باسمه تعالي
اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص زمان انجام مصاحبه ازآن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال1397
كه در زمان اعالم نتايج نهايي براي آنها يكي از كدهاي  25 ، 23، 22 ، 21 ،20 ،19، 18، 17، 15 ،14 ،12 ،11و  26اعالم
گرديده است
پيرو اطالعيه مورخ  97/6/20در خصوص اعالم اسامي پذيرفتهشدگان نهايي آزمون سراسري سال 1397مندرج در پايگاه اطالعرسااني ايا
سازمان ،بدي وسيله به اطالع آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال  1397كه در زمان اعالم نتايج نهايي بجاي كد قباويي و ياا عاالوه بار
كدرشته محل قبويي متمركز براي آنان يكاي از كادااي  11و ( 17دانشاگاه فرانگياان و بربياب دبيار شاهيد رجاايي(12 ،،دانشاگاه شاااد،،
(14دانشگاه علوم قضايي (15 ،،ماديريب بيماه اكاو دانشاگاه عالماه طباطباايي(18 ،،دانشاكده ييرانتاااعي رفااه ،،كاد  19دكتاراي پيوساته
بيوبكنويوژي دانشگاه بهران (20بورسيه سپاه در دانشگاه علومپزشكي بقيهاهلل «عج»( 21 ،،دانشگاه شهيد مطهري(22 ،،بورسايه وزار دفااع
در دانشگاه علومپزشكي بقيهاهلل «عج»( 23 ،،دانشگاه صداو سيما( 25 ، ،دانشگاه علوم پزشكي اربش ،و ( 26بورسيه نيروي انتظامي در دانشگاه
علومپزشكي بقيهاهلل «عج» ،اعالم گرديده ،ميرساند با بوجه به اويويب كدرشته محل انتخاابي ،ايا افاراد در رديا مررفايشادگان ننادبرابر
ظرفيب براي انجام مصاحبه و مراحل گزينش در رشتهااي بحصيلي انتخابي دانشگااها و موسسا فوق قرار گرفتهاند و ميبايسب براي انجاام
مراحل مصاحبه و گزينش به شرح جدول ذيل و امچني موارد اعالم شده در بندااي  2و  3اي اطالعيه ،با به امراه داشت مدارك مورد نيااز
شامل :اصل و يك سري بصوير شناسنامه و كار ملي ،بصوير آخري مدارك بحصيلي (اعم از ديپلم نظام قديم ،نظام جديد ،پايشدانشاگااي و
يا كارداني ،به موسسا ذيربط مراجره نمايند.
-1معرفيشدگان كدهاي  12دانشگاه شاهد 14 ،دانشگاه علوم قضايي ،كد 15مديريت بيمه اكو دانشگاه عالمه طباطبايي ،كد 18دانشكده غيرانتفاعي
رفاه  ،كد  19دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران كد  20بورسيه سپاه دردانشگاه علوم پزشكي بقيه ا(...عج) ،كد  21دانشگاه شههيد مهههري،
كد  22بورسيه وزارت دفاع در دانشگاه علومپزشكي بقيهاهلل «عج» ،كد( 25دانشگاه علوم پزشكي ارتش) و ( 26بورسيه نيروي انتظهامي در دانشهگاه
علومپزشكي بقيهاهلل «عج» الزم است بمنظور انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته معرفي شده مهابق توضيحات جدول ذيل عمل نمايند.
زمان مراجعه

آدرس محل مصاحبه

ساعت مراجعه

كد اعالم شده

نام دانشگاه

كد 12

دانشگاه شااد

كد 14

دانشگاه علومقضايي

كد 15

مديريب بيمه اكو دانشگاه عالمه
طباطبائي

كد 18

دانشكده ييرانتااعي رفاه

كد 19

دانشگاه بهران

از طرف دانشگاه با داوطلبان بماس گرفته خوااد شد.

كد 20

بورسيه سپاه در دانشگاه علوم
پزشكي بقيها(...عج،

الزم اسب براي اطالع از برنامه زمان و مكان مصاحبه و مدارك مورد نياز از روز سهشنبه مورخ  97/6/27به

الزم اسب براي اطالع از برنامه زمان و مكان مصاحبه و مدارك مورد نياز از روز سهشنبه مورخ  97/6/27به

سايب دانشگاه به نشانيwww.shahed.ac.ir :

مراجره نمايند.

الزم اسب براي اطالع از برنامه زمان و مكان مصاحبه و مدارك مورد نياز از روز سهشنبه مورخ  97/6/27به

سايب دانشگاه به نشانيwww.ujsas.ac.ir

مراجره نمايند

بهران -خيابان ويي عصر-خيابان بوانير -خ نظاميگنجوي نبش
كونه ااب بير .موسسه آموزش عايي بيمه اكو حوزه رياسب ضمناً
ننانچه داوطلبان مداركي دال بر گذراندن آزمونااي استاندارد زبان
انگليسي نظير بافل و آيلتس دارند ،مستندا مربوطه را به امراه
داشته باشند .امراه داشت كار ملي و شناسنامه ايزامي اسب

شنبه 97/6/ 31
ساعب  13بردازظهر

الزم اسب براي اطالع از برنامه زمان و مكان مصاحبه و مدارك مورد نياز از روز سهشنبه مورخ  97/6/27به

سايب دانشگاه به نشانيwww.refah.ac.ir:

مراجره نمايند در ضم بوسط دانشكده با داوطلبان ام

بماس گرفته خوااد شد.

سايب دانشگاه به نشاني www.bmsu.ac.ir

الزم اسب براي اطالع از برنامه زمان و مكان مصاحبه و مدارك مورد نياز از روز سهشنبه مورخ  97/6/27به

كد 21

دانشگاه شهيد مطهري

كد 22

بورسيه وزار دفاع در دانشگاه
علوم پزشكي بقيهاهلل «عج»

از طرف گزينش وزار دفاع با داوطلبان بماس گرفته خوااد شد.

كد 25

دانشگاه علوم پزشكي اربش

از طرف دانشگاه با داوطلبان بماس گرفته خوااد شد.

كد 26

بورسيه نيرويانتظامي در
دانشگاه علوم پزشكي بقيه
ا(...عج،

از طرف گزينش نيروي انتظامي با داوطلبان بماس گرفته خوااد شد.

سايب دانشگاه به نشاني www.golestan.motahari.ac.ir
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مراجره نمايند
مراجره نمايند

 -2معرفيشدگان رشتههايتحصيلي دانشگاه صدا و سيما (كد :)23

داوطلباني كه فهرسب اسامي آنان در ردي مررفيشدگان ار يك از رشتهااي بحصيلي دانشگاه صدا و سيما اعالم گردياده ،الزم اساب در
روز دوشنبه مورخ  97/7/2براي انجام مراحل مصاحبه و گزينش به دانشگاه مربوط مراجره نمايند .عدم مراجره داوطلبان در باريخ مقارر باه
منزيه انصراف بلقي شده و به مراجرا برد از آن بربيب اثر داده نخوااد شد .دارا بودن كليه شرايط و ضاوابط اختصاصاي پاذيرش دانشاجو در
دانشگاه صدا و سيما (مندرج در دفترنه راانماي انتخاب رشته ،براي كليه مررفي شدگان ايزامي اساب در ييار ايا صاور از پاذيرش آناان
ممانرب برمل خوااد آمد.
مدارك الزم شامل12 :قطره عكس  3×4پشب نويسي شده  -اصل و كپي كار ملي و شناسنامه (كپي بمام صاحا دو سري - ،اصل و
كپي گوااي پايان دوره پيشدانشگااي -بصوير كارنامه آزمون سراسري -دو برگ گاوااي رسامي جهاب داوطلباان عزياز شاااد و ايواارگر و-..
مدرك مشخص كننده وضريب نظام وظياه براي برادران (دو سري كپاي – ،داوطلباان رشاته كارشناساي كاارگرداني بلويزياون و كارشناساي
بلويزيون و انرااي ديجيتال در صور داشت آثار و يا نمونه كارااي انري بوييد شده بوسط خودشان از قبيال فايلم ،عكاس ،نقاشاي ،شارر،
صنايع دستي ،داستان ،فيلمنامه ،نمايشنامه و ييره را در روز مصاحبه به امراه داشته باشند .آدرس بهران ا خيابان وييرصر(عج ،ابتداي بزرگراه
آيب اهلل ااشمي(نيايش ،،دانشگاه صدا وسيما ،اداره كل آموزش دانشگاه مراجره نمايند.
-3معرفي شدگان (كدهاي  11و  )17پرديسهاي دانشگاههاي فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي ه تهران

داوطلباني كه فهرسب اسامي آنان در ردي مررفيشدگان اريك از كدرشتهااي بحصيلي متمركز پرديسهاي دانشگااهاي فرانگيان و دانشگاه
بربيب دبير شهيد رجايي ا بهران (رشتهااي مخصوص داوطلبان بومي و داراي برهد استخدام ،با كدااي  11و  17اعالم گرديده ،الزم اسب
مصاحبه اختصاصي و با در دسب داشت مدارك مورد نياز و براساس برنامه زماني مندرج در جدول ذيل و به

براي انجام مراحل مختل

آدرسهاي جدول پيوست اطالعيه مراجره نمايند.
 جدول زمان بندي مصاحبه اختصاصي:شروع مصاحبه

چهار شنبه

پايان مصاحبه

1397/7/4

1397/7/10

سه شنبه


ساعت انجام مصاحبه  :صبح ازساعب  8با  13و برد از ظهر 14با 18

تذكر:
 -1زمان دقيق انجام مصاحبه از داوطلبان مررفي شده ،به وسيله ي مركز مجري مصاحبه ،بريي خوااد شد.
 -2مررفي شدگان موظاند با مراجره به سايب مركز مجري مصاحبه و يا اداره كل آموزش وپرورش استان بومي از زمان و مكان دقيق مصاحبه مطلاع
شوند .مررفي شدگان الزم اسب قبل از باريخ  1397/7/10از طريق سايب اينترنتي و بلا پرديس مجري مصاحبه و يا مراجراه حضاوري ،از روز و
ساعب دقيق مصاحبه خود مطلع شوند.

تذكر مهم :انجام مصاحبه اختصاصاي و بررساي صاالحيباااي عماومي مررفايشادگان كادااي  11و  17رشاتهاااي بحصايلي متمركاز و
دانشگااهاي فرانگيان و دانشگاه بربيب دبير شهيدرجايي در آزمون سراسري سال  1397در دو بخش مجزا خوااد باود ،مررفايشادگان دقاب
نمايند كه در مراحل مورد نظر شركب نموده باشند.
الف ) :نحوه تكميل و ارسال فرم مشخصات بررسي صالحيتهاي عمومي گزينش

بوجه آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال  1397را كه اسامي آنان در ردي پذيرفتهشدگان نند برابر ظرفيب (كدااي 11و  ،17اريك
از رشته ااي دانشگاه ااي فرانگيان و بربيب دبير شهيد رجايي اعالم شده اسب ،به رعايب دقيق موارد ذيل مرطوف مي دارد:
 -1پس از بهيه يك نسخه پرينب فرم اطالعات فردي (اي فرم در ذيل اي اطالعيه قابل دريافب اسب ،از سايب سازمان سنجش آموزش كشور،
نسبب به بكميل دقيق آن و ايصاق يك قطره عكس اقدام و به امراه بصوير صاحا شناسنامه و كار ملي حداكور ظارف ماد  48سااعب از
باريخ انتشار اطالعيه در سايب ،به وسيله پسب پيشتاز به استه گزينش

آموزش و پرورش استان محل اقامب خاود ( نشاني منهدر در جهدول

شماره  2ذيل اين اطالعيه ) ارسال و يا به صور حضوري ارايه نمايند.
 -2الزم اسب در بكميل فرم مشخصا دقب كافي مرمول گردد .بديهي اسب مساووييب ارگوناه نقاص و نارساايي در بكميال فارم باه عهاده
داوطلب خوااد بود .
 -3عدم بكميل فرم اطالعا و يا عدم ار سال به موقع آن به استه گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامب ،به منزيه انصراف از بحصيل در
دانشگاه ااي مذكور بوده و برابر مقررا بصميم مقتضي ابخاذ خوااد شد.
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تذکرمهم  :مررفي شدگان دقب نمايند كه موظاند عالوه برحضور در مصاحبه اختصاصي براساس استان باومي ،طباق بخاش" نحاوه بكميال و
ارسال فرم مشخصا بررسي صالحيب ااي عمومي گزينش"حداكور ظرف مد  48ساعب از زمان انتشار اي اطالعياه ،جهاب انجاام مراحال
بررسي صالحيب ااي عمومي و مصاحبه گزينش به استه گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامب خود (نشاني مندرج در جدول پيوساب
اطالعيه ،با در دسب داشت فرم اطالعا فردي و ساير مدارك مربوط مراجره نمايند.
 حضور نيافت در مهلب مقرر براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش آن به ار دييل به منزيه انصراف از بحصيل در رشته ااي ماورد نياازآموزش و پرورش در دانشگاه فرانگيان و دانشگاه بربيب دبير شهيد رجايي بلقي مي گردد و مسووييب آن صرفاً به عهده داوطلب خوااد بود.
ب) :اقدامات الزم براي انجام مصاحبه گزينش و مصاحبه اختصاصي:
مصاحبه جزئي از شرايط قانوني در مراحل آزمون سراسري براي پذيرش دانشجو مرلم در دانشگاه فرانگيان و دانشگاه بربيب دبير شاهيدرجايي
ميباشد .انجام مصاحبه بخصصي صرفاً در مهلب مقرر مندرج در اي اطالعيه امكان پذيرميباشد .انجام مصاحبه مجدد و يا بمديد مهلب اعاالم
شده ،بحب ار شرايطي به ايچ عنوان امكان پذير نخوااد بود.
 -1نام ،نشاني و شماره بلا مراكز مجري مصاحبه اختصاصي از مررفيشدگان نند برابر ظرفيب رشاتهاااي متمركاز آزماون سراساري ساال
 1397در رشتهااي بحصيلي دانشگاه فرانگيان و دانشگاه شهيدرجايي با عنوان جدول شماره  1پيوست اطالعيه ميباشد.
بذكر مهم  :مررفي شدگان دقب نمايند ننانچه بغييري در مراكز مجري مصاحبه ايجاد گردد متراقبا از طريق اداره كل آموزش وپرورش استان
بومي داوطلب ،اعالم خوااد شد.
-2حضور نيافت در مهلب مقرر براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش آن به ار دييل ،به منزيه انصراف از بحصيل در رشتهااي ماورد نيااز
آموزش و پرورش در دانشگاه فرانگيان و دانشگاه بربيب دبيرشهيدرجايي بلقي ميگردد و مسووييب آن صرفاً به عهده داوطلب خوااد بود.
-3از مررفي شدگاني مصاحبه اختصاصي به عمل خوااد آمد كه داراي شرايط و ضوابط مندرج در دفترنه شماره ( ،2راانمااي انتخااب رشاته
آزمون سراسري سال  1397و اطالعيهااي اصالحي بردي سازمان سنجش آموزش كشور (كسب نمره علمي كل 6500و باالتر در زيرگروه گاروه
آزمايشي مربوط براي مجاز شدن براي انتخاب رشته ،داشت حداقل معدل كل  15دردوره متوسطهي دوم (مرادل ساه پاياه اول ،دوم و ساوم،،
بومي بودن در كدرشته محل انتخابي ،برخورداري از سالمب كامل ب و روان و شرايط مناساب جساماني باراي حسا انجاام وظيااه مرلماي،
داشت حداكور س  22سال بمام در بدو ورود به دانشگاه ( 1375/7/1به برد ،و  ،...باشند .دريير اي صور انجام مصاحبه اختصاصاي ،منتااي
خوااد بود.
تذکر مهم :حداقل معدل و حداکثر سن ،تحت هيچ شرايطي تغيير نخواهد کرد.
-4ويژگي اااي جساماني مررفاي شادگان ننادبرابر باياد بوساط پزشاك مرتماد واجاد شارايط آماوزش وپارورش ،صارف ًا در مهلاب مقارر
در زمان انجام مصاحبه مورد بأييد قرارگيرد .در يير اي صور انجام مصاحبه امكان پذير نخوااد بود.
-5موفقيب در مصاحبه اختصاصي و بررسي و بايياد صاالحيباااي عماومي باه منزياه قباويي فارد بلقاي نمايگاردد ،بلكاه كلياه داوطلباان
بايااد واجااد شاارايط مصاااحبه اختصاصااي و بررسااي و باييااد صااالحيب ااااي عمااومي بااوده و امچنااي در گاازينش نهااايي كااه براساااس
ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور انجام ميگردد ،داراي باالبري نمره علمي نهايي در مقايسه با ساير داوطلبان نيز باشند .
هره) :داوطلبااان مررفااي شااده در صااور عاادم بماياال بااه بحصاايل در كدرشااته محاال انتخااابي دانشااگاه فرانگيااان و دانشااگاه بربيااب
تبصه
دبياار شااهيدرجايي ماايبواننااد در زمااان انجااام مصاااحبه بااا ارائااه درخواسااب كتبااي نساابب بااه انصااراف از مصاااحبه بااراي پااذيرش در
دانشگااهاي مزبور اقدام نمايند و يا در مراحل مصاحبه اختصاصي و بررسي صالحيبااي عمومي شركب ننمايند.
-6بغيير رشته و گرايش ،بغيير اويويب ،بغيير دوره بحصيلي ،انتقال و جابه جايي در بي دانشگاه اا و بلركس در بدو ورود و يا در طول بحصيل
بحب ايچ شرايطي امكان پذير نخوااد بود.
-7بغيير سهميه استان محل خادمب قبال از شاروع باه كاار و اياااي برهاد ،بحاب اار شارايط اعام از بأاال ،بجارد ،بعراد مساافب ،بكاال،
سرپرستي خانواده ،فو وايدي وييره  ...ممنوع مي باشد .
-8محل بحصيل پذيرفتهشدگان پس از ثبب نام قطري ،بوسط پرديس اا در واحدااي بابره (سطح استان ،طبق جدول شماره ( ،1صاحه 3
بخش پيوسب دفترنه راانماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال  1397بريي خوااد شد.
تبصره : 1در كالساايي كه به حدنصاب الزم (حداقل  20نار  ،براي بشكيل در پرديس محل قبويي نرسد ،سازمان مركزي دانشگاه فرانگيان
به بشخيص خود نسبب به جابهجايي پذيرفتهشدگان درسطح پرديسااي كشور اقدام خوااد نمود .پذيرفته شدگان حق ايچگونه اعتراضي را
نخوااند داشب در يير اي صور قبويي آنان " كان يم يك " بلقي خوااد شد.
3


تبصره : 2انتقال و جابه جايي در بي پرديس ااي دانشگاه فرانگيان ممنوع مي باشد.
-9در درپرديسااي دانشگاه فرانگيان براي رشته بحصيلي راانمايي و مشاوره صرفاً گرايش فراييب ااي پرورشاي ،اجارا خواااد شاد و فاار
ايتحصيالن به عنوان مربي امو ربربيتي بكارگيري خوااند شد.
-10جهب شركب در مصاحبه به امراه داشت اصل و بصوير مدارك (كار ملي ،شناسنامه ،دفترناه درمااني (درصاور وجاود ،،دياپلم و ياا
گوااي بأييد شده كه مردل كل در آن قيد شده اسب ،و يك قطره عكس  3× 4كه در سال جاري گرفته شده باشد (برجيحاً عكسي كاه موقاع
ثببنام در آزمون از طريق پسب ايكترونيكي به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال شده اسب ،،ايزامي اسب .
-11براساس ردي  11جدول بررفه ااي آزمون سراسري ،موضوع مصوبه اويب محترم وزيران در جلسه مورخ  1396/9/19باه شاماره ابالياي
54754 /118015اا مورخ  ، 1396/9/25اريك از داوطلبان مررفي شده براي ازينه مصاحبه و بررسي صالحيباااي عماومي در دانشاگاه
فرانگيان و دانشگاه بربيب دبيرشهيدرجايي ،بارعايب موارد فوق ،مبلغ ( 270000دويسب و ااتاد ازار ،ريال به حسابي كه در زماان مصااحبه
بخصصي اعالم ميگردد واريز نموده و اصل فيش واريزي را به مركز مجري مصاحبه بخصصي بحويل نمايند.
توجه :از داوطلباني كه فاقد شرايط اختصاصي آموزش و پرورش بوده و بدون بوجه به ضوابط اعاالم شاده اقادام باه انتخااب رشاته نماودهاناد
مصاحبه بخصصي و بررسي صالحيب ااي عمومي به عمل نخوااد آمد ،بنابراي اي گونه داوطلبان از واريز مبلغ مزبور خود داري نمايند بديهي
اسب مبلغ واريزي برگشب داده نمي شود.
-12ننانچه فردي با ارائه اطالعا نادرسب پذيرفته شود و يا متراقب آن مشخص گردد كه شرايط الزم را نداشته اسب در ارمرحله از ثببناام،
بحصيل و يا استخدام آزمايشي و قطري ،قبويي وي يغو ميگردد و حسب مورد مكل به پرداخب خسار ااي ناشي از آن خواادبود.
تذکرات مهم :
 : ، 1در صوربي كه روزااي بريي شده براي انجام مصاحبه مررفيشدگان كاايب ننمايد ،ممك اسب مصاحبه داوطلب در روزاااي براد از
باريخ اعالم شده در جدول نيز (حداكور با مورخ  ،1397/7/10ادامه يابد.
 : ، 2از داوطلبان محترم درخواسب ميشود جهب انجام مصاحبه اختصاصي در روز و باريخ بريي شده در اي اطالعياه و باا در نظار گارفت
بذكر ذيل جدول فوقايذكر زمان بندي مصاحبه اختصاصي ،به محل بريي شده مراجره نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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