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ده نكته درباره  تكمیل ظرفیت
 آزمون كارشناسي ارشد 96

20  َصفر ، سالروز اربعین 

حضرت ابا عبد ا...الحسین )علیه السالم ( 

و یاران با و فایش برتمام آزادگان جهان 

تسلیت باد

امروز و فردا انجام می شود :

ثبت نام پذیرفته شدگان 
تکمیل ظرفیت آزمون كارشناسی ارشد 96

 فهرست حذفیات 
منابع سؤاالت آزمون سراسري

 سال 1397

گام اول:

به موفقیت خود  ایمان داشته باشید

بازنگري ؛ شیوه اي براي تصحیح مسیر

اطالعیه های مهم سازمان سنجش

آیین نامه تأسیس و فعالیت انجمن های 

علمی ـ دانشجویی ابالغ شد
وزارت علوم، آيين نامه تأسيس و فعاليت انجمن ها 
را  دانشجويی  ـ  علمی  انجمن های  اتحاديه های  و 

تصويب و به دانشگاه ها ابالغ كرد.
اتحادیه های  و  انجمن ها  و فعالیت  تأسیس  آیین نامه 
انجمن های علمی ـ دانشجویی که از سوي وزارت علوم 
تصویب شده، از زمان ابالغ به دانشگاه ها الزم االجراست 
و این آیین نامه، جایگزین آیین نامه انجمن های علمی ـ 

دانشجویی مصوب 18 آذر ماه 87 شده است.
و  تقویت  حمایت،  منظور  به  فوق،  آیین نامه  اساس  بر 
کشور،  دانشگاه های  در  علمی  اخالق  و  فرهنگ  ترویج 
تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند 
فعالیت های  برای  مناسب  زمینه های  آوردن  فراهم  و 
و  توانمندی  از  بهره مندی  همچنین  و  علمی،  جمعی 
نهضت  و  علمی  توسعه  تحقق  در  دانشجویان  خالقیت 
ـ  علمی  نرم افزاری، انجمن های  جنبش  و  علم  تولید 
دانشجویی و اتحادیه های انجمن های علمی ـ دانشجویی 
حوزه های مختلف دانش با حمایت دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی و پژوهشی کشور طبق مفاد این آیین نامه 

تشکیل می شوند و به فعالیت می پردازند.
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در رابطه با 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند: 
هر كس دوست دارد كه روز قيامت بر سر سفره هاي 

نور بنشيند، بايد از زائران امام حسين )ع( باشد.

است؛  شهيدان  مشهِد  و  عاشقان  قربانگاه  كربال، 
شهيداني كه نه شهداي گذشته و نه شهداي آينده، 

به پاي آنها نمي رسند.

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
هيچ گاه وقت نماز نمي رسد، مگر آنكه فرشته اي در 
ميان مردم ندا مي دهد كه: اي مردم ! بپاخيزيد و 
با نماز خود آتش هايي را كه برافروخته ايد، خاموش 

كنيد.

مرحله  نتايج  ماه،  آبان   10 چهارشنبه  روز  در 
 96 سال  كارشناسي ارشد  آزمون  ظرفيت  تكميل 
ظرفيت  برابر  چند  شدگان  معرفي  اسامي  همراه  به 
انجام  براي  خاص  شرايط  داراي  تحصيلي  رشته هاي 
آزمون  اين  جديد  ظرفيت هاي  همچنين  و  مصاحبه، 
در مرحله تكميل ظرفيت اعالم شد. به همين خاطر، 
مناسب ديديم كه ستون »يادداشت هفته« اين شماره 
را به يادآوري چند نكته درباره همين مرحله از آزمون 
كارشناسي ارشد 96 اختصاص دهيم كه در سطور زير 

مي آيد:
عنوان  به  آنان  اسامي  كه  داوطلباني  تمام  1ـ 
پذيرفته شده نهايي اين مرحله اعالم شده، الزم است 
كه در آغاز براي اطالع از زمان دقيق ثبت نام به پايگاه 
محل  عالي  مؤسسه آموزش  يا  دانشگاه  اطالع رساني 
داشتن  همراه  با  آن،  از  پس  و  كرده  مراجعه  قبولي 
به  ثبت نام  براي  مقرر  زمان  در  ثبت نامي،  مدارك 

مؤسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند. 
سوي  از  برنامه زماني  نشدن  اعالم  صورت  در  ـ   2
كه  است  الزم  عالي،  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
روزهاي  از  يكي  در  ثبت نام،  براي  پذيرفته شدگان 
دوشنبه 15و سه شنبه 16 آبان ماه )امروز و فردا( به 
پذيرفته  آن  در  كه  عالي  آموزش  مؤسسه  يا  دانشگاه 

شده اند، مراجعه كنند.
يا  كد  متقاضي  كه  داوطلباني  از  گروه  آن  ـ   3
يا  بورسيه  دار،  مصاحبه  تحصيلي  محل هاي  كدرشته 
اطالعيه  بند »ج«  در  درج شده  داراي شرايط خاص 
و  نهايي  پذيرفته شدگان  اسامي  اعالم  به  مربوط 
برابر ظرفيت رشته هاي تحصيلي  معرفي شد گان چند 
داراي شرايط خاص در مرحله تكميل ظرفيت آزمون 
كارشناسي ارشد 96 شده اند و فهرست اسامي آنان در 
پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش به عنوان معرفي 
شده چند برابر ظرفيت اعالم شده، الزم است كه براي 
انجام مصاحبه و ساير مراحل  از زمان و مكان  اطالع 
آموزش  مؤسسه  يا  بورسيه دهنده  ارگان  به  گزينش، 

عالي مرتبط مراجعه نمايند.
از  تحصيلي  محل هاي  كدرشته  نهايي  نتايج   -4
رشته هاي مصاحبه دار، بورسيه و داراي شرايط خاص، 

پس از دريافت نتايج مصاحبه و انجام گزينش نهايي، 
متعاقباً اعالم خواهد شد.

5 - آن گروه از داوطلباني كه عالوه بر قبولي نهايي، 
در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي 
تحصيلي داراي شرايط خاص )مصاحبه دار يا بورسيه( 
پيشين  بندهاي  در  آنچه  مطابق  بايد  گرفته اند،  قرار 

آمده است در موعد مقرر اقدام نمايند. 
در  پيشين،  بند  در  پيشگفته  داوطلبان  گاه  هر  ـ   6
مراجعه  خاص  رشته های  مصاحبه  برای  كه  صورتی 
كنند و در نهايت پذيرش شوند، بايد در رشته خاص 
ثبت نام كنند و ادامه تحصيل دهند و قبولِي قبلي آنان 

»كان لم يكن« خواهد شد.
7 - اگر داوطلبي، با توجه به عالقه مندي خود، فقط 
براي  نمي تواند  متعاقباً  كند،  پي گيري  را  مورد  يك 

مورد ديگر، بعد از مهلت مقرر اقدام كند.
آزمون  ظرفيت  تكميل  مرحله  شدگان  پذيرفته   -  8
دانشگاه ها  از  يكي  در  قباًل  كه   ،96 كارشناسي ارشد 
شدگان  پذيرفته  رديف  در  عالي  آموزش  مؤسسات  و 
نهايي قرار گرفته اند، الزم نيست از محل قبولي قبلي 
انتقالي  با آنان همانند دانشجوي  انصراف دهند؛ بلكه 
رفتار خواهد شد و از سوي مؤسسه محل قبولي آنها، 
از محل قبولي قبلي  ياد شده  افراد  مدارك ثبت نامي 
يادآوري  به  الزم  همچنين  مي گردد.  درخواست  آنها 
است كه قبولي قبلي آن دسته از داوطلباني كه در اين 

مرحله پذيرفته شده اند، لغو خواهد شد.
به  آنان  اسامي  كه  پذيرفته شدگاني  از  گروه  آن   –  9
عنوان پذيرفته شده نهايي در دوره هاي روزانه در اين 
گرديده  درج  سازمان  اين  اينترنتي  سايت  در  مرحله 
است، حتي در صورت ثبت نام نكردن در محل قبولي 
تحصيالت  آزمون  در  شركت  و  ثبت نام  حق  خود، 

تكميلي سال 1397 را ندارند.
سوي  از  مقرر  تاريخ هاي  در  نكردن  مراجعه   –  10
منزله  به  ظرفيت،  تكميل  مرحله  پذيرفته شدگان 
تلقي  رشته محل ذي ربط  كد  در  تحصيل  از  انصراف 

مي شود.
موفق باشید

ده نكته درباره  تكمیل ظرفیت آزمون كارشناسي ارشد 96
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اطالعیۀ بسیار مهم شركت تعاونی 
خدمات آموزشی

با توجه به استفادة غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش 
در کتاب های خود و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت در سایت های 
هرگونه  ممنوعیت  که  طور  همان  اجتماعی،  شبکه های  و  مجازی  فضای  اینترنتی، 
استفاده و انتشار سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر طریق در نسخة چاپی 
این سؤاالت درج گردیده است، بار دیگر یادآور می شود که حق چاپ، تکثیر و انتشار 
سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر روش )الکترونیکی، استفاده در کانال های 
تلگرام، سایت ها و ...( در هر مقطع زمانی، برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی )حتی 
با ذکر منبع( ممنوع است؛ به عبارت دیگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمایشی 
آموزشی  تعاونی خدمات  یعنی شرکت  آن،  پدیدآورندة  به  متعلق  سنجش، منحصراً 
برای سایر  این سؤاالت  از  کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، بوده و استفاده 
مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع است و این موضوع محدود به دورة زمانی 
خاصی نیست. بدیهی است که این شرکت، اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان 

از این امر به عمل خواهد آورد.
شركت تعاونی خدمات آموزشی

برای سال تحصيلی جاری:

مبالغ وام مسکن دانشجویان
 مجرد و متأهل اعالم شد

 97-96 تحصيلی  سال  مصوب  علوم  وزارت  دانشجويی  مسكن  وام  مبالغ 

اعالم شد. بر اين اساس، وام وديعه مسكن از ۳ ميليون تومان آغاز مي شود 

و تا 1۰ ميليون تومان می رسد. 

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، هر ساله مبالغ مصوب انواع وام دانشجویی را اعالم 

می کند. بر اساس اعالم صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، در سال تحصیلی ۹7-۹6 

مبالغ مصوب وام مسکن، ودیعه مسکن، ودیعه مسکن مجردی، ودیعه مسکن دانشجویان 

متأهلی غیرایرانی و وام مسکن دانش هسته ای به شرح زیر است :

بر اساس اعالم صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، وام مسکن برای دانشجویان مجرد 

تهرانی ماهانه 1۵۰ هزار تومان، برای دانشجویان مجرد ۵ شهر بزرگ ماهانه 1۲۵ هزار 

تومان، دانشجویان مجرد سایر شهرها ماهانه 1۰۰ هزار تومان، دانشجویان متأهل تهرانی 

و  تومان  بزرگ ماهانه ۲۰۰ هزار  تومان، دانشجویان متأهل ۵ شهر  ماهانه ۲۵۰ هزار 

دانشجویان متأهل سایر شهرها، 17۰ هزار تومان اختصاص داده شده است.

همچنین بر اساس اعالم صندوق رفاه دانشجویان، وام ودیعه مسکن از ۳ تا 1۰ میلیون 

تومان در نظر گرفته شده است که 1۰ میلیون تومان به دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

تهران و ۳ میلیون تومان به دانشجویان کاردانی و کارشناسی سایر شهرها تعلق می گیرد.

ودیعه مسکن مجردی برای دانشجویان تهرانی، دو و نیم میلیون تومان، برای دانشجویان 

۵ شهر بزرگ ۲ میلیون تومان، و براي دانشجویان سایر شهرها یك و نیم میلیون تومان 

در نظر گرفته شده است. همچنین ودیعه مسکن دانشجویان متأهلی غیرایرانی ۵ میلیون 

تومان لحاظ شده است.

وام مسکن دانش هسته ای صندوق رفاه دانشجویان، برای دانشجویان مجرد تهرانی ماهانه 

۲۲۵ هزار تومان، برای دانشجویان مجرد شهرهای بزرگ ماهانه 187هزار و ۵۰۰ تومان، 

دانشجویان مجرد سایر شهرها ماهانه 1۵۰ هزار تومان، دانشجویان متأهل تهران ماهانه 

۳7۵ هزار تومان، دانشجویان متأهل ۵ شهر بزرگ ماهانه ۳۰۰ هزار تومان و دانشجویان 

متأهل سایر شهرها ماهانه ۲۵۵ هزار تومان اختصاص داده است.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره داوطلبان داراي حدنصاب براي شرکت 
در  مراحل ارزیابي تخصصي دانشگاه ها در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودي دوره 
دکتري )Ph.D( نیمه متمرکز  سال 1۳۹6 روی سایت اطالع رسانی سازمان سنجش 

آموزش کشور به نشانی : www.sanjesh.org قرارگرفت .
بدين وسيله به اطالع داوطلباني كه مبادرت به انتخاب رشته در مرحله تكميل ظرفيت 
آزمون ورودي دوره دكتري »Ph.D« نيمه متمركز سال 1396 نموده اند، مي رساند كه 
كارنامه نتيجه انتخاب رشته روي  سايت اطالع رساني اين سازمان قرار دارد؛ لذا از كليه 
داوطلباني كه در كدرشته محل هاي انتخابي داراي حدنصاب نمره علمي الزم هستند، 
دعوت مي نمايد براســاس برنامه زماني اين اطالعيه در سايت سازمان و برنامه زمانی 
دانشــگاه مربوط، با همراه داشتن مدارك الزم در مراحل ارزيابي تخصصي و مطابق با 
اطالعيه هر يك از دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالي )مندرج در سايت دانشگاه( 

شركت نمايند.                          روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 داوطلبان داراي حدنصاب براي شركت در  
مراحل ارزیابي تخصصي دانشگاه ها در مرحله 

تکمیل ظرفیت آزمون ورودي دوره دكتري 
)Ph.D( نیمه متمركز  سال 1396 


@konkurorg
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در يك باشگاه بدنسازی، پس از اضافه كردن 5 كيلوگرم 
به ركورد قبلی يك ورزشكار، از وی خواستند تا ركورد 
جديدی برای خود ثبت كند؛ اما او موفق به اين كار نشد؛ 
سپس از او خواستند وزنه ای را كه 5 كيلوگرم از ركوردش 
كمتر است، امتحان كند. اين دفعه او به راحتی وزنه را 
و دوستانش  ورزشكار جوان  برای  اين مسأله  بلند كرد. 
اما برای طراحان  امری كاماًل طبيعی به نظر می رسيد؛ 
آنها  كه  چرا  بود؛  هيجان انگيز  و  جالب  آزمايش،  اين 
اطالعات غلط به وزنه بردار داده بودند! او در مرحله اول 
از عهدۀ بلند كردن وزنه ای برنيامده بود كه 5 كيلوگرم از 
ركوردش كمتر بود و در حركت دوم ناخودآگاه موفق به 
بهبود ركوردش به ميزان 5 كيلوگرم شده بود! در واقع  او 
با اين باور  وزنه را بلند كرده بود كه خود را قادر به انجام 

آن می دانست. 
اين آزمايش و آزمايش های مشابه آن، بيانگر اين است كه 
ارزيابی هر فردی از خود، مشخص خواهد كرد كه او چه 
خواهد شد؛ به عبارت ديگر، انسان همان چيزی می شود 
كه به آن ايمان دارد. در اين ميان، همۀ ما مجموعه اي از 
باورهای غلطی داريم كه بايد آنها را شناسايی كنيم و در 

جهت تغيير آنها تالش كنيم .
مشكالت،  از  كردن  اجتناب  كه  باور  اين  مثال،  برای 
آسان تر از روبرو شدن با آن مشكالت و حل و فصل 
نمودن آنهاست، در ذهن بسياری از ما نقش 
كه  است  آن  بيانگر  كه  اعتقادی  است؛  بسته 
توانمندی خود را بخوبی نشناخته ايم و حتی تصور 
رو،  همين  از  هستيم؛  بی ارزش  و  كه ضعيف  می كنيم 
سقف تالشمان كوتاه است و موفقيت هايمان نيز محدود 

و سطحی است.  

آيا تا حاال فكر كرده ايد كه چرا يك فرد فقير، هميشه فقير 
است و يك فرد ثروتمند هر روز به ثروت خود می افزايد؟ 
اين نيز دقيقاً دخالت در باورهای ما دارد؛ چون فرد فقير 
زندگی  باور،  اين  با  و  می پندارد  فقير  را  خود  هميشه 
فقيرانه خود را ادامه می دهد، ولی يك فرد ثروتمند، با 
باور اينكه هميشه ثروتمند است، بر ثروت خود می افزايد.
آفرينش  ابتدا  می گويد:  عالی  بسيار  و  زيبا  جمله  يك 
می گيرد.؛  صورت  فيزيكی  آفرينش  و  سپس  ذهنی 
نهايت  به  يعنی هر چيزی كه به آن فكر می كنيد، در 
صورت فيزيكی در دنيای واقعی، دير يا زود، خودش را 
نمايان خواهد كرد. می توان مثال های زيادی در تأييد اين 
جمله زد كه يكی از آنها اديسون، مخترع المپ، است. 
او ابتدا در ذهن خود بر اين باور بود كه چراغی خواهم 
ساخت تا تاريكی را روشن نمايد و سپس اين باور را در 
فيزيك به شكل المپ اختراع كرد؛ يا ماركونی، مخترع 
امواج راديويی، كه به دوستان خود از چيزی كه در ذهن 
ديوانه  لقب  او  به  دوستانش  ولی  می زد،  داشت،  حرف 
دادند  و حتی او را در تيمارستان بستری كردند، اما اين 
باور و اين آفرينش را  كه ماركونی در ذهن داشت، امروزه 
می توان   ... و  تلويزيون  و  راديو  همراه،  تلفن  صورت  به 

مشاهده كرد. 
 پس به صورت خالصه می توان گفت مكانی كه االن در 
آن قرار داريم و  موقعيت امروز ما، در حقيقت، در گذشته 
به صورت  را  آن  امروز  و  آفريده شده است  ما  در ذهن 
فيزيكی مشاهده می كنيم. همچنين اگر می خواهيم فردا 
به موفقيتی برسيم، بايد امروز به آن موفقيت ايمان داشته 
را  اعتقادمان  و اليق  ايمانی كه تالشی شايسته  باشيم؛ 

ايجاد خواهد كرد و ما را به هدفمان خواهد رساند. 

بی شك، داوطلبی كه اين روزها در موفقيت خود شك 
دارد و با ترديد و نگرانی بسيار دربارۀ رتبه ای كه انتظار 
دارد در آزمون سراسری كسب كند يا رشته دانشگاهی 
مورد عالقه خود سخن می گويد، تالش الزم را نيز برای 
رسيدن به هدف خود نخواهد داشت و در نهايت پيروز 

اين ميدان نخواهد شد. 
البته گاهی اوقات داوطلبی خطاب به خود از اهداف عالی و 
آرزوی موفقيتش سخن می گويد، اما ضمير ناخودآگاهش، 
وی را به سوی حس بد و نگرانی می كشاند؛ زيرا ضمير 
فرد  درون  در  مجّزا  يك شخص  مانند  دقيقاَ  ناخودآگاه 
است كه همه چيز را دربارۀ او می داند و دست انسان در 
مقابل او رو شده است. اگر اين شخص درونی به خاطر 
اعمال خوب و موفقيت آميز گذشته، به انسان باور داشته 
باشد، در آينده نيز با توليد حس خوب، اعتماد خود را به 
فرد نشان می دهد و وی را كمك می كند؛ اما اگر فرد در 
گذشته، هر بار كه نقشه ای برای رسيدن به هدف داشته، 
به آن عمل نكرده باشد، ضمير ناخودآگاهش، او را باور 
نخواهد كرد و اين عدم اعتماد را با عدم توليد انگيزه، در 
وجودش نمايش می دهد. اين موضوع، بيانگر آن است كه 
بعضی از افراد، پس از نوشتن اهدافشان، انگيزۀ الزم را 

برای رسيدن به آن اهداف ندارند. 
اگر از اين دسته از افراد هستيد، برای اينكه اعتماد ضمير 
ناخودآگاه خود را به دست آوريد، بايد به ضمير ناخودآگاه 
بدين  اين  قولتان  می مانيد.  پای  كه  كنيد  ثابت  خود 
معناست كه بايد برای مدتی، حتی با وجود داشتن حس 
منفی، شروع به تالش و كار كنيد و با ايجاد شواهد، كاری 

كنيد كه ضمير ناخودآگاهتان مجدداً شما را باور كند.  

گام اول :

به موفقیت خود اميان داشته باشید


@Zist97konkur97 
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امسال از ميان بيست هزار كانديدا از سراسر جهان، مگی مك دانل از كانادا، به عنوان بهترين معلم، يك ميليون دالر جايزه گرفت. نام اين معلم را به عنوان بهترين 
معلم جهان، يك فضانورد فرانسوی از ايستگاه  فضايی  اعالم كرد.

مگی بعد از تمام كردن دانشگاه به آفريقا رفت و پنج سال معلم كودكان مبتال به ايدز بود. او در اين سفر، سه مؤسسۀ خيريه در آفريقا راه اندازی كرد كه 
دو تا از اين مؤسسات، به تأسيس مدرسه و يكی به جمع آوری كتاب های رايگان برای دانش آموزان اختصاص دارند. 

او بعد از بازگشت به كانادا، به قطب رفت و ِسمت معلمی را برای كودكان» اينويت« كه سردترين نقطه جهان است به عهده گرفت.
بوميان اين منطقه، در كنار زمستان های طوالنی، با مشكالت الكل، خودكشی و مواد مخدر درگيرند. اين خانم معلم توانسته است طی 

هفت سال گذشته، آمار خودكشی در ميان اين قبيله را به صفر برساند و آمار اعتياد را نيز تا اندكي باالی صفر كاهش دهد.
يكی از كارهای او، تأسيس غذا خوری كاماًل رايگان برای افراد بيكار و خانواده های آنهاست كه با كمك های خيريه افتتاح شده 

است.
وی می گويد كارهايش با دانش آموزانی كه هر لحظه در آستانۀ خودكشی قرار داشتند، سخت ترين بخش كار او بوده 

است و هنوز هم انديشيدن به آنها گاهی متأثرش می كند.
هيأت داوران، اين معلم كانادايی را از ميان 20 هزار كانديدا از 179 كشور جهان برگزيد. انتخاب بهترين 

معلم جهان و اهدای جايزه يك ميليون دالری، برای سومين سال متوالی است كه برگزار 
می شود.

وی همچنين عنوان كرده است كه قصد دارد با اين پول و با كمك 
بوميان  ياری  به  كه  كند  ايجاد  مؤسسه ای  دانش آموزان، 

به  فرهنگشان  بازگرداندن  جهت  در  و  بشتابد 
جامعۀ كانادايی فعاليت نمايد.

سخت كوشان:

مگی مک دانل
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پيرو اطالعيه  مورخ 1396/08/07، بدين وسيله ضمن اعالم اسامي پذيرفته شدگان نهايي و 
همچنين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت كدرشته هاي محل هاي مصاحبه دار، بورسيه و 
داراي شرايط خاص در مرحله تكميل ظرفيت آزمون ورودي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

1396 توجه داوطلبان را به موارد ذيل معطوف مي دارد:
الف - كليه داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته شده نهايي اين مرحله اعالم گرديده، 
يا  دانشگاه  اطالع رساني  پايگاه  به  ثبت نام  دقيق  زمان  از  اطالع  براي  ابتدا  كه  است  الزم 
مؤسسه آموزش عالي محل قبولي مراجعه و سپس با همراه داشتن مدارك ثبت نامي )مدارك 
مندرج در اطالعيه مورخ 96/6/11 اين سازمان در خصوص اعالم اسامي پذيرفته شدگان نهايي 
مندرج در سايت سازمان( در زمان مقرر براي ثبت نام به مؤسسه محل قبولي خود مراجعه 
نمايند. ضمناً در صورت عدم اعالم برنامه زماني از سوي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، 
پذيرفته شدگان الزم است كه براي ثبت نام، در يكي از روزهاي دوشنبه 1396/08/15 یا 
مراجعه  آموزشی ذی ربط  يا مؤسسه  دانشگاه  به  سه شنبه 1396/08/16  )امروز و فردا( 

نمايند.
دار،  مصاحبه  تحصيلي  محل هاي  كدرشته  يا  كد  متقاضي  كه  داوطلباني  از  دسته  آن  ب– 
بورسيه يا داراي شرايط خاص مندرج در بند »ج« اين اطالعيه بوده اند و فهرست اسامي آنان 
در پايگاه اطالع رساني اين سازمان به عنوان معرفي شده چند برابر ظرفيت اعالم گرديده، الزم 
است براي اطالع از زمان و محل انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش، با توجه به مندرجات 

اين اطالعيه، به ارگان بورسيه يا مؤسسه آموزش عالي ذي ربط مراجعه نمايند.

یادآوری :
1- نتايج نهايي كدرشته محل هاي تحصيلي از رشته هاي مصاحبه دار، بورسيه و داراي شرايط 

خاص پس از دريافت نتايج مصاحبه و انجام گزينش نهايي متعاقباً اعالم خواهد شد.
2- آن دسته از داوطلباني كه عالوه بر قبولي نهايي در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت 
رشته هاي تحصيلي داراي شرايط خاص )مصاحبه دار يا بورسيه( قرار گرفته اند )بندهاي الف و 
ب فوق(، الزم است كه مطابق مفاد هر دو بند در موعد مقرر اقدام نمايند. بديهی است كه اين 
افراد، در صورتی كه برای مصاحبه رشته های خاص مراجعه كنند و نهايتاً پذيرش شوند، بايد در 
رشته خاص ثبت نام كنند و ادامه تحصيل دهند و قبولي قبلي آنان »كان لم يكن« خواهد شد.

3-  چنانچه داوطلبي با توجه به عالقه مندي خود، فقط يك مورد را پي گيري نمايد، متعاقباً 
نمي تواند براي مورد ديگر، بعداز مهلت مقرر اقدام نمايد.

رشته هاي  در  دانشجو  پذیرنده  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  نام   – ج 
بورسیه یا داراي شرایط خاص

معرفي شدگان در كد رشته محل هاي تحصيلي بورسيه يا داراي شرايط خاص، الزم است 

پايگاه  به  مورخ 96/8/22  روز دوشنبه  از  آدرس محل مصاحبه،  و  زمان  از  اطالع  براي  كه 
اطالع رساني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مندرج در جدول ذيل مراجعه نمايند.

تذكرات مهم:
1- با توجه به اعالم دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، كدرشته محل 
25194 )سينما( از كدرشته امتحاني 1357 مؤسسه غيردولتي و غيرانتفاعي كمال الملك ـ 
نوشهر از رديف رشته هاي مرحله تكميل ظرفيت حذف شده است و در كدرشته محل مذكور 

داوطلبي به عنوان پذيرفته شده اعالم نمي گردد.
2- پذيرفته شدگان مندرج در اين اطالعيه، كه قباًل در يكي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي در رديف پذيرفته شدگان نهايي قرار گرفته اند، الزم نيست از محل قبولي قبلي انصراف 
دهند؛ بلكه با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد و از سوي مؤسسه محل قبولي 
مندرج در اين اطالعيه، مدارك ثبت نامي افراد مذكور از محل قبولي قبلي آنان درخواست 
مي گردد. ضمنًا الزم به ذكر است كه قبولي قبلي آن دسته داوطلباني كه اسامي آنان 

در اين اطالعيه نيز به عنوان پذيرفته شده درج گرديده است، لغو خواهد شد.
 3- آن دسته از پذيرفته شدگاني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته شده نهايي در دوره هاي
در است، حتي  گرديده  درج  سازمان  اين  اينترنتي  در سايت  اطالعيه  اين  همراه  به   روزانه 
نيز، حق ثبت نام و شركت در اين اطالعيه   صورت عدم ثبت نام در محل قبولي مندرج در 

آزمون تحصيالت تكميلي سال 1397 را ندارند.
4- عدم مراجعه در تاريخ هاي مقرر از سوي پذيرفته شدگان، به منزله انصراف از تحصيل در 

كد رشته محل ذي ربط تلقي مي گردد.
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان به 
نشاني: www.sanjesh.org در ميان گذاشته يا با شماره تلفن: 42163 با پيش شماره 

021 تماس حاصل نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

  فهرست اسامي پذیرفته شدگان نهایي و همچنین اعالم  اسامي  

معرفي شدگان چند برابر ظرفیت رشته هاي تحصیلي  داراي شرایط 

خاص  براي انجام  مصاحبه در مرحله  تکمیل ظرفیت یا ظرفیت هاي 

جدید آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1396


@konkurorg
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حرفه اي  و  فني  دانشگاه  درخواست  به  توجه  با   ،1۳۹6/۰7/۲۵ مورخ  اطالعیه  پیرو 
و مؤسسات آموزش عالي غیر دولتي- غیرانتفاعي مبني بر تکمیل ظرفیت پذیرش 
ناپیوسته سال 1۳۹6،  به کارشناسي  رشته هاي تحصیلي مربوط در آزمون کارداني 
به  عالقه مند  داوطلبان  کلیه  اطالع  به  بدین وسیله  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
تحصیل در رشته هاي تحصیلي مؤسسات فوق )اعم از داوطلباني که در آزمون مذکور 
از رشته هاي تحصیلي و  به منظور اطالع  ننموده اند( مي رساند که  یا  ثبت نام نموده 
مؤسسات پذیرنده دانشجو در این مرحله، الزم است که به لینك جست و جوي عنوان 
اطالع رساني  پایگاه  به  و همچنین  اطالعیه  این  ذیل  در  مندرج  و کدرشته  مؤسسه 
دانشکده ها و آموزشکده هاي فني و حرفه اي و کشاورزي تحت پوشش دانشگاه فني 
و حرفه اي یا مؤسسات آموزش عالي غیردولتي ـ غیر انتفاعي مراجعه نموده و ضمن 
ذیل  توضیحات  به  توجه  با  و  خود،  عالقه  مورد  مؤسسه  و  رشته  نمودن  مشخص 
لغایت    1۳۹6/۰8/۳ تاریخ  از  اطالعیه،  این  در  مندرج  مدارك  داشتن  همراه  با  و 
تقاضا  مورد  تحصیلي  رشته  پذیرش  محل  عالي  آموزش  مؤسسه  به   1۳۹6/۰۹/۰1

مراجعه نمایند.
1- در این مرحله، پذیرش دانشجو براي دانشکده ها و آموزشکده هاي فني و حرفه اي 
و کشاورزي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی 
ـ غیرانتفاعی  در کلیه رشته هایی که در لینك سایت سازمان مشخص شده است، 
و مندرجات دفترچه  کارداني(  )معدل کل دوره  اساس سوابق تحصیلي  بر  منحصراً 

راهنمای آزمون مذکور صورت مي پذیرد.
کارداني  مدرك  داراي   1۳۹6/6/۳1 تاریخ  تا  حداکثر  باید  متقاضیان  کلیه   -۲

)فوق دیپلم( باشند. 
تبصره: در صورتي که تشکیل کالس براي نیمسال دوم سال تحصیلي ۹6-۹7 باشد، 
داوطلباني که تا پایان نیمسال اول سال تحصیلي ۹6-۹7 مدرك تحصیلي کارداني 
)فوق دیپلم( خود را اخذ مي نمایند، به صورت مشروط و با شروع تحصیل از بهمن ماه 

1۳۹6 مي توانند متقاضي ثبت نام شوند.
۳- کلیه داوطلبان باید در زمان ثبت نام، ضمن مراجعه به مؤسسه مربوط، بابت هزینه 
از طریق  ریال  هزار(  پنجاه  و  )دویست  مبلغ ۲۵۰/۰۰۰  پرداخت  به  نسبت  ثبت نام 
سیستم پرداخت الکترونیکي در سایت سازمان اقدام نمایند تا امکان ثبت نام و پذیرش 

آنان فراهم گردد.
رشته محل  کد  یك  و  آموزشي  گروه  یك  متقاضي  صرفاً  مي تواند  داوطلب  هر   -4
انتخاب رشته هاي تحصیلي  و  ثبت نام  راهنماي  در یك مؤسسه مندرج در دفترچه 
مشخصات  ارسال  صورت  در  که  است  بدیهي   . باشد  مربوط  آزمون  اطالعیه هاي  و 
فرد یا افراد در دو کد رشته محل یا در دو مؤسسه، اطالعات وي از بانك اطالعاتي 

پذیرفته شدگان هر دو محل حذف خواهد شد.
۵- با توجه به اینکه منحصراً یك بار اجازه ویرایش در درج اطالعات متقاضیان داده 

خواهد شد، لذا ضرورت دارد که داوطلبان در انتخاب گروه آموزشي، کد رشته محل و 
مؤسسه مربوط  دقت الزم به عمل آورند.

6- پس از پایان مهلت مقرر در این اطالعیه، مؤسسات مجاز به ثبت نام از متقاضیان 
تاریخ  از  بعد  براي متقاضیاني که  این سازمان  از سوي  اقدامي  بود و هیچ  نخواهند 

تعیین شده مراجعه نمایند نیز صورت نخواهد پذیرفت.
به  کارداني  آزمون  نهایي  پذیرفته شدگان  ردیف  در  قباًل  متقاضي  چنانچه   -7
کارشناسي ناپیوسته سال 1۳۹6 )مرحله شهریور ماه( قرار گرفته باشد و در مرحله 
تکمیل ظرفیت )همین مرحله( براي ادامه تحصیل در یکي از مؤسسات ثبت نام نماید، 

قبولي قبلي وي در شهریورماه سال 1۳۹6 لغو خواهد شد. 
باید در زمان ثبت نام و شرکت در این مرحله از پذیرش  8- کلیه متقاضیان»مرد« 

دانشجو، از نظر نظام وظیفه منعي براي ادامه تحصیل نداشته باشند.
۹- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط )در مؤسسه اي که به 
آن مراجعه نموده اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصیل آنان )بجز موارد تبصره بند ۲ 
فوق( تا زمان تأیید نهایي این سازمان به صورت مشروط و هم زمان با پذیرفته شدگان 

شهریور ماه خواهد بود.
شرایط  داراي  که  کارداني،  معادل  مدرك  دارندگان  تحصیل  ادامه  و  ثبت نام   -1۰

مندرج در دفترچه راهنماي این آزمون باشند، بالمانع است.

مدارك مورد نیاز:
1- اصل شناسنامه و یك برگ تصویر از تمام صفحات آن.

۲- اصل کارت ملي و دو برگ تصویر پشت و روي آن.
۳- شش قطعه عکس تمام رخ 4×۳ تهیه شده در سال جاري.

4- مدرك   وضعیت  نظام  وظیفه )براي برادران(.
۵- اصل حکم مرخصي ساالنه براي کارمندان دولت یا موافقت رسمي و بدون قید و 

شرط سازمان متبوع.
6- اصل یا گواهي مدرك کارداني )فوق دیپلم(.

7- اصل  حکم  استخدامي یا گواهي کارمندان رسمي یا پیماني وزارتخانه ها ، سازمان ها 
و ارگان هاي دولتي.

ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي اینترنتي پایگاه 
گویاي :  تلفن  شماره   با  یا   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني 
4216۳ )كد ۰21( در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان خودداري 

فرمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تکمیل ظرفیت پذیرش رشته هاي تحصیلي دانشگاه فني و 

حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتيـ  غیرانتفاعي 

درآزمون كارداني به كارشناسي ناپیوسـته سال 1396
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درس  فقط  شوند،  آماده  كنكور  برای  مي خواهند  وقتی  عزيز،  داوطلبان  از  بسياری 
می خوانند و هيچ كار ديگری برای موفقيت خود انجام نمی دهند. منظور اين نيست 
كه درس خواندن خوب نيست، بلكه مهم اين است كه در كنار درس خواندن، كارهای 
ديگری نيز برای موفقيت خود انجام دهيم. االن كه با شما داوطلبان عزيز صحبت 
رقبای جدی  می توانند  كه  داوطلبانی  بخصوص  كنكوری ها،  بيشتر  تقريباً  می كنيم، 
شما محسوب شوند، به صورت پيوسته و خوب در حال درس خواندن هستند و هيچ 
فرصتی را برای اصولی مطالعه كردن از دست نمی دهند. بله، اصولی مطالعه كردن و 
درست درس خواندن، نكته بسيار مهمی است كه تعداد زيادی از شما عزيزان ممكن 
است به آن كمتر توجه كنيد و هنگامی متوجه مشكل خود می شويد كه تا برگزاري 
انجام  اين زمينه نمی توانيد  باقی نمانده است و كار خاصی در  كنكور، زمان زيادی 
دهيد؛ پس برای موفقيت هر چه بيشتر در كنكور، الزم است كه هر از چند گاهی، با 
بازنگري در مراحل آمادگي تان، يك جراحی اساسی در كار خود و درس خواندنتان 
انجام دهيد. اين جراحی اساسی، باعث می شود كه تالش شما بيشتر نتيجه داده و 
موفق تر شويد و با اين شيوه، مسير خود را تصحيح كنيد. برای انجام اين كار، الزم 

است كه به موارد زير توجه كنيد:

1 ـ امیدوار و پرانرژی باشید
به يك موتور محرك قوی  نياز  انجام می دهد،  برای هر كاری كه در زندگی  انسان 
اميدوار  انسانی،  هر  هنر  بزرگترين  بی شك،  است.  اميد  محرك،  موتور  اين  و  دارد، 
بودن در شرايط سخت و دشوار زندگی است؛ البته بايد بدانيم كه حتی صبورترين و 
مقاوم ترين انسان ها نيز گاهی در زندگی خود دچار يأس و نااميدی می شوند. بديهی 
است افرادی كه به زندگی، نگاه مثبت دارند، كمتر دچار نااميدی می شوند؛ زيرا اين 
افراد در برابر مشكالت، انعطاف پذيری بااليی دارند و خيلی سريع خود را با شرايط 

پيش آمده وفق می دهند. 
اميدوار بودن، نياز به نيروی خارق العاده ای ندارد و هر انسانی، قادر به داشتن روحيه 
عالی خواهد بود؛ به شرط آنكه نگاه و فكر مثبت داشته باشد؛ پس اگر می خواهيد كه 
در زمان مطالعه و آمادگی برای كنكور، اميدوار و شاد باشيد، از همين لحظه شروع 
كنيد و برای نگه داشتن روحيه عالی خود تالش كنيد. شكسپير می گويد: هيچ چيز 
نيك يا بد نيست، ولی شيوه تفّكر ما امور را نيك يا بد جلوه می دهد؛ پس اميدوار 
باشيد و به خود و تالشتان با يك نظر مثبت نگاه كنيد. هر روز برای خود تكرار كنيد 
كه موفق می شويد و در راهی كه در پيش گرفته ايد، حتماً به نتيجه مورد نظر خود 

خواهيد رسيد. هميشه و در هر لحظه ای انرژی مثبت خود را حفظ كنيد و اين انرژی 
را به خود، اطرافيان و حتی به كتاب ها و جزوه های خود انتقال دهيد؛ آن گاه خواهيد 
ديد كه چگونه پيشرفت خواهيد كرد و چگونه مطالب برايتان به آسانی قابل يادگيری 

شده و برای هميشه در ذهن شما خواهد ماند.

2 ـ برنامه  خود را به طور مرتب بررسی کنید
اصلی ترين و مهم ترين ركن مطالعه برای كنكور، مانند هر كار ديگری پس از داشتن 
اميد و انگيزه، اين است كه شما برنامه خوبی داشته باشيد و البته به اين برنامه خوب 
عمل كنيد. حتماً به اين نكته توجه داشته باشيد كه برنامه درسی شما از هر نظر بايد 
بی عيب و نقص باشد تا شما به مقصود و هدف خود بخوبی دست يابيد. هر از چند 
گاهی، برنامه خود را مورد وارسی قرار دهيد و ببينيد كه هر هفته، چقدر موفق شديد 
طبق برنامه تان عمل كنيد و در كدام زمان ها يا در چه درس هايی نتوانستيد با برنامه 
پيش رويد. وقتی برای چند هفته، برنامه خود را مورد وارسی قرار داديد و نقاط ضعف 
و قوت آن را دريافتيد، می توانيد به سادگی، يك برنامه بی نظير و عالی داشته باشيد 

كه می تواند بخوبی، شما را در راه رسيدن به هدف كمك كند.
از  باشيد و  بايد واقع گرا  برنامه خوب، حتماً  برای تهيه يك  عزيزان! توجه كنيد كه 
خودتان و توانايی هايتان بيش از حد، انتظار نداشته باشيد. وقتی به اين نتيجه رسيديد 
كه برنامه شما مشكل دارد، بدون تعصب و ناراحتی در جهت جراحی برنامه تان برآييد 
و به جای ناراحتی و تشويش، خوشحال باشيد كه توانسته ايد بموقع از مشكالت برنامه 

خود مطلع شده و آنها را رفع كنيد.

3 ـ خود را بیازمایید
برخی از داوطلبان عزيز، برنامه خوبی دارند، طبق برنامه هم درس می خوانند و هر 
روز، نسبت به گذشته، درس های بيشتری را مطالعه می كنند؛ اما كافی است كه چند 
هفته يا يكی دو ماه بعد به عقب بازگردند تا متوجه شوند همه يا بيشتر آنچه را كه 
مطالعه كرده اند، فراموش كرده اند. اين موضوع، كه موضوع بسيار ناراحت كننده ای 
او  زيرا  رود؛  به هدر  داوطلب  و تالش  از وقت  بزرگی  تا بخش  باعث می شود  است، 
برآورد درستی از ذهن خود و ميزان توانايی هايش نداشته يا اصاًل اصل تكرار و مرور 

را فراموش كرده است. 
برای اينكه بتوانيد از مطالعه خود نتيجه بهتری بگيريد و در ضمن متوجه شويد كه 
چقدر از آموخته هايتان را فراموش نكرده ايد، خودتان را مورد آزمون قرار دهيد. برای 

بازنگري ؛ شیوه اي  
                        براي تصحیح مسیر  
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انجام اين كار، تست زنی كنيد. تست زنی موضوعی يا تركيبی در زمان های مناسب، 
باعث می شود تا شما بخوبی به نقاط قوت و ضعف خود پی ببريد و ضمن مطالعه دروس، 
برآييد؛ پس معطل  نيز  برگزاري آزمون سراسري  تا زمان  اين ضعف ها  در صدد رفع 
چه هستيد؟ دست به يك جراحی بزرگ ديگر بزنيد. نگران نباشيد، نترسيد و بدون 
رودربايستی با خود، برای به ياد آوردن مطالب مهمی كه از ذهنتان رفته است، در اثنای 

برنامه خود، زمان های مناسبی را در نظر بگيريد و اين بار بهتر از قبل مطالعه كنيد.

4 ـ خالصه هایتان را بررسی کنید
وقتی به ماه يا هفته های پايانی زمان آمادگي براي كنكور نزديك می شويد، ديگر زمان 
مطالعه مطالب جديد نيست؛ بلكه وقت آن است كه شما خالصه هايی را كه از قبل 
آماده كرده ايد، مطالعه كرده و به اين ترتيب، با مرورهای كوتاه و البته مؤثر، ذهن 

خود را بيشتر آماده كنيد. 
اگر جزو آن دسته از داوطلبانی هستيد كه تا االن خالصه ای برنداشته ايد، حتماً اين كار 
را انجام دهيد؛ اگر هم از ابتدا خالصه نويسی داشته ايد، حتماً خالصه های خود را مورد 
انجام اين كار، از دوستان يا همكالسی های خود هم كمك  بررسی قرار دهيد. برای 
بايد  البته خودتان مهم ترين شخص در اين زمينه هستيد. به همين خاطر،  بگيريد؛ 
بعد از مطالعه يك درس و سپس وقفه يك هفته ای و تست زنی آن مطالب، به سراغ 
خالصه هايتان رفته و ببينيد كه خالصه های شما چقدر از مطالب اصلی را در بر گرفته 
يا شامل چه مطالب مهمی نمی شود؛ اگر خالصه هايتان خوب و كامل بود كه به همان 
سبك و سياق سابق ادامه دهيد؛ ولي اگر متوجه شديد كه خالصه های شما ناقص است 

يا شامل همه مطالب نيست، دست به يك جراحی ديگر در شكل مطالعه خود بزنيد. 
نگران وقت خود يا ساير موارد نباشيد. مطمئن باشيد كه اگر جلوی ضرر و مشكل را 
از همين جا بگيريد منفعت بزرگی كسب خواهيد كرد. برای انجام اين كار، اين بار با 
دقت و حوصله بيشتری خالصه نويسی كنيد، يادداشت های كوتاه برداريد، زير مطالب 

مهم را خط بكشيد يا  از فلش كارت استفاده كنيد. می توانيد همه اين كارها را با 
هم انجام دهيد؛ به هر حال دقت كنيد؛ چرا كه شما در ماه يا هفته های پايانی زمان 
آمادگي براي كنكور، بايد به اين خالصه ها اعتماد كرده و با مطالعه آنها، سر جلسه 

آزمون سراسري حاضر شويد. 

در پایان حتمًا به نکات زیر توجه کنید:
1 ـ معموالً بيشتر داوطلبان، مطالعه جدی خود را از پاييز آغاز می كنند؛ پس اگر تا 
االن بخوبی درس نخوانده ايد، حتماً به طور جدی و مؤثر شروع به درس خواندن كنيد.
2 ـ ميزان مطالعه و پيشرفت خود را در هر يك از دروس، با مشاور، والدين يا يك 

دوست دلسوز در ميان بگذاريد.
3 ـ موفقيت های بزرگ و كوچك خود را بستاييد و به خود جايزه دهيد.

4 ـ وقتی دچار مشكل يا يأس و نااميدی شديد، موضوع را با والدين، يكی از اعضای 
خانواده يا دوست مورد اعتماد خود در ميان بگذاريد.

5 ـ هر زمان كه احساس كرديد برنامه درسی شما، شيوه مطالعه تان يا هر چيزی كه 
به كنكور شما مربوط می شود، دچار مشكل است، حتماً در صدد رفع نقص و مشكل 

برآييد و راحت از كنار آن نگذريد.
6 ـ به خود اعتماد كنيد و مطمئن باشيد كه در صورت خواستن، حتماً موفق خواهيد 

شد.
7 ـ به خاطر داشته باشيد كه نقش فعال در برنامه ريزی و آمادگی برای كنكور، از آِن 
شماست. اگر تا االن به صورت جدی درس نخوانده يا اصاًل مطالعه نكرده ايد، مطمئن 
باشيد كه االن هم برای درس خواندن به منظور آمادگي در كنكور 1397 دير نيست؛ 

پس با انرژی و اميد، قدم در راه گذاشته و با اراده پيش برويد.
8 ـ در هر شرايطی خدا را در نظر داشته باشيد و با استعانت و ياری از او، بخواهيد تا 

بهترين ها را در مسير شما قرار دهد و حامی و ياری رساننده شما باشد. 

ببینید که هر هفته، چقدر  و  قرار دهید  را مورد وارسی  برنامه خود  از چند گاهی،  هر 

موفق شدید طبق برنامه تان عمل کنید و در کدام زمان ها یا در چه درس هایی نتوانستید 

با برنامه پیش روید. وقتی برای چند هفته، برنامه خود را مورد وارسی قرار دادید و نقاط 

ضعف و قوت آن را دریافتید، می توانید به سادگی، یک برنامه بی نظیر و عالی داشته 

باشید که می تواند بخوبی، شما را در راه رسیدن به هدف کمک کند
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پيرو اطالعيه مورخ 96/7/24، بدين  وسيله  نظر معرفي شدگان چندبرابرظرفيت رشته  هاي 
تحصيلي نيمه متمركز علوم ورزشي و مربي گري ورزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي و آموزش تربيت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي در آزمون 

سراسري سال 1396 را به  نكات زير معطوف  مي دارد: 
1- كليه معرفي شدگان بايد طبق برنامه  زماني مندرج در اين اطالعيه اقدام نمايند. 

2- به همراه داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملي براي كل داوطلبان در روز آزمون الزامي 
است.

3- با توجه به اينكه معرفي شدگان رشته هاي نيمه متمركز نيازي به انتخاب رشته مجدد 
نداشته و براساس اولويت بندي رشته هاي خود در فرم انتخاب رشته گزينش خواهند 
شد؛ لذا در صورتي كه براي  انجام  مراحل  مختلف  مصاحبه، معاينه يا آزمون عملي رشته  
نيمه متمركز اعالم شده ، مراجعه  نموده و در نهايت به عنوان پذيرفته شده  نهايي  هر يك 
از رشته هاي تحصيلي  نيمه  متمركز اعالم  قبولي شوند، مطابق ضوابط قبولي  قبلي آنان  

بايد در رشته قبولي نيمه متمركز ثبت نام و  در رشته  متمركز لغو مي گردد و منحصراً 
ادامه تحصيل نمايند. بدیهي است  كه امکان بازگشت و ادامه تحصیل این قبیل از 

پذیرفته شدگان در رشته قبولي متمركز میسر نیست. 
4- آزمون  عملي رشته  هاي تحصيلي نيمه متمركز علوم ورزشي، مربي گري ورزشي 
و آموزش تربيت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي قابل تمديد، 
و تحت هيچ شرايطي  داوطلبي  براي هيچ  انفرادي  به صورت  آن  برگزاري  يا  تكرار 

ميسر نيست.
ورزشي  علوم  نيمه متمركز  تحصيلي  رشته  هاي  عملي  آزمون  در  شركت  كارت   -5
بدني  تربيت  آموزش  و  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  ورزشي  مربي گري  و 
پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي در حوزهاي برگزاري آزمون عملي 
تحويل داوطلبان خواهد شد. داوطلبان معرفي شده رشته  هاي تحصيلي نيمه متمركز 
علوم ورزشي و مربي گري ورزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و آموزش تربيت 

اطالعیه سازمان  سنجش آموزش  كشور در خصوص:

 نحوه توزیع كارت،  تعیین زمان و مکان برگزاري آزمون 
عملي رشته هاي  تحصیلي نیمه متمركز علوم ورزشي و 

مربي گري ورزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و 
آموزش تربیت بدني پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان و

 موسیقي نظامي در آزمون سراسري سال 1396
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بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان، الزم  است  با همراه داشتن لباس  و كفش  ورزشي ، 
منحصراً در روزهاي تعيين  شده  در حوزه برگزاري حضور يابند. بديهي  است  كه در 
صورت   نداشتن  شناسنامه و كارت ملي، از داوطلب،  مراحل معاينات و آزمون  عملي  و 

مصاحبه  به  عمل  نخواهد آمد. 
یادآوري مهم : معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته  هاي تحصيلي نيمه متمركز علوم 
ورزشي، مربي گري ورزشي و آموزش تربيت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان بايد از 
سالمت كامل جسماني برخوردار بوده و بخصوص از سالمت قلبي و ريوي خود يقين داشته 
و آمادگي هاي الزم را براي تست هاي آزمون  عملي  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
داشته  باشند. با توجه به اینکه در محل حوزه برگزاري آزمون عملي، معاینات 
با نظارت پژوهشگاه تربیت بدني وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  پزشکي 
انجام خواهد شد، نیاز به همراه داشتن گواهي سالمت و ارائه گواهي تندرستي 

براي داوطلبان نیست. 
6-كليه معرفي شدگان چند برابر ظرفيت پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به وزارت 
آموزش و پرورش، عالوه بر شركت در آزمون عملي، بايد طبق اطالعيه اي كه در دهه آخر 
آذرماه از سوي اين سازمان براي شركت در مصاحبه تخصصي و بررسي صالحيت هاي 
عمومي كه در دو قسمت مجزا توسط آموزش و پرورش برگزار خواهد شد شركت نمايند؛ 
در غير اين صورت، عدم شركت در اين مصاحبه، به منزله انصراف فرد از ادامه گزينش 
تلقي مي گردد؛ به عبارتي كليه داوطلبان بايد حائز شرايط مصاحبه و بررسي صالحيت هاي 
عمومي بوده تا در گزينش نهايي كه بر اساس ضوابط اين سازمان در بهمن ماه انجام 

مي گردد، باشند.
7- معرفي شدگان رشته هاي  نيمه متمركز دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي و پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به وزارت آموزش و پرورش، در صورتي كه 
در آزمون عملي شركت نموده و در رديف پذيرفته شدگان نهايي در دوره فوق قرار بگيرند، 

حق ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1397 را نخواهند داشت.
8- داوطلباني كه در رديف معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت رشته هاي فوق الذكر بوده و 
نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي در موعد مقرر اقدام ننموده اند، در صورت 
تمايل براي شركت در آزمون عملي مي توانند براي بررسي وضعيت خود با به همراه داشتن 
دو قطعه عكس و كارت شناسايي معتبر مطابق جدول ذيل به محل برگزاري آزمون و به 

نماينده سازمان سنجش مستقر در شهرستان برگزاري، مراجعه نمايند.
9- آزمون عملي  براي كليه  معرفي شدگان  خانم ها در روز پنجشنبه مورخ 96/9/2 

و آقایان در روز جمعه مورخ 96/9/3 برگزار مي گردد. 
10- كليه معرفي  شدگان بايد فقط  براساس برنامه زماني طبق استان محل اقامت مندرج 

در جدول ذيل در آزمون عملي شركت نمايند. 
علوم  نيمه متمركز  تحصيلي  رشته   از  يك  هر  ظرفيت  چندبرابر  معرفي شدگان   -11
فرهنگيان  دانشگاه  پرديس هاي  بدني  تربيت  آموزش  و  ورزشي  مربي گري  ورزشي، 
براي هزینه آزمون عملي )موضوع پرداخت 200/000  واريزي  مبلغ  بر  عالوه  بايد 
تست هاي  و  پزشكي  معاينه  انجام  بابت   ،)96/7/24 مورخ  اطالعیه  در  ریال 
سالمت و تندرستي مبلغ 250/000 )دویست  و پنجاه هزار( ریال به شماره حساب 
  IR760100004001022603001582 شبا  شماره  به  يا   4001022603001582 
شناسه واریزي 370022674140107005100300340004  نزد بانك مركزي به نام 
درآمد اختصاصي پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي قابل واريز در كليه شعبات بانك ها 
)تكميل فرم سانتا( واريز نموده و از ساعت 8:00 صبح به حوزه هاي برگزاري محل آزمون 
عملي به شرح جدول ذيل مراجعه نمايند. همچنين الزم است كه عبارت »بابت معاينه 
پزشكي و تست هاي سالمت و تندرستي« روي اصل فيش واريزي مبلغ 250/000 
)دويست  و پنجاه هزار( ريال درج شود و آن را در روز آزمون تحويل حوزه آزمون عملي 

نمايند.

آدرس محل انجام معاینه پزشکي و آزمون عملي در رشته علوم   ورزشي، 
مربي گري ورزشي   و آموزش تربیت بدني پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان

استانهاي محل
 آدرس حوزه امتحاني و محل  مراجعه اقامت داوطلبان

تهران، البرز، قم و مركزي  
كرج- حصارك- خيابان شهيد بهشتی- ميدان دانشگاه- دانشگاه خوارزمی- 

دانشكده تربيت بدنی و علوم ورزشی. 
شماره تماس: 34512001- 34579600 ) كد026( - داخلی 2430 

آذربايجان  شرقي ، 
آذربايجان  غربي  و اردبيل 

 تبریز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبريز-دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي.
 شماره تماس: 33393257-33393256 )كد041(

اصفهان ، چهار محال  و 
بختياري ، يزد و كرمان

اصفهان- ميدان آزادي-خيابان دانشگاه )هزار جريب( درب شرقي دانشگاه 
اصفهان- سالن ورزشي شهيد بهراميان.

شماره تماس: 37932571-37932196 )كد 031(.

فارس، بوشهر،كهگيلويه  و 
بويراحمد و هرمزگان

شیراز- بلواردانشجو -ميدان ارم-خوابگاه ارم-دانشكده علوم تربيتي دانشگاه 
شيراز- گروه  تربيت  بدني وعلوم ورزشي.سالن ورزشي 15 خرداد. شماره تماس: 

36134674 – 36134699 )كد 071(

خراسان  شمالي، خراسان 
جنوبي، خراسان رضوي و 

سيستان  و بلوچستان 

مشهد- ميدان آزادي- دانشگاه  فردوسي  مشهد- دانشكده  تربيت  بدني و علوم 
ورزشي.

شماره تماس: 38803455-38803465 )كد051(

رشت- كيلومتر 10 جاده تهران- دانشكده  تربيت  بدني دانشگاه گيالن. گيالن، زنجان و قزوين
شماره تماس: 33690816-33690685 )كد013(

كرمانشاه، همدان و 
كردستان

كرمانشاه- باغ ابريشم- دانشگاه رازي كرمانشاه- دانشكده تربيت  بدني و علوم 
ورزشي. 

شماره تماس: 34283267-34279265 )083(

اهواز- دانشگاه شهيد چمران اهواز- دانشكده تربيت  بدني و علوم ورزشي. خوزستان، لرستان و ايالم
شماره تماس: 33336316-33369512 )كد 061(

مازندران، گلستان، سمنان
بابلسر- خيابان شهيد بهشتي-پرديس دانشگاه مازندران- دانشكده تربيت  

بدني و علوم ورزشي.
شماره تماس: 35302201 )كد011(.

تذكر مهم: به همراه داشتن يك قطعه عكس 4×3، لباس  و كفش  ورزشي ، اصل شناسنامه 
يا كارت ملي و اصل فيش هزينه تست هاي سالمت و تندرستي و انجام معاينه پزشكي به 
مبلغ 250/000  )دويست و پنجاه  هزار( ريال در زمان آزمون عملي ضروري است؛ در غير 

اين صورت، از داوطلب  آزمون  عملي  به  عمل  نخواهد آمد.
12- معرفي شدگان  رشته       تحصیلي موسیقي نظامي )كد 27111(  دانشگاه هنر 

)محل تحصیل پردیس كرج( بورسیه ارتش جمهوري اسالمي ایران
كليه داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي شده چند برابر ظرفيت  رشته       تحصيلي 
موسيقي نظامي )كد 27111(  دانشگاه هنر )محل تحصيل پرديس كرج( – بورسيه ارتش 
جمهوري اسالمي ايران اعالم شده است و هزينه انجام آزمون عملي را در زمان مقرر 
پرداخت نموده اند، ضرورت دارد كه برای شركت در آزمون عملی، با همراه داشتن يك 
قطعه عكس 4×3 و اصل شناسنامه يا كارت ملي، در روز جمعه مورخ 96/9/10 رأس 
ساعت 8:30 دقيقه صبح )براي تعيين نوبت( و شركت در آزمون عملي، به آدرس: تهران- 
خيابان كريمخان زند- بين استاد نجات اللهي و سپهبدقرني-پالك 204- سازمان سنجش 
و آموزش كشور مراجعه نمايند. ضمناً كارت شركت در آزمون در همان محل برگزاري 

آزمون عملي به داوطلبان تحويل خواهد شد.
نحوه برگزاري آزمون موسیقي نظامي: تسلط الزم به يكي از سازهاي بادي، چوبي يا 
بادي- برنجي، اركسترهاي سمفونيك )به استثناي سازهاي ضربي يا كوبه اي( و نيز تسلط 

به سرايش و شنوايي. همراه داشتن ساز تخصصي توسط داوطلبان ضروري است.
 داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در 
 سايت اين سازمان به نشاني: www.Sanjesh.org مطرح نموده يا با  شماره  تلفن:

 42163  )پيش شماره 021( تماس حاصل نمايند.
روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور
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با توجه به درخواست دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي ـ 
غیرانتفاعي مبني بر عدم تکمیل ظرفیت پذیرش رشته هاي تحصیلي آزمون دوره هاي 
کارداني نظام جدید )دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي( 
سال 1۳۹6، بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان عالقه مند به تحصیل در رشته هاي 
یا  نموده  ثبت نام  مذکور  آزمون  در  که  داوطلباني  از  )اعم  فوق  مؤسسات  تحصیلي 
مدرك  نوع  با  متناسب  تحصیلي  رشته هاي  از  اطالع  براي  که  مي رساند  ننموده اند( 
دیپلم خود در شاخه هاي فني و حرفه اي یا کاردانش مؤسسات پذیرنده، الزم است 
به لینك جست و جوي عنوان مؤسسه و کدرشته مندرج در ذیل این اطالعیه که در 
سایت این سازمان به آدرس: www.Sanjesh.org آمده است، مراجعه نموده و 
ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارك ذیل 
و با توجه به موارد مربوط، از تاریخ ۹6/۰8/6 لغایت ۹6/۰۹/۹ به آموزشکده یا مؤسسه 

آموزش عالي محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.
و  فني  آموزشکده هاي  و  دانشکده ها  براي  دانشجو  پذیرش  مرحله،  این  در   -  1
حرفه اي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی ـ 
غیرانتفاعی در کلیه رشته هایی که در لینك جست و جو مشخص شده است، منحصراً 
بر اساس سوابق تحصیلي )معدل کل دیپلم( و مندرجات دفترچه راهنمای آزمون 

مذکور صورت مي پذیرد.
۲ - کلیه متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ 1۳۹6/6/۳1 داراي مدرك دیپلم نظام قدیم 
)چهارساله( هنرستان، یا دیپلم نظام جدید در شاخه هاي فني و حرفه اي یا کاردانش 

باشند. 
تبصره: در صورتي که تشکیل کالس براي نیمسالدوم سال تحصیلي ۹6-۹7 باشد، 
ثبت نام از داوطلباني که تا پایان نیمسال اول سال تحصیلي جاري مدرك تحصیلي 
دیپلم خود را اخذ مي نمایند، به صورت مشروط و با شروع تحصیل از بهمن ماه ۹6 

پس از ارائه مدرك مربوط بالمانع است. 
۳ - کلیه داوطلبان باید در زمان ثبت نام از طریق مؤسسه مربوط، بابت هزینه ثبت نام 
از طریق سیستم پرداخت  به پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ )دویست هزار( ریال  نسبت 

الکترونیکي در سایت سازمان اقدام نمایند.
4 - هر داوطلب منحصراً مجاز است یکي از کدرشته محل هاي مربوط را که متناسب 
با مدرك دیپلم خود مي باشد و بر اساس جدول شماره 4 دفترچه راهنماي ثبت نام و 
شرکت درآزمون فوق مشخص شده، انتخاب نماید. بدیهي است داوطلباني که به هر 
دلیل در رشته اي غیر از رشته متناسب با نوع دیپلم خود در این مرحله ثبت نام و 
شرکت نمایند و پذیرفته شوند، قبولي آنان در هر مرحله اي که باشند لغو خواهد شد. 
باشد.  متقاضي یك کدرشته محل در یك مؤسسه  ۵ - هر داوطلب مي تواند صرفاً 
بدیهي است که در صورت ارسال مشخصات فرد یا افراد در دو کد رشته یا در دو 
مؤسسه، اطالعات وي از بانك اطالعاتي پذیرفته شدگان هر دو محل حذف خواهد شد. 

6 - با توجه به اینکه منحصراً یك بار اجازه ویرایش در درج اطالعات متقاضیان داده 
خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد که داوطلبان، در انتخاب گروه آموزشي، کد رشته محل 

و مؤسسه مربوط  دقت الزم به عمل آورند.
7 - پس از پایان مهلت مقرر در این اطالعیه، مؤسسات، مجاز به ثبت نام از متقاضیان 
تاریخ  از  بعد  براي متقاضیاني که  این سازمان  از سوي  اقدامي  بود و هیچ  نخواهند 

تعیین شده مراجعه نمایند نیز صورت نخواهد پذیرفت.
8 - چنانچه متقاضي قباًل در ردیف پذیرفته شدگان نهایي آزمون دوره هاي کارداني 
سال  غیرانتفاعي(  عالي  آموزش  مؤسسات  و  حرفه اي  و  فني  )دانشگاه  جدید  نظام 
)همین  ظرفیت  تکمیل  مرحله  در  و  باشد  گرفته  قرار  ماه(  شهریور  )مرحله   1۳۹6
مرحله( براي ادامه تحصیل در یکي از مؤسسات ثبت نام نماید، قبولي قبلي وي در 

شهریورماه سال 1۳۹6 لغو خواهد شد. 
۹ - کلیه متقاضیان»مرد« باید در زمان ثبت نام و شرکت در این مرحله از پذیرش 

دانشجو، از نظر نظام وظیفه منعي براي ادامه تحصیل نداشته باشند.
1۰ - پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط )در مؤسسه اي که به 
آن مراجعه نموده اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصیل آنان )بجز موارد تبصره بند ۲ 
فوق( تا زمان تأیید نهایي این سازمان به صورت مشروط و هم زمان با پذیرفته شدگان 

شهریور ماه خواهد بود.
مدارك مورد نیاز:

1 - اصل   مدرك   دیپلم  متوسطه   نظام  جدید یا گواهي   موقت   پایان   تحصیالت  متوسطه  
نظام جدید در یکي  از شاخه هاي  کاردانش  یا فني  و حرفه اي مبني  برگذراندن کلیه 
واحدهاي درسي  در دوره  سه ساله ، کارورزي و کارآموزي حداکثر تا پایان  شهریورماه 

سال  1۳۹6.
۲ - اصل  مدرك  دیپلم  یا گواهي  موقت  پایان  تحصیالت  نظام  قدیم  )هنرستان( مبني  

بر گذراندن  کلیه  دروس  چهارساله.
۳ - اصل  شناسنامه  و دو برگ  کپي  از تمام  صفحات  آن. 
4 - اصل کارت ملي و دو برگ تصویر پشت و روي آن.

4 - شش قطعه  عکس  4×۳ تمام  رخ  تهیه  شده  درسال جاري .
۵ - مدرك وضعیت نظام وظیفه )براي برادران(.

 6 - ارائه رسید درخواست تأییدیه تحصیلي دیپلم به مؤسسه محل قبولي )درخواست 
تأییدیه تحصیلي از دفاتر پیشخوان دولت باید اقدام شود(.

پاسخگويي  بخش  با  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي  داوطلبان  ضمنًا 
با  www.sanjesh.org يا  نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني  پايگاه  اينترنتي 
شماره  تلفن گوياي : 4216۳ )كد ۰21( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري 

به اين سازمان خودداري فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

تکمیل ظرفیت پذیرش رشته هاي تحصیلي دانشگاه فني و حرفه اي 

ومؤسسات آموزش عالي غیردولتيـ  غیرانتفاعي درآزمون 

دوره هاي كارداني نظام جدید )دانشگاه فني و حرفه اي و 

مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي( سال 1396
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و  غیرانتفاعي  غیردولتي-  عالي  آموزش  مؤسسات  از  برخي  درخواست  به  توجه  با 
آزمون  تحصیلي  رشته هاي  پذیرش  ظرفیت  تکمیل  عدم  بر  مبني  پیام نور  دانشگاه 
سراسري سال 1۳96 بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان عالقه مند به تحصیل در 
رشته هاي تحصیلي مؤسسات ذي ربط )اعم از داوطلباني كه در آزمون سراسري 
سال 1۳96 ثبت نام نموده يا ننموده اند( مي رساند که داوطلبان به منظور اطالع 
از رشته هاي تحصیلي و مؤسسات پذیرنده دانشجو در این مرحله مي توانند به لینك 
جست و جوي عنوان مؤسسه و کدرشته مندرج در پایگاه اطالع رساني این سازمان 
و همچنین به پایگاه اطالع رساني مؤسسات آموزش عالي غیردولتي- غیرانتفاعي یا 
و  نموده  مراجعه   www.pnu.ac.ir نشاني:  به  پیام نور  دانشگاه  اطالع رساني  پایگاه 
ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه مورد عالقه خود، با به همراه داشتن مدارك 
ذیل و با توجه به موارد مربوط از تاریخ 1۳۹6/۰7/۲۹ لغایت 1۳۹6/۰8/۳۰ به مؤسسه 

آموزش عالي محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.
1 - كليه متقاضيان باید حداکثر تا تاریخ 1۳96/۰6/۳1 داراي مدرك دیپلم کامل 
متوسطه نظام قدیم )دوره چهار ساله( یا پیش دانشگاهي یا کارداني )فوق دیپلم( بوده 

باشند.
از  نیمسال دوم سال تحصیلي جاري  براي  امکان تشکیل کالس  تبصره: در صورت 
سوي مؤسسه مورد تقاضا، آن دسته از داوطلباني که حداکثر تا تاریخ 1۳96/11/۳۰ 
موفق به اخذ مدرك پیش دانشگاهي یا کارداني گردند، مي توانند در رشته یا رشته هاي 

تحصیلي مربوط متقاضي شوند.
هزینه  بابت  مربوط،  مؤسسه  طریق  از  ثبت نام  زمان  در  باید  داوطلبان  كليه   -  2
سیستم  طریق  از  ریال  هزار(  )دویست   2۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  نسبت  ثبت نام 

پرداخت الکترونیکي در سایت سازمان اقدام نمایند.
۳ - هر داوطلب منحصراً مي تواند در يك گروه آزمايشي و یك کدرشته محل 
متقاضي شود. بدیهي است که در صورت ثبت نام داوطلب در دو کدرشته یا در دو 
مؤسسه، اطالعات وي در بانك اطالعات پذیرفته شدگان هر دو محل حذف خواهد 

شد.
4 - داوطلبان باید در زمان ثبت  اطالعات در سامانه مربوط از طریق مؤسسات در 
خصوص کدرشته مورد عالقه خود دقت و توجه الزم را به عمل آورند. بدیهي است 
که پس از ثبت، کدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان قابل تغییر یا تعویض نیست.

5 - كليه متقاضيان »مرد« باید در زمان ثبت نام و شرکت در این مرحله از پذیرش 
دانشجو، از نظر نظام وظیفه منعي براي ادامه تحصیل نداشته باشند.

6 - پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط )در مؤسسه یا 
مرکز یا واحد آموزشي که به آن مراجعه داشته اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصیل 

آنان تا زمان تأیید نهایي این سازمان به صورت مشروط خواهد بود.
7 - آن دسته از داوطلباني كه قباًل در رديف پذيرفته شدگان نهايي آزمون 
این مرحله  سراسري سال 96 )مرحله شهريور ماه( قرار گرفته اند، چنانچه در 
متقاضي ثبت نام و ادامه تحصیل هستند و در یکي از مؤسسات ثبت نام نمایند، قبولي 

قبلي آنها در شهریور ماه لغو خواهد شد.
مدارك مورد نیاز:

1 - اصل يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم چهار ساله نظام قدیم با امضاء و ممهور 
به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.

مهر  به  ممهور  و  امضاء  با  جدید  نظام  دیپلم  تحصیلي  مدرك  گواهي  یا  اصل   -  2
دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.

۳ - اصل يا گواهي مدرك پيش دانشگاهي با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان 
یا سازمان آموزش و پرورش.

ديپلم  دارندگان مدرك  از  آن دسته  براي  كارداني  اخذ مدرك  گواهي   -  4
نظام جديد كه فاقد مدرك پيش دانشگاهي هستند.

5 - اصل شناسنامه و دو برگ کپي از صفحات آن.
6 - اصل كارت ملي و دو برگ کپي از آن.

7 - شش قطعه عكس 4×۳ تهيه شده در سال جاري.
8 - مدرك نظام وظيفه براي برادران مشمول.

کلیه پذیرفته شدگان باید به همراه تصویر دیپلم نظام قدیم یا گواهي پیش دانشگاهي 
خود، به »دفاتر پیشخوان خدمات دولت« مراجعه و تأییدیه  تحصیلي )ارزش تحصیلي( 
از اداره آموزش  و پرورش محل تحصیل خود را درخواست نمایند و رسید آن را در 
زمان ثبت نام به دانشگاه ارائه دهند. همچنین کلیه پذیرفته شدگان حتماً نام  رشته و 
مؤسسه آموزش  عالي یا مرکز یا واحد آموزشي محل تحصیل خود را در فرم »دفاتر 

پیشخوان خدمات دولت« اعالم نمایند.
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي اینترنتي پایگاه 
گویاي :  تلفن  شماره   با  یا   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني 
4216۳ )كد ۰21( در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان خودداري 

فرمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

تکمیل ظرفیت رشته هاي تحصیلي در مؤسسات 

آموزش عالي غیردولتي ـ غیرانتفاعي و مراكز و 

واحدهاي آموزشي دانشگاه پیام نور سال 1396
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