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 تعالي بسمه

 1396 سال سراسري در آزمون راهنماي شركت
 

  ها،زمان برگزاري آزمون، سراسري در آزمونشركت نحوه دريافت كارت  درخصوص اطالعات عمومي حاوي

 هايگروه داوطلبان و اختصاصي عمومي آزمون هايتعداد دفترچه آنها و به ، مدت پاسخگوييتسواالمواد امتحاني، تعداد 

 هاي تحصيلي داراي شرايط خاصبه انتخاب رشته منديه عالقنحوه اعالم  همچنين و گانهپنج آزمايشي
  

علم، مطالعه اين  عاليه مراتب كسب مختلف آموزش عالي و در مقاطع تحصيل شما براي ادامه آرزوي موفقيتو  با سالم ؛گرامي داوطلب مقدمه:
، لذا مطالعه كامل آن توصيه باشدالزم مي مفيد وسيار ب ،1396سراسري سال  در آزمون با اطالعات عمومي شركتي يآشنا مطالب به منظور

  .شودمي
 

با مراجعه به  14/4/96چهارشنبه مورخ  لغايت روز 11/4/96شنبه مورخ يكبايد از روز  انداوطلب شود وصورت اينترنتي انجام ميكارت به توزيع  -1
چنانچه در  د وناقدام نماي آزمون خود براي دريافت پرينت كارت شركت در( www.sanjesh.org نشاني به)سازمان  ترنتي اينسايت اين

د و ندر ذيل كارت شركت در آزمون اقدام نماي مندرج توضيحاتاساس د بر ناطالعات مندرج در كارت شركت در آزمون، مغايرتي مشاهده نمود
در غير اينصورت از  ،باشند داشته جلسه آزمون، كارت ملي يا شناسنامه عكسدار همراه درشركت  براي حضور در جلسه آزمون بايد كارتهمچنين 

 روي كارت بر مختلف آزمايشي هايگروه گردد، آدرس حوزه امتحاني داوطلبانجلسه آزمون جلوگيري مي ورود داوطلبان بدون مدارك فوق در
هر  در كارت ورودي راپرينت  ،دباشنيشركت ممتقاضي گروه آزمايشي  چند داوطلبان الزم است چنانچه در است ودرج گرديده  هر داوطلب ورودي

جدول  وقت مقرر مندرج در بايد زودتر از داوطلبان نمايند. گروه آزمايشي اقدام هر امتحاني خود در حوزه شناسايي به گروه آزمايشي گرفته و نسبت
 حاضر باشند. خودامتحاني  حوزه در محل ورودي درهايشدن از بسته و قبل شماره يك اين راهنما 

يك يا همچنين يك گروه آزمايشي اصلي: علوم رياضي، علوم تجربي، علوم انساني و ) ايشيآزم روهكه در بيش از يك گ نيابآن دسته از داوطل تبصره:
هاي آزمايشي خود يك كارت بايستي براي هر يك از گروهمي ،اندشدهمتقاضي ( هاي خارجيبانهنر يا زگروه آزمايشي دو گروه آزمايشي از 
  جداگانه پرينت نمايند.

 

ه انداز تغيير از و تهيه شود بايد A4نصف كاغذ  كه درمربوط )گروه آزمايشي  پرينت كارت شركت در آزمون الزم استدر جلسه آزمون  براي حضور -2
 داشته همراه سنجاق و ، مداد تراشكن، مداد پاكپررنگ نرم چند مداد سياه ،كارت ملي يا شناسنامه عكسدار (،نمايندودداري خابعاد مختلف آن به 
 توانند دستگاه بهديد و يا درشت بين بدون حافظه همراه داشته باشند.بينا ميداوطلبان كم د.نباش

 

موفق به پرينت كاارت شاركت    مورد نياز، مربوط به شماره پرونده و يا كد پيگيري داوطلبي به دليل در اختيار نداشتن اطالعاتچنانچه  تذكر مهم:

با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور و ورود به سيستم پاسخگويي و انتخاب نام آزماون و تعياين   الزم است ، در آزمون خود نمي شود
نام اقدام نمايند و به هيچ وجه به باجه رفع نقا  مراجعاه   به دريافت اطالعات مربوط به شماره پرونده، و يا كد پيگيري ثبتموضوع پيگيري نسبت 

باشد كه در سيستم پاسخگويي داراي عضويت باشند. لذا ضرورت دارد داوطلباني كه ننمايند. الزم به ذكر است اين امكان براي داوطلباني فراهم مي
 را مفقود نموده اند با عضويت در اين سيستم نسبت به بازيابي اين اطالعات اقدام نمايند. اطالعات فوق

 

، حساب ، ماشين، جزوه، كتابساككوله پشتي يا ، كيف، (به جز مداد و مدادپاك كن و مدادتراش)افزار هرگونه نوشت :مانند اضافي وسايل آوردن از -3
نُت،  ،(و ... ، انگشتر هوشمنددستبند هوشمند، ساعت هوشمند، سيمهمراه، پيجر، بي تلفن قلم نوري، تبلت،هر گونه دستگاه ارتباطي )از قبيل 

هاي در آزمون و برابر قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم تلقي متخلف عنوان فرد به غير اينصورت نماييد، در ... اكيداً خودداري يادداشت و غيره
شود، لذا از داوطلبان بيني نميهاي امتحاني پيششد. ضمناً از آنجا كه محلي براي نگهداري وسايل اضافي در حوزه رفتار خواهد سراسري با وي
آنها به نگهداري و حفظ  گرددكيد ميأهمراه خود به محل حوزه امتحاني نياورند، ت به راوسايل اضافي شود كه به هيچ وجه اين قبيل تقاضا مي
 ولين حوزه امتحاني مربوط نخواهد بود.ئعهده مس

 

 التحصيل نظام جديد آموزش متوسطه كه داراي مدركفارغ از داوطلبان دسته منحصراً آن 1396ضوابط آزمون سراسري سال  براساس از آنجا كه -4
در  و شركت نامثبت نمايند، مجاز بهدانشگاهي و يا كارداني خود را اخذ ميمدرك پيش 31/6/96دانشگاهي و يا كارداني بوده و يا تا تاريخ پيش
 31/6/96تا تاريخ  اند و يانيافته راه دانشگاهيپيش دوره به كه متوسطه جديد آموزش نظام از داوطلبان دسته آن اين بنابر .اندسراسري بوده آزمون
نبوده و بديهي  1396سال  سراسري در آزمون و شركت نامثبت ، مجاز به(باشندفاقد مدرك كارداني مي) شوندكارداني نميمدرك دريافت موفق به 
جديد كه تا موعد داوطلبان نظام  .گرددحذف خواهند شد و يا در صورت قبولي پذيرش آنان لغو مي از گزينش ،در آزمون شركت در صورت است

ها و نهايي، قبولي آنها در دانشگاه يشوند، حتي در صورت قبولدانشگاهي نمي( موفق به دريافت مدرك دوره پيش1396ماه سال  مقرر )شهريور
  شود.هاي خارج از ضوابط فوق ترتيب اثر داده نميدرخواستبه  و مؤسسات آموزش عالي لغو خواهد شد
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 ضوابط مذكور در آزمون به توجه بدون داوطلباني اند، لذا چنانچهنبوده 1396 سال سراسري در آزمون شركت زير مجاز به شدگانپذيرفته از آنجا كه -5
مركز و يا از مت )اعم روزانه هايدوره شدگانپذيرفته الف( گردد:رفتار مي ضوابط با آنان ، طبقامتحان در جلسه شركت اند در صورتنموده نامثبت
 كه داوطلبانيب(  شوند.از گزينش نهايي حذف مي 1396در صورت شركت در آزمون سراسري سال  1395 سال سراسري متمركز( آزموننيمه

ها و دانشگاههاي تحصيلي دوره روزانه شدگان رشتهبعد در رديف پذيرفته به 1363-64 تحصيلي از سال سراسري هايبار در آزمون 2تاكنون 
دانشجويان دوره روزانه دانشگاهها  ج( اند، از گزينش نهايي حذف خواهند شد.متمركز( قرار گرفتهمؤسسات آموزش عالي )اعم از متمركز و يا نيمه

 اند. از رشته قبولي خود انصراف قطعي نداده (1/12/95كه تا تاريخ مقرر )به قبل(  1395)ورودي سال و موسسات آموزش عالي 
 

 
   هاي آزمايشي مختلف:زمان برگزاري آزمون در گروه -6

  خارجي هايزبان و هنر، علوم تجربي علوم انساني، فني،و رياضي  علوم آزمايشي هايگروه برگزاري آزمون داوطلبان -1شماره  جدول

 آزمونبرگزاري ساعت شروع فرآيند  روز و تاريخ آزمون نام آزمون

 صبح 30/7 15/4/96 مورخ پنجشنبه فني و رياضيعلوم  آزمايشيگروه 

 صبح 30/7 15/4/96 مورخ پنجشنبه علوم انساني آزمايشيگروه 

 بعدازظهر 00/15 15/4/96 مورخ پنجشنبه آزمايشي هنرگروه 

 صبح 30/7 16/4/96 مورخ جمـعه تجربيعلوم  آزمايشيگروه 

 بعدازظهر 00/15 16/4/96 مورخ جمـعه خارجيهاي زبان آزمايشيگروه 

)دو و  30/14 و در بعدازظهر رأس ساعت ()هفت صبح 00/7ساعت امتحان، رأس روزهاي  در صبحامتحاني هاي حوزه ورود به درهاي: خيلي مهمتذكر * 
  حاضر باشند.امتحاني  حوزه در محل ورودي درهايشدن از بسته بايد قبل  خواهد شد. لذا داوطلبان بسته (بعدازظهرنيم 

 ها:سازي اين دفترچهو نكاتي مهم در مورد شخصي مختلف آزمايشي هايگروه داوطلبان اختصاصي و عمومي آزمون هايدفترچه -7
و آزمون « 1دفترچه شماره » )آزمون عمومي سوالدفترچه  2يك پاسخنامه و  ،هاي آزمايشيبه هر داوطلب در كليه گروه 1396در آزمون سراسري سال 

ديپلم علوم و معارف شود. داوطلبان داراي ديپلم بهياري و شاغل بهيار در گروه آزمايشي علوم تجربي و دارندگان داده مي«( 2دفترچه شماره »اختصاصي 
هاي ت دفترچهسواالعالوه بر پاسخگويي به باشند، ميدانشگاهي علوم و معارف اسالمي در گروه آزمايشي علوم انساني مدرك پيشاسالمي كه داراي 

مايند. داوطلبان در كليه گروهنيز پاسخگويي ن 3ت دفترچه اختصاصي شماره سواالبايست به ( مي2( و اختصاصي )دفترچه شماره 1)دفترچه شماره  عمومي
 عالمتگذاري نمايند. ،هاي عمومي و اختصاصي را در همان برگ پاسخنامه تحويل شدهت دفترچهسواالبايست پاسخ هاي آزمايشي مي

سازي شده و شماره داوطلبي، نام ( داوطلبان در هر پنج گروه آزمايشي، شخصي2( و اختصاصي )دفترچه شماره 1ت آزمون عمومي )دفترچه شماره سواالكليه  
پاسخنامه و . باشدمي( Dو  A ،B ،C)در انواع ها داراي تنوع خانوادگي و نام هر داوطلب بر روي جلد دفترچه آزمون وي درج گرديده است. اين دفترچه

هاي هاي آزمون اختصاصي )دفترچهدفترچه زهر يك انايلوني و  هاي آزمايشي در يك بسته( داوطلبان كليه گروه1)دفترچه شماره  دفترچه آزمون عمومي
ي درس معارف غيراسالم )ويژهمربوط به  تحويل داوطلبان خواهد شد. الزم به توضيح است كه دفترچه ،هاي نايلوني جداگانه( نيز در بسته3و يا  2شماره 

هاي آزمايشي در دروس عمومي، دفترچه مربوط به زبان تخصصي آلماني و فرانسه در زبان غيرانگليسي در كليه گروه درسيا و  (هاي دينيداوطلبان اقليت
ت سواالت درس بهياري( و در گروه آزمايشي علوم انساني )سواالدر گروه آزمايشي علوم تجربي ) 3هاي شماره دفترچه هاي خارجي وگروه آزمايشي زبان

 سازي شده و مشخصات داوطلبان بر روي جلد دفترچه درج گرديده است. درس اصول عقايد و فقه( نيز شخصي

بندي شده و در جلسه آزمون در يك بسته نايلوني بصورت جداگانه بستهبا توجه به اينكه دفترچه سواالت داوطلبان )عمومي و اختصاصي(  تذكر مهم:
پاسخ دهد، در صورتيكه مشاهده مندرج در دفترچه سواالت بايست از محل مشخ  شده، بسته نايلوني را باز نموده و به سواالت منحصراً شخ  داوطلب مي

از طريق توانيد اً پس از برگزاري آزمون ميضمنبه نزديكترين مراقب اطالع دهيد. موضوع را الزم است  نموديد نايلون بسته تحويلي به شما قبالً باز شده
 مراتب را درميان بگذاريد. سيستم پاسخگويي مندرج در سايت سازمان

گانه در يك دفترچه به نام دفترچه شماره يك چاپ شده است. هاي آزمايشي پنجت آزمون عمومي داوطلبان هر يك از گروهسواال آزمون عمومي: -1-7
عناوين دروس، . شد جلسه آزمون تحويل داوطلب خواهد درزي شده، سابصورت شخصييك بسته نايلوني  با پاسخنامه امتحاني درهمراه اين دفترچه 
 باشد.مي 2ت و مدت پاسخگويي به آنها به شر  جدول شماره سواالو شماره تعداد 

 آزمايشي گروه آنها در هر پنج به پاسخگوييزمان  ( و مدت1 شماره )دفترچه عمومي آزمون دفترچه تسواالدروس، تعداد  عنوان -2 جدول شماره

 دفترچهشماره  مدت الزم براي پاسخگويي تاشماره ازشماره تعداد سوالعنوان 

 دقيقه 18 25 1 25 زبان و ادبيات فارسي
 1دفترچه شماره 

 (سوال 100)
 دقيقه( 75)

 دقيقه 20 50 26 25 زبان عربي

 دقيقه 17 75 51 25 *فرهنگ و معارف اسالمي 

 دقيقه 20 100 76 25 *زبان انگليسي 

 امتحاني خارجيدهند و يا زبان پاسخ ميغير اسالم معارف مربوط به ت سواالبه نام اينترنتي، ثبت تقاضانامه 25عالمتگذاري بند بر اساس * داوطلباني كه 
 زرتشتي و )كليمي،مربوط به اديان ت سواال بهترتيب  بهاست  باشد، الزمميغيرانگليسي اينترنتي،  نامتقاضانامه ثبت 37عالمتگذاري بند بر اساس  آنان

 دهند. ، پاسخشوددر اختيار آنان قرار داده مي كه ايتاليايي و روسي( آلماني، )فرانسه، غيرانگليسيخارجي  و زبان مسيحي(
، زبان خارجي آنان همان زبان امتحاني مندرج در كارت شركت در آزمون آنان در نظر اندنام نمودهثبتداوطلباني كه در بيش از يك گروه آزمايشي  تبصره:

 هاي آزمايشي تغيير دهند.توانند زبان امتحاني خود را در هر يك از گروهبه ديگر سخن اين دسته از داوطلبان نمي گرفته شده است.
( براي كليه 1دفترچه آزمون اختصاصي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني )گروه آزمايشي آزمون اختصاصي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني:  -2-7

( گروه آزمايشي علوم رياضي و 2ت دفترچه آزمون اختصاصي )دفترچه شماره سواالباشد. عنوان مي 2داوطلبان شامل يك دفترچه به نام دفترچه شماره 
 .باشدمي 3  جدول شماره ت و مدت پاسخگويي به آنها به شرسواالفني، تعداد 
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 آنها به پاسخگوييزمان  و مدت (2 شماره )دفترچه و فني رياضي علوم آزمايشي گروه اختصاصي تسواالدروس، تعداد  عنوان -3جدول شماره 

 شماره دفترچه مدت الزم براي پاسخگويي تاشماره ازشماره تعداد سوالعنوان 

 2دفترچه شماره  دقيقه 85 155 101 55 رياضيات
 (سوال 135)
 دقيقه( 175)

 دقيقه 55 200 156 45 فيزيك

 دقيقه 35 235 201 35 شيمي

( براي كليه داوطلبان )بجز 3دفترچه آزمون اختصاصي گروه آزمايشي علوم انساني )گروه آزمايشي  آزمون اختصاصي گروه آزمايشي علوم انساني: -3-7
باشد( داراي دفترچه مي 2كه  «18د ك» گواهينامه دوره پيش دانشگاهي علوم و معارف اسالميه دارندداوطلبان داراي ديپلم علوم و معارف اسالمي كه 

(، تعداد 3و 2 هاي شمارههاي آزمون اختصاصي گروه آزمايشي علوم انساني )دفترچهت دفترچهسواالباشد. عنوان مي 2شماره يك دفترچه به نام دفترچه 
 باشد:مي 4ت و مدت پاسخگويي به آنها به شر  جدول شماره سواال

 آنها به پاسخگوييزمان  و مدت (3 و 2شماره هاي )دفترچه انساني علوم آزمايشي گروه اختصاصي تسواالدروس، تعداد  عنوان -4جدول شماره 

اصول عقايد و فقه  برابر ضوابط بايد درس كه اسالمي و معارف علوم دانشگاهيپيش دوره گواهينامه دارندههاي علوم و معارف اسالمي ديپلمهاز  دسته آن *
و  ، تاريخعربي ، زبانفارسي ، اقتصاد، زبان و ادبيات)رياضياختصاصي  آزمون دفترچه تسواال به بر پاسخگويي عالوه است دهند، الزم را نيز امتحان
دفترچه  تسواالگويند. تعداد  ( نيز پاسخ3شماره  دفترچهت سواال) عقايد و فقه اصول تسواال (، بهو روانشناسي و منطق ، فلسفهاجتماعيجغرافيا، علوم 

 و معارفعلوم » ديپلم عنوان از داوطلبان قبيل اين در آزمونشركت  كارت . ضمناً بر روياست دقيقه 20آن  به پاسخگويي و مدت سوال 20، 3 شماره
تحصيلي مغايرتي مشاهده نمود بايد حداكثر تا روز چهارشنبه به سوابق توجه  با خصوص در اين داوطلبيو چنانچه  است گرديده درج« (18د اسالمي )ك

مراجعه نموده و نسبت  اطالعيه پرينت كارت 2بر اساس جدول شماره  به نماينده سازمان مستقر در باجه رفع نق  شهرستان برگزاري آزمون 14/4/96
 به اصال  اطالعات مندرج در كارت ورودي خود اقدام نمايد.

 ( براي كليه داوطلبان )بجز2دفترچه آزمون اختصاصي گروه آزمايشي علوم تجربي )گروه آزمايشي  ي گروه آزمايشي علوم تجربي:آزمون اختصاص -4-7
هاي آزمون ت دفترچهسواالباشد. عنوان مي 2يك دفترچه به نام دفترچه شماره  شامل، د(نباشدفترچه مي 2بهياران شاغل دارنده ديپلم بهياري كه شامل 
 .باشدمي 5ت و مدت پاسخگويي به آنها به شر  جدول شماره سواالتعداد  (3 و 2هاي شماره اختصاصي گروه آزمايشي علوم تجربي )دفترچه

 آنها به پاسخگوييزمان  و مدت (3و  2 شماره هاي)دفترچه تجربي علوم آزمايشي گروه اختصاصي تسواالدروس، تعداد  عنوان -5جدول شماره 

 شماره دفترچه مدت الزم براي پاسخگويي تاشماره ازشماره تعداد سوالعنوان 

 دقيقه 20 125 101 25 زمين شناسي

 2دفترچه شماره 
 (سوال 170)

 دقيقه( 175)

 دقيقه 47 155 126 30 رياضي

 دقيقه 36 205 156 50 زيست شناسي

 دقيقه 37 235 206 30 فيزيك

 دقيقه 35 270 236 35 شيمي

  * بهياري
داوطلبـان  چنـين  و هم)مخصوص بهياران شاغل 

 دارنده ديپلم بهياري(
 دقيقه 30 320 271 50

 3 دفترچه شماره
 (سوال 50)
 دقيقه( 30)

 «بلي» )بهيار( كلمه 10مقابل بند و در  ، ديپلم بهياري(7د لم )بنديپنوع  عنوان در مقابل آنان شركت در آزمون كارت روي در كه داوطلبانياز دسته  آن* 
چنانچه  دهند. نيز پاسخ بهياري 3 شماره دفترچه تسواال بايد به ،(اختصاصي)آزمون  2 شماره دفترچه تسواال به برپاسخگويي عالوه ،است شده درج

باجه رفع به نماينده سازمان مستقر در  14/4/96داكثر تا روز چهارشنبه حداوطلبي در اين خصوص با توجه به سوابق تحصيلي مغايرتي مشاهده نمود بايد 
وده و نسبت به اصال  اطالعات مندرج در كارت ورودي خود مراجعه نماطالعيه پرينت كارت  2بر اساس جدول شماره نق  شهرستان برگزاري آزمون 

.اقدام نمايد
 

آزمايشي گروه داوطلبان اين كليه ( براي 4آزمايشي  آزمايشي هنر )گروه اختصاصي گروههاي آزمون دفترچهآزمون اختصاصي گروه آزمايشي هنر:  -5-7
پاسخگويي ت و مدت سواال(، تعداد 2شماره هنر )دفترچه آزمايشي اختصاصي گروه  ت دفترچهسواالباشد. عنوان مي 2شماره  نام دفترچهيك دفترچه به 

 :باشدمي 6شماره   جدول شرآنها به  به

 شماره دفترچه براي پاسخگوييمدت الزم  تاشماره ازشماره تعداد سوالعنوان 

 دقيقه 25 120 101 20 رياضي

 2دفترچه شماره 
 (سوال 180)

 دقيقه( 165)

 دقيقه 10 135 121 15 اقتصاد

 دقيقه 30 165 136 30 زبان و ادبيات فارسي )اختصاصي(

 دقيقه 20 185 166 20 زبان عربي )اختصاصي(

 دقيقه 25 215 186 30 تاريخ و جغرافيا

 دقيقه 15 235 216 20 علوم اجتماعي

 دقيقه 25 260 236 25 فلسفه و منطق

 دقيقه 15 280 261 20 روانشناسي

 *اصول عقايد و فقه 
دارنـده  هاي علـوم و معـارف اسـالمي كـه     ديپلمه)مخصوص 

جديد مـي  اسالمي نظاممعارف و دانشگاهي علوم مدرك پيش
 (دباشن

 دقيقه 20 300 281 20

 3دفترچه شماره 
 (سوال 20)

 دقيقه(  20)



 4صفحه 

 آنها به پاسخگوييزمان  و مدت (2 شماره هنر )دفترچه آزمايشي گروه اختصاصي آزمون دفترچه تسواالدروس، تعداد  عنوان -6جدول شماره 

 شماره دفترچه مدت الزم براي پاسخگويي تاشماره ازشماره تعداد سوالعنوان 

 دقيقه 25 130 101 30 درك عمومي هنر

 2دفترچه شماره 

 (سوال 160)

 دقيقه( 165)
 

 دقيقه 40 160 131 30 فيزيك -درك عمومي رياضي

 دقيقه 26 180 161 20 ترسيم فني

 دقيقه 24 200 181 20 يمخالقيت تصويري و تجس

 دقيقه 13 220 201 20 خالقيت نمايشي

 دقيقه 20 240 221 20 خالقيت موسيقي

 دقيقه 17 260 241 20 خواص مواد
 

( براي داوطلبان 5هاي خارجي )گروه آزمايشي آزمون اختصاصي گروه آزمايشي زبان دفترچه هاي خارجي:آزمون اختصاصي گروه آزمايشي زبان -6-7
آنها به تناسب زبان خارجي پاسخگويي به ت و مدت سواالت، تعداد سواالباشد. عنوان مي 2شماره  اين گروه آزمايشي شامل يك دفترچه به نام دفترچه

 باشد:مي 7شماره  جدولشر  انتخابي )انگليسي، فرانسه و يا آلماني( به 

 آنها به پاسخگويي و مدت (2 )دفترچه شماره هاي خارجيزبان آزمايشي گروه اختصاصي آزمون دفترچه تسواالدروس، تعداد  عنوان -7جدول شماره 

 سوالعنوان  تعداد شمارهاز شمارهتا مدت الزم براي پاسخگويي شماره دفترچه

 2دفترچه شماره 
 (سوال 70)
 دقيقه( 105)

 آلماني( -فرانسه -زبان تخصصي )انگليسي 70 101 170 دقيقه 105

يكي از داوطلباني است كه زبان خارجي امتحاني آنان  مخصوصهاي خارجي، ( گروه آزمايشي زبان2نظر به اينكه آزمون زبان تخصصي )دفترچه شماره * 
 خارجي زبان بر اساس آنان يناحتمازبان  كه خارجي هايزبان آزمايشي گروه از داوطلبان دسته لذا آن .باشدهاي انگليسي، فرانسه و يا آلماني ميزبان
( ندارند اختصاصي آزمون )دفترچه 2شماره  دفترچه تسواال به پاسخگويي به باشد، نيازيميسي هاي ايتاليايي و يا رويكي از زبان ورودي در كارت مندرج

و با نظر  خود اقدامورودي  و كارت پاسخنامه، 1شماره  دفترچه تحويل به نسبت عموميآزمون  از پايان پس دارد كه ضرورت ،زماني برنامه و براساس
 نمايند. را ترك آزمون امتحاني، جلسه سالن محترم سرپرست

فني، و  هاي آزمايشي علوم رياضياز داوطلبان گروه هر يك به به همراه دفترچه آزمون عمومي، آزمون در جلسه آن: درباره مهمي و نكات پاسخنامه -8
ت دفترچه سواالبايست نسبت به پاسخگويي ، كه كليه داوطلبان ميشودمي دادههاي خارجي يك پاسخنامه علوم تجربي، هنر و زبانعلوم انساني، 
و  و نام خانوادگي ، نامداوطلب شماره پاسخنامه باالي مستطيلپاسخنامه مربوط اقدام نمايند. در در  ت دفترچه آزمون اختصاصيسواالو آزمون عمومي 

 در مستطيل كرد. زير توجه نكات به آن از مالحظه بايد پس كه است شده در اين راهنما چاپ از پاسخنامه قسمتي . نمونهاست شده درج آزمايشي گروه
در ساير و يا عالمتگذاري  از نوشتن پاسخنامه در روي شده مشخ  هايغير از محل و به گذاشت يا عالمتي نوشت مطلقاً نبايد چيزي پاسخنامه باالي
بايد  پاسخنامه وي تصحيح نخواهد شد. داوطلب به محض دريافت پاسخنامه شناخته شده و متخلفبعنوان فرد شود در غير اينصورت ها خودداري حلم

را با كدهاي مندرج در  (320C – 311C و نيز كدهاي مندرج در پاسخنامه )طبق نمونه ذيل:خود  ورودي كارت و شماره صندلي آن را با شماره شماره
و در  نيست اختالفي آنها هيچ شود بين تا مطمئن نمايد مقايسه)آزمون اختصاصي( تحويل شده  2)آزمون عمومي( و شماره  1هاي شماره دفترچه
سپس مندرجات ذيل پاسخنامه  و گردد برطرف را پيگيري تا اختالف داده و موضوع اطالع جلسهمراقب  نزديكترين را به موضوع، تفاوت مشاهده صورت
 امضاء نمايد. تكميل و را

گيرد به وسيلة مداد در نظر مي سوالهر  براي در پاسخنامه را كه جوابي مخصوص بايد محل داوطلب -1 :پاسخنامه در تسواال به دادن طرز پاسخ -9
در اين صفحه  مندرج پاسخنامه نمونه به هر جواب مخصوص محل از طرز پُركردن آگاهي ...( پُر كند. برايوكپي  مدادنه خودكار و  )نه پررنگ نرم سياه
 ماشين به وسيلة پاسخنامهچون  -2شود.  توجه است شده داده 4و  1، 3، 2 فرضي هايپاسخ ترتيب به 4و  3، 2، 1 هايشماره تسواال به در آن كه

ها بايد فقط در جواب -3شود.  آن خودداري بر روي و اثري عالمت گونههر گذاشتنو يا  ، تا كردنكردن شود، لذا از كثيفمي تصحيح خوانعالمت
 باشد. و يكنواخت بايد پررنگها پاسخ محل ر كردنشود. پُ مشخ  رنگپر نرم سياهمداد  آنها و به وسيله مخصوص محل با پُركردن پاسخنامه
 آزمون يا در دفترچه« نشود پُررنگ و يا بطور يكنواخت گذاشته)×( ، مخصوص محل پُركردن مثالً بجاي» هر نحو ديگر در پاسخنامه به كه هاييپاسخ

 علت همين و به نيست با ماشين گذاريو نمره تصحيح قابلود، پر ش «مداد سياه»يا با خودكار و يا هر وسيله ديگري به جز شود  يا نوشته عالمتگذاري
منظور غلط، به  هر پاسخ ( و برايمثبت نمره)سه  مثبت نمره 3 صحيح هر پاسخ براي ايچهار گزينه هايدر تست -4آيد. نمي حساب به وجه هيچ به
 يسوال صحيح شود اگر پاسخميتوصيه داوطلبان  به ( منظور خواهد شد، بنابراينمنفينمره  )يك منفي نمره 1 يا تصادفي حدسيهاي پاسخ كردن خنثي

 داده پاسخ از يك بيش يسوال گيرد و اگر بهنمي تعلق يا مثبت منفي نمره جواب بدون هايسوال زيرا به ؛ندهند جواب سوال آن دانند بهرا اصالً نمي
 گرفت. خواهد( تعلق منفي نمره 1منفي )نمره  يك سوال آن ، غلط محسوب خواهد شد و بهسوالن آي هاپاسخ شود همه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5صفحه 

 
 تسواال پاسخ الزم استكه داوطلبان گرامي خواهد شد،  داده سوال 10 حاوي نظر خواهي فرم ، به هر يك از داوطلبان يكآزمون از شروع قبل -10

 نمايند. همان فرم درج در دقيقه 10 مدت بهرا مذكور  در فرم مندرج
 1396ماه( و اعالم نتايج نهايي آزمون سال  مرداد مودنيمه انتخاب رشته )در اعالم نتايج اوليه و رساني در مورد اينكه هرگونه اطالع توجه به با -11

پايان جلسه آزمون برچسب  بايست پس ازلذا داوطلبان مي گردد،انجام ميپايگاه اطالع رساني اين سازمان شهريور ماه( از طريق  آخره هفت)در 
 صندلي خود را به همراه خود برده و تا اعالم نتايج نهايي آزمون نزد خود نگاه دارند.

بايست نسبت به انتخاب حداكثر دو ذيل به منظور شركت در آزمون عملي مي هايمندي به رشتهداوطلبان گروه آزمايشي هنر در صورت عالقه -12
رساني اين از طريق پايگاه اطالع 22/4/1396تا  17/4/1396هاي تحصيلي جدول ذيل منحصراً به صورت اينترنتي از تاريخ از رشته جموعهم

هاي تحصيلي مورد نظر بصورت متمركز و با اقدام نمايند. با توجه به اينكه پذيرش دانشجو در رشته www.sanjesh.orgسازمان به نشاني: 
براي شركت در آزمون عملي  ذيلهاي تحصيلي رشته مجموعهاز  مجموعه 1پذيرد داوطلباني كه اقدام به انتخاب يك/شرايط خاص صورت مي

 هايمجموعههزار( ريال بابت هزينه آزمون عملي در هر يك از پنجاه )دويست و  000/250بايست نسبت به پرداخت مبلغ نمايند، مياقدام مي
الذكر اقدام نمايند. رساني فوقبا مراجعه به پايگاه اطالعفوق تاريخ  درهاي بانكي عضو شبكه شتاب، فوق به صورت اينترنتي به وسيله كارت
بايست نسبت به باشند ميهاي ذيل ميمجموعهاز  مجموعه 2مند به شركت در آزمون عملي دو/ه داوطلبان در صورتي كه متقاضي و عالق

زار( ريال بصورت اينترنتي اقدام نمايند. بديهي است عدم پرداخت هزينه آزمون عملي، به منزله عدم امكان )پانصد ه 000/500پرداخت مبلغ 
 ها خواهد بود. پذيرش آنان در اين رشته

برگزار خواهد شد. داوطلبان الزم است براي اطالع از زمان پرينت كارت  12/5/96براي داوطلبان متقاضي در روز پنجشنبه مورخ آزمون عملي 
 گيرد، مراجعه نمايند.در پايگاه اطالع رساني اين سازمان قرار مي 8/5/96اي كه در تاريخ ورود به جلسه و آدرس محل برگزاري آزمون به اطالعيه

 
 هاعنوان رشته مجموعه آزمون عمليشماره 

 نقاشي ـ ارتباط تصويري ـ هنرهاي تجسمي ـ طراحي پارچه و لباس 2

 طراحي صنعتي 3

 ادبيات نمايشي 4

 سازيمجسمه 5

 موسيقي ايراني 6

 موسيقي جهاني 7

 كتابت و نگارگري 9

 آهنگسازي 10

 بازيگري ـ كارگرداني 11

 طراحي صحنه 12

 عروسكينمايش  13

 عكاسي 14
 

مجلس شوراي  26/2/95مصوب « ها و مراكز آموزش عالي كشورسنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه» قانونبا توجه به ابالغ قانون اصالح  -13

، آن دسته از 1396در آزمون سراسري سال  23/3/95و بر اساس مصوبه ششمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  اسالمي
اند و نموده اخذ 1395لغايت  1384هاي خود را طي سالهاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي كه ديپلم ديپلمه

بصورت و درصد  25يك يا چند درس آنها بصورت نهايي و سراسري برگزار شده، مشمول سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود به ميزان 

و علوم ، هنر رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني پيش دانشگاهي  داوطلبان داراي مدرك لحاظ خواهد شد. تأثير مثبت در نمره كل نهايي آنان
اند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت به بعد اخذ نموده 1391سال تحصيلي از  مدرك دوره پيش دانشگاهي خود راو معارف اسالمي كه 

كه به صورت نهايي و  آنان پيش دانشگاهي دوره تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي دروسسوابق نهايي و كشوري برگزار شده است مشمول 
 مثبت در نمره كل نهايي آنانبصورت تأثير  درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب 5به ميزان حداكثر  سراسري كشوري برگزار شده است

 لحاظ خواهد شد. 
توانند با اند ميآموزشي دانشگاه پيام نور نشده مراكز سسات غيرانتفاعي وؤممندي به هالم عالقموفق به اع ،زمان ثبت نام آزمون كه در داوطلباني -14

 ،شبكه شتاب عضوبانكي هاي وسيله كارته بو الكترونيكي پرداخت به صورت منحصراً تومان( و دويست زار ه دهريال )000/102 پرداخت مبلغ
 .اقدام نمايند 16/4/96لغايت  11/4/96تاريخ  نظر از نسبت به عالمتگذاري بند مورد ،با مراجعه به سايت سازمان سنجش

كارت شركت در آزمون سهميه مناطق  26باشد و در بند غير از سهميه مناطق مي سهميه درخواستي داوطلبي چنانچه -15

 درج گرديده است الزم است به ترتيب ذيل عمل نمايد:
هاي بنياد شهيد و امورايثارگران، رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح، فرزند و همسر رزمندگان و كليه داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه -1-15

اي مسلح و وزارت جهاد كشاورزي جهت اعالم مغايرت و تكميل اطالعات مربوط به جانباز يا ايثارگر ايثارگران ارگانهاي سپاه پاسداران، ستاد كل نيروه



 6صفحه 

منحصراً به قسمت ويرايش اطالعات در سايت اين سازمان مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در سايت نسبت به اصال   16/4/96حداكثر تا تاريخ 
تاييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه براي آنها اعمال گردد. در غيراينصورت با سهميه مناطق گزينش و تكميل موارد اقدام نمايند تا درصورت 

 باشد. خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي
ود، حداكثر تا ساير متقاضيان استفاده از سهميه )رزمنده داوطلب بسيجي و رزمنده وزارت جهاد كشاورزي( براي روشن شدن وضعيت سهميه خ -2-15

وزارت جهادكشاورزي( مراجعه نمايند. بديهي است درصورت دارا بودن سهميه و تاييد -به ارگان مربوط )ستاد مشترك سپاه پاسداران 18/4/96تاريخ 
ابل پذيرش گردد. در غيراينصورت با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قتوسط ارگان ذيربط، سهميه درخواستي اعمال مي

 باشد.نمي
قانون  90درصدي ايثارگران )موضوع ماده  5اين سازمان درخصوص اعمال سهميه  7/3/96آن دسته از داوطلباني كه براساس اطالعيه مورخ  -3-15

اند الزم مربوط نگرديدهموفق به تكميل فرم  23/3/96لغايت  18/3/96برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور( در تاريخهاي 
براي اعالم وضعيت سهميه خود وارد سامانه مربوط شوند. همچنين  18/4/96لغايت  12/4/96است همزمان با پرينت كارت شركت در آزمون از تاريخ 

بايست مجدداً نسبت اشد ميبچنانچه داوطلبي قبالً متقاضي سهميه شده و سهميه وي توسط ارگان مربوط تأييد نشده و به عدم اعمال آن معترض مي
 به تكميل اطالعات خود در سامانه اقدام نمايد.

خود به ضمناً داوطلباني كه اطالعات آنان در سيستم سجاياي بنياد شهيد و امور ايثارگران شناسايي نشده است الزم است جهت پيگيري اعمال سهميه 
 بنياد شهيد استان محل پرونده خود مراجعه نمايند.

هاي هاي تربيت دبير شهيد رجايي و پرديسهاي تحصيلي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاهمند به رشتهطالع داوطلبان عالقهبه ا -16

انتخاب در مرحله براي پذيرش در اين دانشگاهها مندي از داوطلبان هعالقاطالعات الزم درخصوص نحوه اعالم  رسانددانشگاه فرهنگيان مي

 .رساني خواهد شداطالع رشته

هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي، كه پذيرش آنها با آزمون آن دسته از داوطلبان عالقه مند به انتخاب رشته -17
بوط به گزينش دانشگاه مذكور بايست پس از اعالم نتيجه اوليه آزمون سراسري و دريافت كارنامه، براي انتخاب رشته و ساير موارد مرباشد، ميمي

 به سايت مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي مراجعه نمايند.
عنوان معتبرترين به  هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شماتوجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزهبا  -18

ا دارد، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در آزمون همنبع اخذ داده و اطالعات براي ارزيابي حوزه
 بصورت اينترنتي از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان اقدام نمائيد. 22/4/96لغايت  15/4/96از تاريخ  1396سراسري سال 

 


