكار، وجه را با احتساب تخفيف محاسبه مى  نمايد.
الزم به  ذكر اسـت كه جدول تكميلى مربوط به هزينه  هاى ثبت  نام براى داوطلبانى 
كه مايل به انتخاب آزمون  هاى آزمايشى سنجِش پيش به صورت تلفيقى هستند، در 

سايت اينترنتى ثبت  نام آزمون  ها (www.sanjeshserv.ir) درج شده است.
نحوه ثبت نام:

ــى ســنجِش پيش در  ــركت در آزمون هاي آزمايش پرداخت اينترنتى: داوطلبان عالقه مند به ش
ــتاب و مراجعه به سايت  ــبكه ش ــتفاده از كارت هاى بانكى عضو ش ــور مي توانند با اس سراسركش
ــور به نشاني:  ــازمان سنجش آموزش كش شركت تعاونى خدمات آموزشى كاركنان س

www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت  نام اقدام و كد رهگيري دريافت نمايند.
الزم به ذكر اسـت كه خريد اينترنتى كارت اعتبارى ثبت  نام نشـان دهنده ثبت  نام 
نهايى داوطلب نبوده و مى  بايسـت كه وي بعد از خريـد كارت اعتبارى (دريافت 
شماره پرونده و شماره رمز) به لينك ثبت  نام مراجعه نموده و  ثبت  نام خود را نهايى 

و شماره پرونده و كدرهگيرى دريافت نمايد.
ــتان هايى كه مايل هستند براي سهولت  ثبت  نام گروهى از طريق مدارس: دبيرس
ــام به عمل آورند، مي توانند با  ــام به صورت يكجا از دانش آموزان خود ثبت ن ثبت ن
ــماره تلفن هاي 88844791 الى 88844793 يا دورنگار 88140041 تماس  ش

حاصل نموده تا اقدام الزم به عمل آيد.
ثبت نام حضوري:  ثبت نام براي كليه داوطلبان سراسر كشور از طريق سايت اينترنتي به نشاني: 
ــركت به نشاني: تهران، خيابان  ــت و دفتر مركزي ش www.sanjeshserv.ir  امكان  پذير اس
مطهري، خيابان مفتح شمالي (نرسيده به ميدان هفت تير) خيابان نوري اسفندياري، پالك 50، 

تلفن 88321455 نيز آماده ثبت نام از مراجعان در ساعات اداري است.
نكات مهم:

ــود و اين ثبت نام منحصراً مربوط به  ــام آزمون هاي جامع نيز در اين مرحله انجام مي ش 1- ثبت ن
آزمون هاي مرحله اي نيست.
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور :

قابل توجه متقاضيان شركت 
  TOEFL در  آزمون هاي

GRE و
به اطالع متقاضيان شركت در آزمون هايTOEFL وGRE مي رساند تنها مداركي از سوي اين 
ــازمان مورد تأييد و گواهي قرار مي گيرد كه مركز برگزاري آزمون، مجوز الزم را از اين سازمان  س

دريافت نموده و تحت نظارت اين سازمان قرار داشته باشد.
ــه نام مركز آمـوزش خانه  ــه اي ب ــهر كرمان مؤسس ــت كه در ش ــده اس اخيراً اطالع حاصل ش
ــازمان، اقدام به برگزاري آزمون هاي    ــوي اين س زبان كرمان بدون دريافت مجوزهاي الزم از س
ــده  در  TOEFLو  GREمي نمايد؛ لذا يادآوري مي گردد مدارك داوطلباني كه در مركز ياد ش
آزمون شركت مي نمايند، از نظر اين سازمان داراي اعتبار نيست و مورد تأييد براي ارسال به مراكز 

آموزشي قرار نخواهد گرفت. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 آغاز ثبت نام اينترنتي براي متقاضيان 
تحصيل در رشته هاي تحصيلي 

دانشگاه امام صادق(ع) آزمون 
سراسري سال 1394

پيرو اطالعيه مورخ 93/9/16 اين سازمان در خصوص تاريخ ثبت نام آزمون سراسري سال 1394 
ــيله به اطالع كليه متقاضيان تحصيل  ــد، بدين وس ــنبه 93/11/19 آغاز خواهد ش كه از روز يكش
ــال 1394 مي رساند كه  ــگاه امام صادق(ع) در آزمون سراسري س ــته هاي تحصيلي دانش دررش
ــگاه امام صادق(ع) از روز سه شنبه 93/10/9 آغاز شده است و تا پايان روز  ثبت نام اينترنتي دانش
پنجشنبه 93/11/30 ادامه خواهد داشت؛ لذا داوطلبان متقاضي تحصيل در رشته هاي تحصيلي 
ــگاه به نشاني:  ــايت اينترنتي دانش ــت در تاريخ تعيين شده به س ــگاه مزبور مي بايس دانش
ــبت به ثبت نام خود اقدام نمايند. داوطلبان مي توانند اطالعات  www.isu.ac.ir مراجعه و نس
بيشتر در خصوص شرايط و ضوابط اين دانشگاه، نحوه ثبت نام و ساير موارد را در پايگاه اينترنتي: 
www.gzn.isu.ac.ir مشاهده و مطالعه نمايند. بديهي است كه  متقاضيان در هنگام ثبت نام 
ــت بند مربوط به عالقه مندي به دانشگاه امام صادق(ع) را در تقاضانامه  آزمون سراسري، مي بايس

ثبت نام اينترنتي عالمتگذاري نمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

ــت؛ لذا داوطلبان در اين  ــترداد نيس ــده بابت ثبت  نام به هيچ عنوان قابل اس 2- وجه پرداخت ش
خصوص دقت الزم را به عمل آورند.

ــتر مي  توانند با خط ويژه 42966-021 (صداى داوطلب)  ــب اطالعات بيش داوطلبان براي كس
تماس حاصل نمايند.  

راهنماى نحوه ثبت  نام  اينترنتى آزمون  هاى آزمايشى سنجِش پيش
داوطلبان پس از مراجعه به سـايت اينترنتى شركت  تعاونى خدمات آموزشى كاركنان 
سازمان سنجش آموزش كشور به نشـانى: www.sanjeshserv.ir و خريدارى 
كارت  اعتبارى به تعداد مراحل مورد نظر خود، بر اسـاس توضيحات ذيل مى  بايسـت 

براى ثبت نام اقدام نمايند.
1_ داوطلب بايد شماره پرونده و رمز را وارد نموده و سپس عبارت امنيتى را كه در قسمت انتهاى 

صفحه نمايش داده شده با دقت وارد نموده و تأييد نمايد تا به مرحله بعدى وارد شود.

ــوده و تأييد نمايد تا به  ــده را وارد نم ــته ش 2_ در اين مرحله (گام) بايد داوطلب اطالعات خواس
مرحله بعدى(گام) وارد شود.

3_ در اين مرحله (گام) داوطلب مى  بايست صحت اطالعات وارد شده را تأييد نمايد.
ــت، اين است كه داوطلب براساس تعداد مراحلى  نكته  اى كه در اين مرحله (گام) قابل تأكيد اس
ــت مى  تواند آزمون انتخاب نمايد؛ به طور مثال، اگر شما 1  كه كارت اعتبارى خريدارى نموده اس
مرحله آزمون  هاى مرحله  اى و 4 نوبت آزمون جامع را تهيه كرده ايد، مى  توانيد از آزمون مرحله 

ششم تا آخر را عالمت بزنيد.
ــماره پرونده و كد رهگيرى به داوطلب نمايش  ــس از تأييد نهايى و ذخيره اطالعات، يك ش 4- پ
ــت پرينت نموده و تا  ــماره پرونده را داوطلب مي بايس ــود كه اين كد رهگيرى و ش داده مى ش

پايان آزمون  ها نزد خود نگهدارى نمايد.
شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور

ــركت  ــورخ 20 و 93/10/28 به اطالع كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام و ش پيرو اطالعيه  هاي م
ــال 1394 (نوبت پانزدهم) مي رساند كه با  ــد فراگير دانشگاه پيام نور س در آزمون كارشناسي ارش
ــگاه پيام نور، به منظور فراهم نمودن تسهيالت بيشتر براي آن دسته از  ــت دانش توجه به درخواس
داوطلباني كه تا اين تاريخ (93/11/01) براي ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است 
ــنبه مورخ 93/11/08 بتوانند نسبت  ــنبه مورخ 93/11/02 لغايت چهارش كه در روزهاي پنجش
ــذا كليه متقاضيان ضرورت دارد كه در مهلت  به ثبت نام يا ويرايش اطالعات خود اقدام نمايند؛ ل
ــده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما (اين دفترچه از طريق سايت سازمان  در نظر گرفته ش
ــايت سازمان  ــت) و فراهم نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز ثبت نام به س ــي اس قابل دسترس
ــنجش  آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org   مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون  س
كارشناسي ارشد فراگير دانشگاه پيام نور سال 1394 (نوبت پانزدهم) اقدام نمايند. ضمناً آن دسته 
ــود را در اين آزمون انجام داده اند، در صورت نياز مي توانند دربازه  از داوطلباني كه قبًال ثبت نام خ

زماني اعالم شده نسبت به ويرايش اطالعات ثبت نامي خود از طريق اين سايت اقدام نمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره:

شرايط و ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام 
درآزمون كارشناسي ارشد فراگير 

دانشگاه پيام نور  سال 1394 (نوبت پانزدهم)

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور:

قابل توجه متقاضيان  
ثبت نام  و شركت در

  آزمون  سراسري  سال 1394
پيرو اطالعيه مورخ 93/9/16 بدين وسيله  به  اطالع  كليه  متقاضيان  ثبت نام  و شركت  در 
آزمون  سراسري  سال 1394 براي  دوره هاي  روزانه ، نوبت دوم (شبانه )، نيمه حضوري، مجازي 
و پرديس خودگردان  دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي ، دانشگاه  پيام نور و مؤسسات  آموزش  
عالي  غيرانتفاعي  و غيردولتي  مي رساند كه اطالعيه سازمان در خصوص ثبت نام براي شركت 
سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه  در   93/11/6 مورخ  دوشنبه  روز  از  مذكور  آزمون هاي  در 
بيشتر  اطالع  كسب  براي  داوطلبان  و  است  گرفته  قرار   www.sanjesh.org نشاني:  به 

مي توانند به سايت سازمان و نشريه پيك سنجش مورخ 93/11/13 مراجعه نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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«رتبه 4 گروه  آزمايشـي علوم رياضى و فنـي و رتبه 10 
گروه آزمايشـي علوم تجربى  آزمون سراسـرى  از يك 

مدرسه در نورآباد ممسنى هستند . »
خبر،  عجيـب و تكان دهنـده بود؛ اينكـه دو رتبه برتر 
آزمون سراسـرى 92  در دو گروه آزمايشى متفاوت  از  
مدرسه اى  بى نام در شـهرى كوچك و به دور از امكانات 
ويژه شـهرهاى بزرگ هستند؛ اينكه يك مدرسه دولتى 
شـهرى كوچك، از مدارس غيرانتفاعـى  مطرح تهران، 
شـيراز، مشـهد، اصفهان و تبريز گوى سـبقت را ربوده 
اسـت. انتشـار خبر مسـاوى بود با اظهـار نظرهايى گاه 
عجيـب و غريب؛ اينكه شـايد كاسـه اى زير نيم كاسـه 
باشد و حتماً سر جلسـه آزمون، كمك هايى به آنها شده 
است؛ وگرنه چطور يك مدرسه كوچك دولتى كه سابقه 
چندانى نيز ندارد، نتايجى به اين درخشانى كسب كرده 

است !
سخنانى از اين دسـت و عالقه به آشنايى با راهكارهايى 
كه اين مدرسـه بـراى موفقيـت دانش آموزانـش به كار 
مى برد، ما را بر آن داشـت كه گفت و گويى با آقاى بابك 

ميرزايى، مدير دبيرستان  نمونه شاهد اميركبير نورآباد 
ممسنى، داشته باشـيم. ضمن تشكر از همكارى ايشان، 

نظر شما را به اين گفت و گو جلب مى كنيم:
آقاى ميرزايـى! ضمن تبريك براى موفقيت چشـمگير 
دبيرسـتان اميركبير، چه شد كه سـال 92 رتبه 4 گروه 
آزمايشـي علوم رياضى و فني و رتبه 10 گروه آزمايشي 
علوم تجربى كشـورى از مدرسـه شـما بودنـد؟ به طور 
اتفاقـى دو دانش آمـوز نخبـه در مدرسـه شـما حضور 

داشتند يا ...؟
ــاهد اميركبير،  ــتان پسرانه  نمونه ش بابك ميرزايى : دبيرس
هفت سال است كه پيش دانشگاهى دارد و در اين هفت سال ما 
خوشبختانه هر سال شاهد سير صعودى آن بوده ايم؛ براى مثال، 
سه سال پيش از يك كالس 23 نفره تجربى ما، 11 نفر در رشته  
پزشكى دانشگاه هاى دولتى  مطرح مثل تهران يا شيراز پذيرفته 
شدند. سال 92 نيز دو رتبه برتر كشورى و عالوه بر آنها پنج رتبه 
ــته نيز 12  ــال گذش ــه ما بودند. س زير 100 منطقه 2 از مدرس
ــتيم كه 9 نفر از آنها در دانشگاه هاى دولتى  قبولى پزشكى داش
و 3 نفر ديگر در دانشگاه  آزاد پذيرفته شدند كه البته آن 3 نفر 

ــگاه دولتى پذيرفته شوند؛ اما ترجيح  هم مى توانستند در دانش
ــان تحصيل كنند.  ــگاه آزاد نزديك منزلش ــه در دانش دادند ك
ــته هاى  ــوزان رياضى مان هم از 27 نفر، 24 نفر در رش دانش آم

مهندسى دانشگاه هاى دولتى پذيرفته شدند. 
چرا؟ ما مى بينيم كه در تهران يا سـاير شهرهاى بزرگ، 
بعضى از مدارس با وجود استفاده از كارآمدترين دبيران 
مطرح كشـور و مهيا بودن تمام امكانات و حتى با اينكه 
آزمون علمى  ورودى اين مدارس، بسيار سخت است  و 
دانش آموزان بسيار خوبى را جذب مى كنند، چنين نتايج 
درخشـانى را در آزمون سراسرى به دسـت نمى آورند. 

خودتان دليل اين همه موفقيت را در چه مى بينيد؟
ــت كه ما شّق القمر نمى كنيم  بابك ميرزايى: واقعيت اين اس
ــت؛ اما  ــدارس عادى اس ــل م ــان مث ــد برنامه هايم و 90 درص
خوشبختانه جّو رقابتى خوبى در بين بچه ها وجود دارد و بچه ها 
بسيار تالشگر هستند و بسيارى از آنها، روزهاى تعطيل بيش از 

10 ساعت، برنامه مطالعاتى دارند. 
يعنى شما دانش آموز ضعيف در كالس درس نداريد؟ 

ــك كالس، دانش آموز عالى،  ــا  در ي بابـك ميرزايى : چرا، م

گفت و گو با بابك ميرزايى، مدير دبيرستان نمونه شاهد امير كبير نورآباد ممسنى:

رقابتى سالم و مستمر، 
رمز رسيدن به رتبه اى تك رقمى
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خوب، متوسط و ضعيف داريم؛ اما وقتى در يك كالس 30 نفره 
، 20 نفر برتر هستند، كالس در دست دانش آموزان برتر است. 
ــط هم به اين نتيجه  در اين كالس،  دانش آموز ضعيف يا متوس
مى رسد كه يا تالشش را بيشتر كند يا سكوت كند، و عده اى نيز  

تصميم مى گيرند كه به مدرسه اى ديگر بروند. 
دبيرانتـان را چطور انتخـاب مى كنيد؟ به قـول معروف 

استاد پروازى داريد كه از شهرهاى ديگر مى آيند؟! 
بابـك ميرزايى: نه، ما حتى يك دبير از شهرهاي ديگر نداريم 
ــتند؛ اما براى من،  ــنى هس و همه دبيران از خود نورآباد ممس
ــبختانه  ــت و خوش ــيار مهم اس ــى بس توانمندى  كادر آموزش

دبيرانمان هم بسيار خوب و توانمند هستند.
كتاب هاى كمك آموزشى چطور؟ 

ــا با صالحديد  ــاى مورد نياز را بچه ه بابك ميرزايى: كتاب ه
ــوم است  ــتر مرس ــهر ما بيش دبيران تهيه مى كنند. البته در ش
ــد تا كتاب هاى كمك  ــا از جزوات دبيران بهره مى برن كه بچه ه

آموزشى .  
نظرتان درباره مشـاوره چيسـت؟ آيا به ايـن بخش هم 

اهميت مى دهيد؟ 

ــال اول  ــاوران ما از س ــيار زياد. مش بابـك ميرزايى: بله، بس
ــان دارند  ــتان رابطه نزديكى با دانش آموزان و والدينش دبيرس
ــكالت  ــا فردى  تالش مى كنند تا مش ــات گروهى ي و در جلس
ــانند؛ در ضمن از  ــه كمترين حد ممكن برس دانش آموزان را ب
ــزارى همايش و  ــه نيز براى برگ ــاوران برتر بيرون از مدرس مش
جلسات سخنرانى يا پرسش و پاسخ  در زمينه هاى مختلف مثل 

مقابله با اضطراب يا برنامه ريزى درسى استفاده مى كنيم.
آقاى ميرزايى! تابسـتان قبل از سـال چهارم،  برنامه اى 

براى دانش آموزان كنكورى داريد؟ 
ــود؛  بابـك ميرزايى: خير، كالس هاى ما از مهرماه آغاز مى ش
اما اكثر قريب به اتفاق بچه هاى اينجا، تابستان بعد از امتحانات 
ــوم، كالس مى روند و نگاهى به درس هاى سال  ــال س نهايى س

چهارم دارند و در واقع با آمادگى سر كالس مى آيند. 
تعطيالت نوروز چطور؟ 

بابك ميرزايى: تعطيالت نوروز هم مدرسه برنامه خاصى ندارد؛ 
ــه، برنامه مطالعاتى به دانش آموزان مى دهد و  اما مشاور مدرس

بچه ها طبق آن عمل مى كنند. 
آقاى ميرزايى! نمى دانم خودتان با خبر هسـتيد يا خير؟ 

اما بعضى هـا مى گويند كه موفقيت هاى اين مدرسـه در 
آزمون سراسـرى عادى نيسـت؛ مثـًال مى گويند كه در 
جلسه آزمون به بچه ها كمك شـده است يا زمانى بيش 
از زمان كنكور به آنها داده شـده است! چه پاسخى براى 

اين افراد داريد؟ 
ــيده  ــايعاتى رس بابك ميرزايى: بله، به گوش ما هم چنين ش
ــخ من به اين افراد، نتايج خوب بچه هاى ما  ــت. بهترين پاس اس
ــت. اگر قرار بود كه  در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى اس
ــوند، پس بايد در  ــان موفق نش ــعى و تالش خودش بچه ها با س
ــدند؛ اما بچه هاى ما در هر آزمونى،  ــگاه نيز موفق نمى ش دانش
چه آزمون سراسرى و چه ساير آزمون ها، حرف اول را مى زنند؛ 
ــته پزشكى  براى مثال، يكي از دانش آموزان خوب ما كه در رش
ــده، در آزمون زبان خارجي كه بين  دانشگاه تهران پذيرفته ش
دانشجويان پزشكى اين دانشگاه برگزار شده است نيز رتبه دوم 
را كسب كرده است. در دانشگاه تهران كه همكاران ما ديگر در 
آنجا حضور ندارند؛ در ضمن  موفقيت هاى ما مستمر است و من 
بسيار اميدوارم كه امسال نتايجى بهتر از سال هاى ديگر داشته 

باشيم.

موفقيت هاى ما مستمر است و من بسيار اميدوارم كه امسال نتايجى بهتر از سال هاى ديگر 
داشته باشيم

ما شّق القمر نمى كنيم و 90 درصد برنامه هايمان مثل مدارس عادى است؛ اما خوشبختانه جّو 
رقابتى خوبى در بين بچه ها وجود دارد
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اطالعيه شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

آزمون هاي آزمايشي «سنجِش سوم» 
 ويژه دانش آموزان سال سوم دبيرستان 

 براي آمادگى امتحانات نهايى
طى سال  هاى اخير و براساس مصوبات مراجع قانونى مربوطه، سوابق تحصيلى سال سوم متوسطه 
ــرى دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش  ــت داوطلبان آزمون سراس نقش تعيين كننده  اى در سرنوش
عالى ايفا نموده است؛ به طورى كه سوابق تحصيلى سال سوم متوسطه داوطلبان آزمون سراسرى 
هم اكنون يكى از عوامل مهم تعيين كننده كيفيت رشته محل قبولى داوطلب در آزمون سراسرى 

است.
شركت تعاونى خدمات آموزشى كاركنان سازمان سنجش كشور با استفاده از تجربه بيست ساله 
در طراحى و برگزارى آزمون  هاى آزمايشى براى آمادگى دانش آموزان دوره متوسطه، براى سال 
ــع براى جامعه هدف  ــى آزمون  هاى مرحله  اى و جام ــده (93-94) اقدام به طراح تحصيلى آين
دانش آموزان سال سـوم متوسـطه كه امتحانات نهايى را در پيش دارند نموده است. اين 
ــخ گويى به  آزمون  ها با ماهيتى جديد از نظر محتوا، بودجه  بندى و اجرا گامى مهم در جهت پاس
نياز موجود در اين زمينه است كه اميد است مورد توجه دانش آموزان عزيز سال سوم متوسطه و 

همچنين مشاوران و دست  اندركاران دبيرستان  ها قرار گيرد.
ــوم  ــال تحصيلى 93-94 در پايه س اولين دوره اين آزمون  ها براى دانش آموزان عزيزى كه در س

متوسطه مشغول به تحصيل مى  شوند مجموعاً در 7 نوبت برگزار مي  شود.
ــماره 1 و 2 با منابع بودجه  بندى شده به فاصله تقريبي يك ماه از هم در ماه  هاى  آزمون  هاى ش
ــال اول،  ــروع امتحانات نيم س ــپس در بهمن ماه و قبل از ش ــود و س آبان و آذر 93 برگزار مي  ش
ــماره 3 تحت عنوان آزمون جامع ترم اول  به منظور آشنايي بيشتر دانش آموزان با  آزمون ش
ــال اول برگزار مي شود. پس از آن در ماه  هاى بهمن و  پرسش هاي چهارگزينه اي مباحث نيم س
اسفند آزمون  هاى شماره 4 و 5 به صورت بودجه  بندى شده به منظور ارزيابى پيشرفت تحصيلى 
ــماره 6 و 7 در  ــد. پس از تعطيالت عيد نوروز نيز، آزمون  هاى ش ــش آموزان برگزار خواهد ش دان
ــوان آزمون  هاى جامع امتحانات نهايى به  ــت 1394 تحت عن ماه هاى فروردين و ارديبهش

منظور آماده سازى دانش آموزان براي امتحانات نهايى خرداد 1394 برگزار مي  شود.
الزم به  ذكر است كه بودجه  بندى منابع براى آزمون  هاى شماره 1، 2، 4 و 5 در هنگام ثبت  نام به 

دانش آموزان ارائه خواهد شد.
همان طور كه توضيح داده شد، اين آزمون  ها مجموعاً در 7 نوبت برگزار مى  شود و 

داراى ويژگى  هاى زير است:
* ارئه سؤاالت مفهومى تستى كه ضمن آماده نمودن دانش آموزان براى شركت در امتحانات ترم 
اول و نهايى سال سوم، زمينه آشنايى و مهارت اين عزيزان را براى پاسخ گويى به سؤاالت آزمون  

سراسرى سال بعد، براى دانش آموز فراهم مى  نمايد؛
* بودجه بندى منابع درسى براساس برنامه درسى دبيرستان  ها؛

* ارائه كارنامه تحليلى پيشرفت تحصيلى در هر آزمون و مقايسه با آزمون  هاى قبل؛
ــه  اى و مديريتى براى دبيرستان  هايى كه دانش آموزان سال  * ارائه گزارش  هاى تحليلى، مقايس

سوم خود را به صورت گروهى در اين آزمون  ها شركت مى  دهند؛
* ارائه نتيجه نمرات آزمون به شركت كنندگان بالفاصله پس از پايان هر آزمون؛

* ارائه پاسخ  هاى تشريحى در پايان جلسه هر آزمون به شركت كنندگان.
زمان بندى برگزارى آزمون  ها به شرح جدول زير است:

چگونگي ثبت  نام و نحوه برگزاري آزمون  هاى آزمايشى سنجِش سوم
نحوه برگزاري آزمون ها:

ــيم  بندى منابع درسى برگزار  ــنجشِ سوم در 4 نوبت و براساس تقس آزمون  هاى مرحله  اى س
ــيم بندي هاي انجام شده، از دانش آموزان  ــود؛ به طوري كه  هر مرحله از آزمون طبق تقس مى  ش
آزمون به عمل مي آيد؛ عالوه بر اين، در آزمون هر مرحله از قسمت يا قسمت هاي مربوط به مراحل 
قبل نيز امتحان گرفته مي شود؛ ليكن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأكيد بر منابع مربوط به 

همان مرحله طراحي مي  شود. 
نكته مهم:

آزمون ها فقط از منابع درسي سال سوم متوسطه خواهد بود.
زمان و نحوه توزيع اينترنتى كارت ورود به جلسه آزمون هاي سنجِش سوم:

كارت ورود به جلسه آزمون  هاى آزمايشى سنجِش سوم براى كليه دانش آموزان شركت 
كننده در سراسر كشور از روز سه  شنبه قبل از هر آزمون منحصراً از طريق سايت اينترنتى 
ــانى: www.sanjeshserv.ir توزيع مي  شود و  شركت تعاونى خدمات آموزشى به نش
ــت با مراجعه به سايت اينترنتى فوق الذكر نسبت به پرينت كارت  دانش آموزان مى  بايس

ورود به جلسه خود اقدام نمايند.
جدول شهريه آزمون  هاى آزمايشى سنجِش سوم:

ــهريه فوق و هزينه  هاى ثبت  نام مندرج در آن، اين امكان نيز فراهم  با توجه به جدول ش
شده است تا دانش آموزان عزيز در صورت تمايل بتوانند آزمون  ها را به تعداد مورد نياز و 
ــاب و ثبت  نام نمايند؛ به  عنوان مثال، دانش آموز مى  تواند متقاضى 3 نوبت  دلخواه، انتخ

آزمون مرحله  اى و 2 نوبت آزمون جامع باشد.
شايان ذكر است كه دانش آموزان عزيز براى استفاده بيشتر از تخفيفات پلكانى بهتر است 
ــترى از آزمون  ها را خريدارى نمايند تا ضمن استفاده  كه تعداد مراحل و نوبت  هاى بيش
ــوند. بديهى است كه مطلوب  ترين  كامل از آزمون  ها، از تخفيف باالترى نيز بهره  مند ش
حالت ثبت  نام براى دانش آموزان از نظر هزينه پرداختى، ثبت  نام يكجا در 7 نوبت آزمون 
ــاب تخفيف ويژه، هزينه ثبت نام  ــت كه در اين صورت با احتس (4 مرحله + 3 جامع) اس

معادل 1/000/000 ريال است.
ــام و پس از انتخاب  ــه در هنگام ثبت  ن ــاند ك ضمناً به اطالع دانش آموزان مى  رس
ــط دانش آموز ، برنامه ثبت  نام اينترنتى به  طور خودكار، وجه را با  نوبت  هاى آزمون توس

احتساب تخفيف محاسبه مى  نمايد.
الزم به  ذكر اسـت كه جدول تكميلى مربوط به هزينه  هـاى ثبت  نام براى عزيزانى 
كه مايل به انتخاب آزمون  ها به صورت تلفيقى هسـتند در سايت اينترنتى ثبت  نام 

آزمون  ها (www.sanjeshserv.ir) درج شده است.
نحوه ثبت نام:

ــركت در آزمون هاى سنجِش سوم در  پرداخت اينترنتى: دانش آموزان عالقه مند به ش
ــتاب و مراجعه به  ــتفاده از كارت هاى بانكى عضو شبكه ش ــور مي توانند با اس سراسركش
سايت شركت تعاونى خدمات آموزشى كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: 

www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام اقدام و كد رهگيري دريافت نمايند.
الزم به ذكر اسـت كه خريد اينترنتى كارت اعتبارى ثبت  نام، نشان دهنده ثبت  نام 
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نهايى نبوده و داوطلب مى  بايسـت بعد از خريد كارت اعتبارى (دريافت شـماره 
پرونده و شماره رمز) به لينك ثبت  نام مراجعه نموده، ثبت  نام خود را نهايى و شماره 

پرونده و كدرهگيرى دريافت نمايد.
ثبت  نام گروهى از طريق مدارس:

از  ــا  يكج ــورت  ص ــه  ب ــام  ثبت ن ــهولت  س ــراي  ب ــتند  هس ــل  ماي ــه  ك ــتان هايى  دبيرس  
ــاي 88844791 الى  ــماره تلفن ه ــد، مي توانند با ش ــام به عمل آورن ــش  آموزان خود ثبت ن دان

88844793 يا دورنگار 88140041 تماس حاصل نموده تا اقدام الزم به عمل آيد.
ثبت نام حضوري: 

ــاني:  ــايت اينترنتي به نش ــور از طريق س ــر كش ــراي كليه داوطلبان سراس ثبت نام ب
www.sanjeshserv.ir  امكان  پذير است و دفتر مركزي شركت به نشاني: تهران، خيابان 
مطهري، خيابان مفتح شمالي (نرسيده به ميدان هفت تير) خيابان نوري اسفندياري، پالك 

50، تلفن 88321455 نيز آماده ثبت نام از مراجعان در ساعات اداري است.
نكات مهم:

ــت و اين ثبت نام  1- ثبت نام كليه آزمون  ها اعم از مرحله  اى و جامع از هم اكنون امكان  پذير اس
منحصراً مربوط به آزمون هاي مرحله اي نيست.

2- وجه پرداخت شده بابت ثبت  نام به  هيچ عنوان قابل استرداد نيست؛ لذا دانش آموزان عزيز در 
اين خصوص دقت الزم را به عمل آورند.

ــژه 42966-021 (صداى  ــتر مي  توانند با خط وي ــب اطالعات بيش  3- دانش آموزان براي كس
داوطلب) تماس حاصل نمايند.  

راهنماى نحوه ثبت  نام  اينترنتى آزمون  هاى آزمايشى سنجِش سوم 
كليـه عالقه  مندان و دانـش آموزان عزيز پس از مراجعه به سـايت اينترنتى شـركت  
تعاونـى خدمات آموزشـى كاركنان سـازمان سـنجش آموزش كشـور به نشـانى: 
www.sanjeshserv.ir و خريـدارى كارت  اعتبارى به تعـداد مراحل مورد نظر 

خود، بر اساس توضيحات ذيل مى  بايست براى ثبت نام اقدام نمايند.
ــپس عبارت امنيتى را كه در قسمت  ــماره پرونده و رمز را وارد نموده و س 1- دانش آموز بايد ش
ــت، با دقت وارد نموده و تأييد نمايد تا به مرحله بعدى وارد  ــده اس انتهاى صفحه نمايش داده ش

شود.
ــته شده را وارد نموده و تأييد نمايد تا به  2- در اين مرحله (گام) بايد دانش آموز اطالعات خواس

مرحله بعدى(گام) وارد شود.
3- در اين مرحله (گام) دانش آموز مى  بايست صحت اطالعات وارد شده را تأييد نمايد.

نكته  اى كه در اين مرحله (گام) قابل تأكيد است، اين است كه دانش آموز براساس تعداد مراحلى 
ــت مى  تواند آزمون انتخاب نمايد؛ به طور مثال، اگر شما 1  كه كارت اعتبارى خريدارى نموده اس
مرحله آزمون  هاى مرحله  اى و 2 نوبت آزمون جامع را تهيه كرده  ايد، مى  توانيد از آزمون مرحله 

چهارم تا آخر را عالمت بزنيد.
4- پس از تأييد نهايى و ذخيره اطالعات، يك شماره پرونده و كد رهگيرى نمايش داده مى  شود 
كه اين كد رهگيرى و شماره پرونده را دانش آموز مي بايست پرينت نموده و تا پايان آزمون  ها نزد 

خود نگهدارى نمايد.
شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور

 هشدار به متقاضيان 
و متخلفان آزمون هاي بين المللي

ــر IELTS،GRE ، TOEFL و ...  ــاي بين المللي نظي ــركت در آزمون ه به اطالع متقاضيان ش
ــاند با توجه به وجود تعدادي افراد و شركت هاي سود جو كه  با تبليغات و وعده هاي واهي  مي رس
ــرداري و اخذ مبالغ قابل  ــخصات داوطلب  اقدام به كالهب ــي بر اخذ مدارك مورد نظر، با مش مبن
توجهي از اين افراد مي نمايند، اين سازمان به عنوان ناظر آزمون هاي  بين المللي در كشور، ضمن 
برخورد قانوني و معرفي اين مراكز به مراجع قضائي، موارد ذيل را  براي اطالع متقاضيان يادآوري 

مي نمايد:
ــرار خواهند گرفت كه قبًال مجري  ــازمان مورد گواهي و تأييد ق 1_ تنها مداركي از طريق اين س
ــوي اين سازمان مجوز برگزاري آن را دريافت نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت هرگونه  آزمون از س
وجه از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور (بخش آزمون هاي بين الملل) نسبت به مجاز 

بودن مركز اطمينان حاصل نماييد.
ــخصات آنان در  ــد و مش ــوند برابر قانون برخورد خواهد ش 2_ با داوطلباني كه مرتكب تخلف ش
فهرست متخلفان آزمون هاي اين سازمان قرار خواهد گرفت. ضمناً اين داوطلبان از 2 تا 10 سال 
ــازمان برگزار مي نمايد يا ناظر آن است، محروم خواهند شد.  ــركت در آزمون هايي كه اين س از ش
ــن در صورتي كه متخلفان در طول محروميت اقدام به ثبت نام در يكي  مراكز نمايند، در  همچني

هر مرحله از مراحل آزمون از شركت آنان در آزمون جلوگيري به عمل خواهد آمد.
3_ مراكز برگزاري آزمون ها موظف به رعايت قوانين بوده و بايستي از ثبت نام اين افراد خودداري 

نمايند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو مي گردد.
ــعي در گمراه نمودن مجريان آزمون نمايند و در آن  4_ داوطلباني كه با جعل مدارك هويتي س
ــردد، برابر مقررات برگزاري  ــس از دريافت مدرك ) اثبات گ ــركت كنند و تخلف آنان (حتي پ ش
آزمونها، مدارك مربوط به آنها باطل و از شركت در آزمون ها به مدت 2 تا10سال محروم خواهند 
شد و با توجه به اينكه جعل هرگونه اسناد دولتي و استفاده از سند مجعول و شركت كردن به جاي 
داوطلب اصلي، برابر قانون مجازات اسالمي (تعزيرات مصوب 1375) جرم تلقي مي شود و مجازات 
كيفري به همراه خواهد داشت، اين گروه از متخلفان براي  صدور احكام قضائي به مراجع قضائي 

معرفي مي گردند.
ــات صاحب امتياز آزمون هاي بين المللي، كليه مراحل  يادآور مي شود كه براساس قوانين مؤسس
ــود و در صورت عدم رعايت  ــط شخص متقاضي انجام ش ــتي شخصاَ توس ثبت نام آزمون ها بايس
ــركت متقاضي در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در صورت مشاهده  شرايط ثبت نام، از ش
هرگونه تخلف در اين زمينه با افراد يا شركت هاي سودجو كه به روش هاي مختلف اقدام به ثبت نام 

متقاضيان در آزمون هاي بين المللي مي نمايند برخورد قانوني خواهد شد.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

اصالحات  ايجاد شده در                       
كد رشته هاي امتحاني 1215 و  

1272 آزمون ورودى تحصيالت تكميلي 
(دوره هاى كارشناسى ارشد ناپيوسته 

داخل) سال 1394

ــار اطالعيه مورخ 93/8/26 اين سازمان در خصوص اصالح برخي از رشته هاي امتحاني  پيرو انتش
ــركت در آزمون ورودى تحصيالت تكميلي (دوره هاى كارشناسى  دفترچه راهنماي ثبت نام و ش
ــته هاي امتحاني 1215  ــال 1394 به اطالع داوطلباني كه در كد رش ــته داخل) س ارشد ناپيوس
ــت(دريا)» و 1272 (مجموعه مهندسي مواد و متالوژي) ثبت نام نموده اند،  «مجموعه محيط زيس
مي رساند كه اصالحاتي به شرح ذيل در كد رشته هاي مذكور ايجاد شده است و لذا الزم است كه 

داوطلبان، بخصوص متقاضيان كد رشته امتحاني 1272 ، به آن توجه نمايند: 
1- عنوان صحيح كد رشته امتحاني 1215 از گروه علوم پايه «مجموعه محيط زيست(دريا)» 

است.
ــته مهندسي پزشكي – بيومواد از مجموعه مهندسي  2- داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در رش
ــده  ــماره 1 درج ش ــواد و متالوژي (كد امتحاني 1272)، همان طور كه در دفترچه راهنماي ش م
ــت، مي توانند به انتخاب خود به جاي دروس 3، 4 و 5 بترتيب دروس (خواص مواد مهندسي  اس
و بيومتريال ها، شيمي آلي و بيوشيمي، فيزيولوژي و آناتومي) را مطابق ضرايب مندرج در جدول 

ذيل پاسخ دهند. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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ضمن آرزوي توفيق الهي براي پذيرفته  شدگان گرامي، بدين  وسيله از كليه داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته  شده در يكي از رشته هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور يا مؤسسات آموزش 
عالي غيردولتي- غيرانتفاعي در مرحله پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال ۱۳۹۳ اعالم گرديده است، دعوت مي نمايد كه با در دست داشتن مدارك الزم  به شرح ذيل و با رعايت 

ضوابط در تاريخ هاي تعيين شده براي ثبت نام به دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي ذي ربط مراجعه نمايند.
ــات محل قبولي، براي اطالع از برنامه زماني ثبت نام، نحوه مراجعه و مدارك مورد نياز، به پايگاه اطالع رساني مؤسسات  ــت كه قبل از مراجعه به دانشگاه يا مؤسس ــدگان الزم اس الف - كليه قبول  ش
ــده باشد، داوطلبان مي بايست با همراه داشتن مدارك الزم در يكي از روزهاي شنبه  ــخصي در پايگاه اطالع رساني مؤسسات ذي ربط درج نش ذي ربط مراجعه نمايند. در صورتي كه برنام ه زماني مش
ــت كه عدم مراجعه بموقع  ــه آموزش عالي محل قبولي مراجعه نمايند. بديهي اس ــگاه يا مؤسس مورخ 93/11/4 يا يكشـنبه مورخ 93/11/5 و يا دوشـنبه مورخ 1393/11/6 به آدرس دانش

پذيرفته شدگان براي ثبت نام به منزله انصراف قطعي از تحصيل آنان تلقي خواهد شد.
ــدگان نهايي هر يك از رشته هاي تحصيلي   مربوط  اعالم گرديده است، برابر  ــري سال 1393 بوده و اسامي آنان به عنوان پذيرفته  ش ــدگان آزمون سراس ب - داوطلباني كه قبًال در رديف پذيرفته ش
ضوابط اعالم  شده قبولي آنان در رشته قبلي لغو مي گردد و منحصراً مي بايست در رشته پذيرفته  شده جديد ثبت  نام و ادامه تحصيل دهند. ضمناً اين دسته از پذيرفته  شدگان براي ثبت نام در رشته 

جديد نياز به انصراف از رشته قبولي قبلي ندارند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد. 
توضيح 1: كليه پذيرفته شدگان اين مرحله، در صورت اخذ مدرك پيش دانشگاهي تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي جاري (بهمن ماه 93) و در صورت دارا بودن ساير شرايط و ضوابط الزم، مي توانند 

در رشته قبولي اعالم شده ثبت نام و ادامه تحصيل نمايند؛ در غير اين صورت، قبولي آنان لغو خواهد بود.
توضيح2 : با توجه به بخشنامه 460/221446 مورخ 91/10/18 رياست  محترم  مركز سنجش آموزش  و پرورش، كليه پذيرفته شدگان مي بايست به همراه تصوير گواهي پيش دانشگاهي خود به دفاتر 
پستي محل سكونت خود مراجعه و درخواست تأييديه  تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش  و پرورش محل تحصيل خود را نمايند و رسيد پستي را در زمان ثبت نام به دانشگاه ارائه كنند. كليه 

پذيرفته شدگان حتماً نام رشته و دانشكده محل تحصيل خود را روي پاكت ارسال تأييديه تحصيلي درج نمايند.
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سـؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي سايت اين سـازمان به نشاني: www.sanjesh.org يا با شـماره  تلفن هاي : 88923595-9 

(پيش شماره 021)، در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند.
ج- مدارك مورد نياز براي ثبت نام از پذيرفته شدگان

ــماره 1)، مي بايست حسب مورد به شروح جدول ذيل مدارك الزم را براي  ــدگان، عالوه بر دارا بودن شرايط عمومي قيد شده در دفترچه راهنماي ثبت نام شركت در آزمون (ش هر يك از پذيرفته ش
ثبت نام در مؤسسه آموزش عالي قبولي تهيه و تحويل نمايد. 

ــته محل هاي 12616، 12617، 17304، 17305 و  ــجو در مؤسسات غيرانتفاعي استرآباد گرگان (كدرش ــترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ظرفيت پذيرش دانش د - با توجه به اعالم دفتر گس
24551) و مهران بندرانزلي (كدرشته محل هاي 20294 و 20295) حذف شده و داوطلبي به عنوان قبول در كدرشته هاي مذكور اعالم نخواهد شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره : 

اعالم نتايج نهايي پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي پذيرش صرفًا 
با سوابق تحصيلي در دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي 

غيردولتي– غيرانتفاعي آزمون سراسري  سال 1393

www.konkurchi.ir www.konkurchi.ir www.konkurchi.ir

www.konkurchi.ir www.konkurchi.ir www.konkurchi.ir



13 6 بهمن ماه 1393  سال نوزدهم ، شماره  43

ــد  ــي  ارش ــن  آرزوي  موفقيت  براي  داوطلباني كه در آزمون  ورودي  تحصيالت  تكميلي  (دوره هاي  كارشناس ضم
ــتمين دوره  المپياد علمي  - دانشجويي  كشور ثبت نام  نموده اند،  ــته  داخل ) سال 1394 و  همچنين  بيس ناپيوس

بدين وسيله  توجه  داوطلبان  گرامي  را به  موارد ذيل  معطوف  مي دارد.
الف - برگزاري آزمون و پرينت كارت شركت در آزمون

ــنبه، پنجشنبه و جمعه 15،  16 و 17  ــته   امتحاني  در نوبت صبح و بعدازظهر روزهاي چهارش آزمون براي  136 كد رش
بهمن ماه سال 1393 و براساس اطالعات مندرج روي كارت شركت در آزمون رشته امتحاني مربوط برگزار خواهد شد. 
داوطلبان  متقاضي  هر يك  از كدرشته هاي امتحاني  الزم  است  به نشاني مندرج بر روي كارت شركت در آزمون مراجعه 

نمايند. شهرستان محل برگزاري آزمون داوطلبان با توجه به استان محل اقامت آنان به شرح جدول شماره 1 مي باشد.
ــل برگزاري آزمون  ــات ثبت نامي، تاريخ و مح ــركت در آزمون، حاوي اطالع ــت كه كارت ش الزم به توضيح اس
 www.sanjesh.org :داوطلبان، از روز يكشنبه 93/11/12 براي مشاهده و پرينت روي سايت سازمان به آدرس
قرار خواهد گرفت. داوطلبان الزم است كه براساس مشخصات شناسنامه اي (نام ، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، 
ــال تولد) و مشخصات ثبت نامي (شماره پرونده و كد رهگيري) نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون اقدام  س
ــت كه براي شركت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و همچنين  نمايند. بديهي اس
اصل كارت ملي يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است؛ لذا كليه داوطلبان بايستي شخصاً براي پرينت 

كارت شركت در آزمون اقدام نمايند.
ــركت در يكي از 67 كدرشته  ــته امتحاني اصلي متقاضي ش ــته از داوطلباني كه عالوه بر كد رش تبصره- آن دس
ــت كارت شركت در آزمون رشته  ــناور) به عنوان رشته امتحاني دوم نيز بوده اند، مي بايس امتحاني(رشته هاي ش
امتحاني دوم خود را نيز از سايت اين سازمان پرينت و به آدرس حوزه امتحاني مندرج بر روي كارت مراجعه نمايند.
ــات اردو)، 1154 (مطالعات  ــته  هاي امتحاني 1128 (آموزش زبان ژاپني)، 1129 (زبان و ادبي 1- آزمون  كدرش
ــتراتژيك)، 1156 (آماد)، 1157 (مديريت بحران) ، 1287 (مهندسي  دفاعي استراتژيك)، 1155 (اطالعات اس
ــت)، 1356 (نمايش عروسكي) و   1360 (مجموعه موسيقي )، منحصراً در شهرستان تهران   طراحي محيط زيس
برگزار خواهد شد؛ لذا داوطلبان  هريك از كد رشته هاي امتحاني مذكور، ضرورت  دارد كه براساس  آدرس و تاريخ 

مندرج روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط در شهرستان تهران مراجعه نمايند.
ــي الهيات و معارف اسالمي) منحصراً در شهرهاي مقدس  ــته امتحاني 1152 (مجموعه مدرس 2ـ آزمون كدرش
مشهد و قم برگزار مي شود؛ لذا حوزه امتحاني داوطلبان اين كدرشته امتحاني با توجه به استان محل اقامت آنان 
(براساس تقاضانامه ثبت نامي تكميلي توسط داوطلبان) تعيين گرديده است كه الزم است اين داوطلبان با توجه به 

آدرس درج شده بر روي كارت شركت در آزمون خود به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند.
ــته امتحاني شامل كدرشته هاي امتحاني 1147، 1149 ، 1150 ، 1151،  3- محل برگزاري آزمون براي 7 كدرش
1158،1153 و 1159 كه ثبت نام آنها توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و با هماهنگي اين سازمان صورت گرفته 
است در شهرستان تهران خواهد بود و از طريق اطالعيه اي كه هريك از ارگان هاي ذي ربط صادر مي نمايند آزمون 
ــته از داوطلبان كارت شركت  در  ــته ها در تاريخ هاي پيش بيني شده برگزار خواهد شد. براي اين دس اين كدرش

 آزمون از طريق سايت سازمان صادر نشده است.
ب - المپياد علمي - دانشجويي 

نظر به اينكه همزمان با برگزاري آزمون ورودي تحصيالت تكميلي (دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) 
ــتمين دوره المپياد علمي - دانشجويي كشور در رشته هاي زبان و ادبيات  سال 1394، اولين مرحله آزمون بيس
ــوم قرآن وحديث  ــالمي – عل ــوم اقتصادي (كد 1105)، الهيات و معارف اس ــي (كد 1101)، مجموعه عل فارس
ــيمي (كد1203)،  ــد1111)، مجموعه علوم تربيتي 1(كد1117)، مجموعه حقوق (كد 1126)، مجموعه ش (ك
ــه آمار (كد1207)،  ــي (كدهاي 1206، 1213 و 1214)، مجموع ــت شناس فيزيك (كد1204)، مجموعه زيس
مجموعه رياضي (كد1208)، مجموعه مهندسي برق (كد1251)، مجموعه مهندسي شيمي (كد1257)، مجموعه 
مهندسي عمران (كد1264)، مجموعه مهندسي مكانيك (كد1267)، مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد1277)، 
مهندسي كشاورزي – زراعت و اصالح نباتات (كد1303) و طراحي صنعتي (كد1362) برگزار مي گردد، لذا آن 
ــته از داوطلباني كه منحصراً متقاضي شركت در آزمون المپياد علمي - دانشجويي كشور شده اند، الزم است  دس
ــاس برنامه زماني اعالم شده براي هريك از رشته هاي مذكور، در آزمون رشته امتحاني دوره كارشناسي  كه براس
ــركت نمايند. داوطلبان فوق الذكر بايد همزمان با ساير داوطلبان كد رشته هاي مربوط از تاريخ  ارشد مربوط ش
93/11/12 به سايت اينترنتي سازمان مراجعه و نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون اقدام و براساس تاريخ و 

آدرس تعيين شده روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند.
ج-كنترل مندرجات كارت شركت در آزمون 

داوطلبان درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده نمودند، الزم است كه به شرح 
زير اقدام كنند.

1- چنانچه  زبان  خارجي  مندرج  در كارت  شركت در آزمون داوطلبي با زبان  خارجي  وي  در ثبت نام  اينترنتي انجام 
شده، مغايرت  دارد، يا در رابطه با معلوليت (نابينا، ناشنوا و معلول) اختالفي مشاهده مي شود، ضروري است كه از روز 
دوشنبه 93/11/13 از ساعت 8:00 الي 12:00 و 14:00 الي 17:00 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع 

نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايد. (آدرس حوزه هاي رفع نقص در جدول شماره 2 اين اطالعيه آمده است).
2- در صورتي كه  در رابطه  با ساير مندرجات  كارت شركت در آزمون از جمله نام رشته تحصيلي، نام محل تحصيل 

و معدل دوره كارشناسي (معدل براساس مفاد بند « هـ » مندرج در اين اطالعيه) و با توجه  به  ثبت نام اينترنتي انجام 
شده، اشكالي  مشاهده  مي شود، الزم است براي اصالح مورد يا موارد مذكور از طريق لينك مربوط حداكثر تا تاريخ 

93/11/17 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان قسمت ويرايش اطالعات كارت مراجعه و از آن طريق اقدام شود.
ــگاه پيام نور و  ــته هاي دانش ــركت كننده، چنانچه متقاضي اعمال بند مربوط به گزينش در رش 3- داوطلبان ش
ــتند، الزم است كه در زمان تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتي در اين خصوص طبق  مؤسسات غيرانتفاعي هس

اعالم اين سازمان اقدام نمايند.
د- سهميه رزمندگان و ايثارگران

ــهميه  ثبت نامي  آن دسته از داوطلباني كه در تقاضانامه  ــركت در آزمون هر داوطلب در مقابل س 1- در كارت ش
ــهميه آنان مورد تأييد ارگان ذي ربط  ــده اند و س ــهميه ش ثبت نام اينترنتي و با توجه به ضوابط متقاضي اين س

قرارگرفته است، كلمه «رزمنده يا ايثارگر» قيد شده است. 
ــته از داوطلباني كه در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي (دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل)  2- آن دس
ــهميه  ــماره يك (1) آزمون مذكور متقاضي س ــه ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ش ــال 1394 با توجه ب س
رزمندگان شده اند و سهميه آنان از سوي ارگان ذي ربط مورد تأييد قرار نگرفته است (در كارت شركت در آزمون 
آنان در مقابل عنوان سهميه، «رزمنده يا ايثارگر»  درج نشده است)، (براي داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه 
رزمندگان – سپاه پاسداران، وزارت جهاد كشاورزي و واحدهاي تابعه ستاد كل نيروهاي مسلح) الزم است براي 
روشن شدن وضعيت سهميه خود تا تاريخ 1393/11/21 به ارگان مربوط مراجعه نمايند تا در صورت دارا بودن 
سهميه، مشخصات اين دسته از داوطلبان از طريق ارگان مربوطه در اختيار سازمان سنجش قرار گيرد؛ در غير اين 

صورت، با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچ گونه اعتراضي قابل پذيرش نيست.
داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران براي اعالم مغايرت الزم است حداكثر تا تاريخ 
1393/11/17 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش (قسمت ويرايش اطالعات) مراجعه و با توجه به توضيحات 
مندرج در سايت نسبت به اصالح سهميه خود اقدام نمايند تا در صورت تأييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه 
براي آنان اعمال گردد؛ در غير اين صورت، با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچ گونه اعتراضي قابل قبول نيست.

هـ- معدل 
ــاس ثبت نام اينترنتي كه توسط خود داوطلبان انجام  ــركت در آزمون داوطلبان، براس معدل مندرج در كارت ش
ــده، درج گرديده است، لذا داوطلبان الزم است كه معدل مندرج در كارت شركت در آزمون خود را با توجه به  ش
تبصره هاي ذيل بررسي و در صورت مشاهده مغايرت، به سايت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و نسبت 
به ويرايش معدل خود اقدام نمايند. بديهي است كه در غير اين صورت، مسؤوليت هرگونه تبعات بعدي به عهده 
شخص داوطلب بوده و هيچ گونه عذري در اين مورد پذيرفته نيست. ضمناً الزم به ذكر است كه در سنوات گذشته 

نسبت به لغو قبولي داوطلبان داراي مغايرت معدل نيز اقدام شده است. 
ــته از داوطلباني كه تا تاريخ 93/8/17 (زمان شروع  ــنوات قبل و همچنين آن دس تبصره 1- فارغ التحصيالن س
ثبت نام براي شركت در آزمون) به عنوان دانش آموخته تلقي گرديده اند و يا به عبارت ديگر موفق، به اخذ مدرك 
ليسانس (كارشناسي) شده اند بايد معدل  مندرج  در مدرك  ليسانس  (كارشناسي) آنان با معدل مندرج در كارت 

شركت در آزمون يكسان باشد.
ــجويان  شاغل  به  تحصيل  در مقطع كارشناسي كه در زمان شروع به ثبت نام براي شركت در اين  تبصره 2- دانش
ــجو بوده اند، اعم از اينكه بعد از پايان مهلت زمان ثبت نام فارغ التحصيل  آزمون (تاريخ 93/8/17) همچنان دانش
شده اند يا حداكثر تا تاريخ 93/11/30 فارغ التحصيل خواهند شد، الزم است كه در قسمت ويرايش اطالعات كارت 

شركت در آزمون نسبت به اصالح معدل خود براساس مدرك فارغ التحصيلي اقدام نمايند.
تبصره 3- دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا تاريخ 94/6/31 فارغ التحصيل خواهند شد، الزم است كه ميانگين 
ــده تا تاريخ 93/11/30 را در قسمت ويرايش اطالعات كارت شركت در آزمون درج نموده  واحدهاي گذرانده ش
ــه محل تحصيل خود رسانده و آن را نزد خود  و فرم مخصوص معدل (مندرج در اين اطالعيه) را به تأييد مؤسس

نگهدارند تا در صورت قبولي به مؤسسه محل قبولي ارائه نمايند. 
ــته بايد معدل مقطع كارداني (فوق ديپلم ) و مقطع  ــي ناپيوس تبصره 4- فارغ التحصيالن  داراي مدرك كارشناس

كارشناسي (ليسانس) آنان با معدل مندرج در كارت شركت در آزمون يكسان باشد.
تبصره 5- دانشجويان  شاغل به تحصيل  در مقطع كارشناسي ناپيوسته كه  پس  از اخذ مدرك  كارداني (فوق ديپلم ) 
ــده اند و هم اكنون نيز دانشجو بوده و حداكثر تا تاريخ 94/6/31  ــي  ناپيوسته پذيرفته  ش در مقطع  كارشناس
فارغ  التحصيل خواهند شد، بايد معدل مقطع كارداني و ميانگين  واحدهاي  گذرانيده  شده در مقطع كارشناسي 

آنان تا تاريخ  93/11/30 با معدل مندرج در كارت شركت در آزمون، مطابق مفاد تبصره 2 فوق يكسان باشد.
و- تذكرات مهم 

ــاعت 14:30 (دو و نيم  ــت) و بعدازظهرها از س ــاعت 8:00 (هش ــروع فرآيند برگزاري آزمون صبح ها از س 1ـ ش
بعدازظهر) است. درِ حوزه هاي امتحاني صبح ها رأس ساعت 7:30 (هفت و سي دقيقه صبح) و بعد از ظهرها رأس 
ساعت 14:00 (دو بعدازظهر) بسته خواهد شد؛ لذا پس از بسته شدن در سالن هاي امتحاني، از ورود داوطلبان به 

حوزه امتحاني، ممانعت به عمل خواهد آمد.
2ـ براي  پاسخگويي  به  سواالت  تستي  و درج  آن  در پاسخنامه ، منحصراً از مداد سياه  نرم پررنگ  استفاده  شود.

3ـ داوطلبان الزم است كه با توجه به رشته امتحاني و موادي كه امتحان خواهند داد لوازم مورد نياز از قبيل مداد 

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره:

تاريخ ، محل  رفع نقص كارت و برگزاري  آزمون  ورودي  تحصيالت  تكميلي          
(دوره هاي  كارشناسي  ارشد ناپيوسته  داخل ) سال  1394 
و همچنين  بيستمين دوره المپياد علمي -  دانشجويي  كشور
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سياه نرم پررنگ، مداد پاكن، مداد تراش و سنجاق را به همراه داشته باشند و از آوردن  وسايل  اضافي  مانند ساك  
ــتي ، كيف  دستي ، پيجر، تلفن  همراه،  جزوه،  كتاب، ماشين حساب و نظاير آن و همچنين وسايل  شخصي  به   دس
جلسه  آزمون  اكيداً خودداري  شود. بديهي  است  كه  به  همراه داشتن  هر كدام  از وسايل  مندرج  در اين  بند به  عنوان  

تقلب  و تخلف  تلقي  و با داوطلبان  ذي ربط برابر آيين  نامه  تقلب  و تخلف  رفتار خواهد شد.
ــده است كه براي  ــي ارشد به گونه اي طراحي ش ــته هاي امتحاني دوره كارشناس ــواالت رش 4ـ نظر به اينكه س
پاسخگويي به سؤاالت دروس ذي ربط نياز به ماشين حساب نيست، لذا به كليه داوطلبان تأكيد مي گردد با توجه 
ــؤاالت هر يك از رشته هاي امتحاني نياز به ماشين حساب نبوده و از ورود  به مطلب فوق، براي پاسخگويي به س
داوطلباني كه ماشين حساب براي شركت در جلسه آزمون (از هر نوع آن) به همراه داشته باشند ممانعت به عمل 
خواهد آمد و با آنان برابر مقررات قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري كه در اين اطالعيه 

نيز آمده است، رفتار خواهد شد.
5ـ پس  از برگزاري  آزمون  و تصحيح  اوراق ، كارنامه كليه  داوطلبان  شركت  كننده  درآزمون  هريك  از كد رشته هاي  
امتحاني ، به نحو مقتضي و در نيمه دوم ارديبهشت ماه سال 1394 از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور 

در اختيار داوطلبان قرار داده  خواهد شد.
6ـ آن  دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته شوند، حق انتخاب كد رشته محل يا رشته محل هاي مربوط از 

كد رشته امتحاني مجاز يا كد رشته هاي امتحاني مجاز را خواهند داشت.
ــته  گردند، عالوه  بر مشاهده  ــته هاي  امتحاني  كه  مجاز به  انتخاب  رش ــته  از داوطلبان  هريك  از كد رش 7ـ آن دس
كارنامه ، براساس  برنامه  زماني  پيش بيني  شده ، مي توانند دفترچه  راهنماي  انتخاب  رشته هاي  تحصيلي  (دفترچه  
شماره  2) آزمون  كارشناسي  ارشد ناپيوسته داخل  سال  1394 را كه روي سايت سازمان قرار داده مي شود مشاهده 

و بر اساس دستورالعمل هاي مربوط نسبت به انتخاب كدرشته محل هاي خود به صورت اينترنتي اقدام نمايند.
ــته هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) براي داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته  8ـ دفترچه راهنماي انتخاب رش

مي شوند، در زمان مقرر  روي سايت سازمان به آدرس :  www.sanjesh.org قابل دسترسي خواهد بود.
9ـ انتخاب رشته آزمون منحصراً به صورت ينترنتي انجام مي گيرد و داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته مي شوند، 
ضرورت دارد بر اساس دستورالعمل هائي كه متعاقباً اعالم مي گردد، نسبت به انتخاب كد رشته محل هاي تحصيلي 
مورد عالقه خود از كد رشته امتحاني يا كد رشته هاي امتحاني مجاز اقدام و از طريق اينترنت نسبت به تكميل فرم 

انتخاب رشته مربوط اقدام نمايند.
ــازمان در مورد نتايج اوليه آزمون، مشاهده كارنامه و نحوه انتخاب رشته براي داوطلباني كه  10ـ اطالعيه اين س
ــنجش (هفته نامه خبري و اطالع رساني سازمان  ــريه پيك س مجاز مي گردند، دربازه زماني اعالم نتيجه در نش

سنجش آموزش كشور) منتشر و همچنين در سايت سازمان نيز قرارداده خواهد شد.
11- داوطلباني كه موفق به مشاهده و پرينت كارت شركت در آزمون خود نشوند، ضرورت دارد كه براي پيگيري موضوع 
در زمان هاي اعالم شده به نماينده سازمان سنجش مستقر در  باجه رفع نقص (مطابق جدول شماره 2) مراجعه نمايند.

ــازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاي كيفي حوزه هاي برگزاري آزمون،  12- باتوجه به اينكه س
نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطالعات براي ارزيابي حوزه ها دارد، خواهشمند است كه 
ــبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در آزمون كارشناسي ارشد سال 1394 از تاريخ  نس

93/11/15 لغايت 93/11/23 به صورت اينترنتي از طريق سايت اين سازمان اقدام كنيد .
قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري

ماده 5- تخلفات وجرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز 

از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه دار.
ب- ارتكاب هرگونه عمل خالف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل :

1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.
ــت اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان  2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دس

سوال براي تخلف در آزمون.
3- ثبت نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.

ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه دار.
د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤاالت.

هـ- دسترسي غيرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.
و- هرگونه تغيير غيرمجاز سواالت، اوراق و پاسخنامه هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.

ــاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين  ــاي سواالت آزمون يا تالش در جهت دستيابي و افش ز- افش
برگزاري آزمون به هر نحو.

ح- خريد يا فروش سواالت آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از 
اينكه سؤاالت يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.

ماده 6- هيأت هاي رسيدگي به تخلفات، صالحيت صدور حكم به مجازات هاي زير را درباره متخلفان دارند:
ــموالن بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعالم به مراجع ذي ربط يا  الف- در مورد مش

محروميت از گزينش در آزمون همان سال.
ــموالن بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال  ب- در مورد مش

قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.
ــموالن بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در  تبصره- آراي هيأت هاي بدوي جز در مورد مش

هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون ها مي باشد.
ماده 7- در مورد مشموالن بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيأت هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي 
و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (10/000/000) ريا ل تا يك ميليارد (1/000/000/000) ريال يا حبس از يك 

تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي نمايند.
ماده 8 – ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد، موجب تشديد 

مجازات مي شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي گردد. مجازات هر يك از اعضاء 
كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي باشد.

ــيدگي به تخلفات در آزمون ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا  ــيدگي در هيأت هاي رس ماده 9- رس
ــيدگي به تخلفات اداري يا هيأت هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته هاي  ــيدگي در هيأت هاي رس رس
ــت و مرتكب عالوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در  انضباطي دانشجويان نيس

ساير قوانين و مقررات محكوم مي گردد.
ــتثناي مجازات  ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازات هاي مندرج در اين قانون، به اس
مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي نمايد؛ در 
اين صورت، مؤسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود، و 
چنانچه گواهي فارغ التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسالمي ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ــوابق تحصيلي وي  ــابي داوطلبي و س ــي هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتس ــاده 11- چنانچه با بررس م
مغايرت هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش دانشگاهي با رتبه و نمره 
ــابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در  اكتس
يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر 

اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي است.
ماده 12- هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون هاي مورد 
بحث اين قانون فعاليت مي كند، چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد، مجوز تأسيس آن لغو مي شود 
ــيس و اداره اين گونه مراكز، به مجازات هاي پيش بيني  ــؤول آنها، عالوه بر محروميت دائمي از تأس و مديران مس
شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي شوند و چنانچه مؤسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مديران 

مسؤول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) است.
تبصره- در مورد آموزشگاه هايي كه فاقد مجوز باشند عالوه بر اقدام مراجع قانوني ذي ربط مدعي العلوم نيز مي تواند 

رأساً نسبت به اعالم جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.
     درخاتمه  اضافه  مي  نمايد كه  واحد پاسـخگويي  غيرحضوري  آزمـون  ورودي تحصيالت  تكميلي  
(دوره هاي  كارشناسي  ارشد ناپيوسته  داخل ) سـال  1394 براي  كليه  داوطلبان  آماده  پاسخگويي  به  
سؤاالت  اسـت. لذا داوطلبان  درصورت  نياز مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي 
سـازمان سـنجش آموزش كشـور به نشـاني: www.sanjesh.org  در ميان بگذارند ويا با شماره  
تلفن هاي:   99ـ  88923595-021 به  طور مسـتقيم  (واحد پاسخگويي  غيرحضوري آزمون  ورودي 
تحصيالت  تكميلي  سـال  1394 با روابط  عمومي  سـازمان  سـنجش  آموزش  كشـور) تماس  حاصل 

فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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