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 تعالی  بسمه
 1398برگ راهنمای شرکت در آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 

 پاسخنامه دربارهنکات مهمي  -الف 

 . در مستطيل باالیداده خواهد شددرج شده است، يك پاسخنامه  «ج»به همراه بسته حاوی دفترچه سوال که توضيحات آن در بند داوطلبان  کليهدر جلسه آزمون به 
درج شده است. نمونه قسمتي از پاسخنامه در اين صفحه کارداني به کارشناسي ناپيوسته خانوادگي، نام، شماره داوطلب و رشته امتحاني وی در آزمون پاسخنامه نام

 چاپ شده است که بايستي پس از مالحظه آن به نکات زير توجه شود.
 لبيداوط و شمارهصندلي  داوطلبي و مشخصات مندرج روی آن را با شماره شماره بايدبسته مربوط و قبل از بازنمودن، ابتدا  دريافتبايست به محض داوطلب مي -1

 مراقب نزديکترين را به موضوع ، بيدرنگتفاوتمشاهده و در صورت  نيستاختالفي آنها هيچ  شود بينکند تا مطمئن  مقايسهخود  در آزمون شرکت کارتدر  مندرج
 شود. برطرف ند تا اختالفک را دنبال دهد و موضوع اطالعآزمون  در جلسه

سوال و پاسخنامه الزم است اقدام به بازنمودن پوشش پالستيکي نموده و با استخراج پاسخنامه امتحاني  دفترچه حاویاز صحت مندرجات بسته  اطمينانپس از  -2
 بوط را امضاء نمايد. پاسخنامه درج و محل مر ذيلمشخصات خود را در 

محلها  سايردر  و يا عالمتگذاری از نوشتنپاسخنامه  در رویشده  مشخص محلهایغير از ، به گذاشت عالمتييا  نوشت نبايد مطلقاً چيزیپاسخنامه  باالی مستطيلدر  -3
 رفتار خواهد شد. با وی سراسری آزمونهایبه تخلفات و جرائم در  رسيدگيو برابر قانون  معرفي فمتخلّعنوان فرد به  تغير اينصورجداً خودداری شود، در 

 طرز پاسخ دادن به سواالت -ب
به نمونه  پرکردنبرای اطالع از طرز ، شودمشخص  نرم پررنگ سياهمداد  وسيلهمحل مخصوص فقط به  پرکردنفقط در پاسخنامه با بايست جواب سواالت مي -1

 در ديگر نحو هر به کههايي پاسخ داده شده است توجه شود. 2و  3، 1، 4 فرضيهای پاسخ ترتيببه  4و 3، 2، 1های های شمارهکه در آن به سوال ذيلپاسخنامه 
 .بود نخواهد گذارینمره( و يا در دفترچه آزمون عالمتگذاری و يا نوشته شود قابل تصحيح و غيرهو   يا و × عالمت: مثالً) پاسخنامه

 روی آن خودداری گردد. بر اثری يا و عالمت هرگونه گذاشتن يا و تاکردن کردن، کثيف از شودميخوان تصحيح ماشين عالمت وسيلهچون پاسخنامه به  -2
 بنابراينمنفي منظور خواهد شد.  ( نمره1) غلط يك هر پاسخ برایتصادفي و يا پاسخهای حدسي  کردنمنظور خنثي و به مثبت ( نمره3سه )صحيح  هر پاسخ برای -3
گيرد و نميق و يا مثبت تعل منفي نمره جواب بدون سوالهای به زيراندهند  جواب سوال آن دانند بهرا اصالً نميسوالي  صحيح شود اگر پاسخمي توصيه داوطلبان به

 .خواهد گرفت تعلق منفي نمره يك سوال آن خواهد شد و به غلط محسوب پاسخها همه ،شود داده پاسخ از يكبيش سوالي  اگر به

 
نند. سياه )مشکي( کاه نرم پررنگ بطور کامل يهای مربوط به گزينه انتخابي خود را در پاسخنامه با مداد سداوطلبان گرامي الزم است مستطيلتذكر خيلي مهم: 

ه المتگذاری ببديهي است درصورتيکه قسمتي از مستطيل مورد نظر به صورت کامل سياه نشده باشد در اين مورد مسئوليت به عهده داوطلب خواهد بود. نحوه ع
 صورت صحيح در نمونه باال مشخص شده است.

 دفترچه آزمون و مدت زمان پاسخگويي به آنها -ج
اين دفترچه آزمون شامل  .داده خواهد شد، باشدهمراه پاسخنامه ميبه آزمون سواالت دفترچه  حاویکه  آزمونيبسته  يكداوطلبان  هريك ازدر جلسه آزمون به 

 ي اقدام نمايند.ينسبت به پاسخگو در جدول زير بايست با توجه به زمان مشخص شدهباشد و کليه داوطلبان ميميدروس عمومي، پايه و تخصصي سواالت 
 جدول مربوط به زمان پاسخگويي سواالت آزمون به تفكيك رشته امتحاني

 زمان پاسخگويي كد و نام رشته امتحاني گروه

 پزشكي
 دقيقه 180 هاي پزشكي()فوريت 114)اتاق عمل( و  101
 دقيقه 220 )هوشبري( 113)مامايي( و  111)علوم آزمايشگاهي(،  110)تكنولوژي پرتوشناسي(،  107)بهداشت عمومي(،  103

و  فني
 مهندسي

 دقيقه 165 )معماري( 214
 دقيقه 195 )مجموعه كامپيوتر( 210
 دقيقه 210 )مهندسي اجرايي عمران( 232)برق( و  204
 دقيقه 220 )مكانيك( 215

 علوم انساني
 دقيقه 135 )علوم ورزشي( 512
 دقيقه 195 )حسابداري( 514

 دقيقه 160 )هنرهاي تجسمي( 605طراحي دوخت( و )تكنولوژي و  601 هـنـر

 توجه: 

ت، نام مشخص نموده اسباشد و هر داوطلب موظف است به اختيار خود فقط به سؤاالت درس زبان خارجي که در فرم ثبتهای انگليسي، فرانسه، آلماني ميدرس زبان خارجي شامل: زبان -1

  اند قرار خواهدگرفت.در اختيار داوطلباني که ابراز عالقمندی نموده صورت دفترچة جداگانههای فرانسه و آلماني بههای زبانپاسخ کامل بدهد.الزم به ذکر است سؤال

 .آيداند، آزمون بعمل ميدهند، از مشترکات همة اديان رسمي و اعتقادات ديني آنان که در دوران تحصيلي آموزش ديدههای معارف غيراسالمي پاسخ ميبرای داوطلباني که به سؤال -2

 باشد.مي 2های پزشکي خواهد بود، ليکن ضريب درس زبان خارجي برای رشته امتحاني نيمه متمرکز فوريت 1در آزمون عمومي، برای هر درس ضريب  -3

مون وی درج گرديده سازی شده و شماره داوطلبي، نام خانوادگي و نام هر داوطلب بر روی جلد دفترچه آزهای سوال آزمون داوطلبان شخصيکليه دفترچه نکته مهم :
 . مي باشندی تنوع ها دارااست. اين دفترچه
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 مهم خیلي تذکرات -د 

ضوابط و جنس پذيرش، رشته امتحاني  معني است که داوطلب از نظرمشخص شده، به اين « -»های انتخابي داوطلبي به صورت منفي محلدر مواردی که کدرشته -1
های محلتهت به اصالح کدرشو يا تکرار کد انتخابي واجد شرايط آن کد رشته محل نبوده است و لذا در صورت تمايل به اصالح، با مراجعه به قسمت ويرايش اطالعات، نسب

 انتخابي خود )با رعايت ضوابط مندرج در دفترچه راهنما( اقدام نمايد.
گردد شوند توصيه مي( موفق به اخذ مدرك کارداني خود نمي31/6/1398دسته از دانشجويان سال آخر دوره کارداني )فوق ديپلم( که تا پايان شهريور ماه سال جاری )آنبه  -2

سازمان، قسمت ويرايش اطالعات اقدام نمايند. بديهي است نمايند از طريق سايت های انتخابي خود که صرفاً در نيمسال اول پذيرش دانشجو ميمحلکه نسبت به حذف کدرشته
 گونه تقاضايي در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد.نام به عمل نخواهد آمد و هيچشدگان قرار گيرند، از آنان ثبتدر غير اينصورت چنانچه در رديف پذيرفته

رش های تحصيلي بدون آزمون )پذيهای تحصيلي با آزمون و يا رشتهزاد اسالمي، اعم از رشتههای تحصيلي دانشگاه آمند به شرکت در گزينش رشتهداوطلبان عالقه -3
يرش سنجش و پذ مرکزبه پايگاه اطالع رساني  دهه سوم مردادماههای تحصيلي در براساس سوابق تحصيلي( الزم است به منظور اطالع از تاريخ و نحوه انتخاب رشته

 ايند.دانشگاه آزاد اسالمي مراجعه نم
، مداد کن، مداد پاكپررنگ نرمسياه ر، چند مداد داعکس و يا شناسنامه مليکارت  بايددر آزمون  شرکتبر کارت  عالوه آزمون حضور در جلسه برای داوطلبان -4

 باشند. داشته نيز به همراه تراش و سنجاق
وسايل ارتباطي و ، پيجر، يادداشتهرگونه نت و ، ماشين حساب، ، جزوهکتاب، دستي، ساكدستي( مانند کيف4در بند مندرج )بجز وسايلهمراه داشتن وسايل اضافي  -5

باشد و داوطلباني که هريك از ممنوع مي امتحان جلسهدر ...  و خاموش( حتي)، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند همراهتلفندار از جمله های حافظهدستگاه
و طبق قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری موجب محروميت از گزينش در  تلقي خواهند شد فهمراه داشته باشند، به عنوان متخلّهوسايل مذکور را ب

)از  وسيلهضمناً ردوبدل کردن هر  .نمايند پرهيزجواب پاسخها برای اطالع خود جداً  نمودن يادداشتبرداری و از نت حتيگردد به داوطلبان اکيداً توصيه مي .شودآزمون مي
در آزمون، دفترچه سوال و پاسخنامه( از جلسه امتحان به عنوان  شرکتو ... ( در جلسه آزمون و همچنين خارج کردن اوراق امتحاني )از قبيل کارت ، نت قبيل لوازم التحرير

های ر حوزهد اضافيوسايل  نگهداریبرای  محليرفتار خواهد شد. ضمناً از آنجائيکه سراسری  آزمونهایئم در به تخلفات و جرا رسيدگيبرابر قانون  فمتخلّو با فرد  تخلف تلقي
 .نيآورندرا همراه خود به محل حوزه امتحاني  اضافيقبيل وسايل  اينشود که به هيچ وجه شود، از داوطلبان تقاضا ميبيني نميامتحاني پيش

تي مغايرنامي با اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبتدر آزمون  شرکتمندرج در کارت  معلوليتو يا نوع  ، دين، زبان خارجي امتحاني، جنسعکسدر رابطه با  ه داوطلبانچنانچ -6
براساس اطالعيه پرينت کارت  18:00تا  14:00و بعد از ظهر از ساعت  12:00تا  8:30صبح از ساعت  10/5/89پنجشنبه  الزم است برای پيگيری موضوع روزد، نماينمشاهده مي

شرکت  کارت مندرجاتساير  با رابطه در صورتيکه در است بديهي شرکت در آزمون به نماينده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه ذيربط مراجعه نمايند.
با توجه به توضيحات ذيل کارت و دستورالعمل مربوط با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش کشور  است الزم، نموديد مشاهده اشکالي ناميثبت اطالعات به با توجه در آزمون
 نسبت به اصالح آن اقدام نماييد. قسمت ويرايش اطالعاتو با ورود به  www.sanjesh.orgبه نشاني 

هميه ساير داوطلبان متقاضي س. سهميه آنان مورد تأييد ارگان ذيربط قرار گرفته است بر روی کارت شرکت در آزمون سهميه ايثارگران درج شده استآن دسته از داوطلباني که  -7
روهای زی، سپاه پاسداران و ستاد کل نيبنياد شهيد و امور ايثارگران، وزارت جهاد کشاورايثارگران و همچنين داوطلباني که سهميه آنها مورد تأييد قرار نگرفته است )ارگانهای 

)قسمت ويرايش اطالعات( مراجعه نمايند و با توجه به توضيحات مندرج آموزش کشور منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش  11/5/98حداکثر تا تاريخ (، الزم است مسلح
ررسي به ارگان مربوط ارسال گردد و در صورت تأييد در سهميه ذيربط گزينش شوند، در غير اينصورت اقدام نمايند تا اطالعات آنان برای ب سهميهنسبت به اصالح مذکور در سايت 

 باشد.با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي
ز پذيرش پس از اطمينان ا باشند، الزم استغيرانتفاعي و غيردولتي ميهای تحصيلي موسسات آموزش عالي مند به گزينش در رشتهکه هم اکنون عالقهدسته از داوطلبانيآن -8

با ورود به بخش ويرايش اطالعات و خريد کارت اعتباری بوسيله کارتهای عضو شبکه بانکي شتاب که پرداخت الکترونيکي آنها فعال باشد، با  اين موسسات در رشته امتحاني خود 
اقدام و مشخصات کارت اعتباری را در محل مربوط درج نموده و نسبت به  11/5/98 همعنام، حداکثر تا روز جريال به عنوان وجه ثبت (هزار شصت و نه) 000/69پرداخت مبلغ 

 مورد نظر خود اقدام نمايند. یهاثبت اولويت
اند و نوع معلوليت آنان بر روی کارت شرکت در آزمون درج نشده است، چنانچه نياز نام بند معلوليت را عالمتگذاری نمودهکه در زمان تکميل فرم تقاضانامه ثبتداوطلباني –9

، آن را به نماينده 10/5/98م در روز پنجشنبه مورخ به منشي دارند الزم است سريعاً به سازمان بهزيستي محل اقامت خود مراجعه و نسبت به دريافت و تکميل فرم معلوليت اقدا
  هيچ تسهيالتي در روز برگزاری آزمون به آنان داده نخواهد شد.سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص تحويل نمايند در غير اينصورت 

گردد و ل در ارائه مدارك امتحاني ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب محسوب ميمخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعل -10
 با داوطلبان متخلّف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری رسيدگي و برخورد خواهد شد.

 آزمون برگزاری و محل تاريخ، شروع فرآيند -ه
های امتحاني درهای ورودی حوزه .شودآغاز مي (هشت) 8:00 ساعترأس گردد. فرآيند برگزاری آزمون برگزار مي 11/5/89ه مورخ معجروز صبح داوطلبان کليه آزمون 

شدن درهای ورودی به محوطه و يا سالنهای امتحاني ممانعت بعمل خواهد بسته خواهد شد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته (هفت و سي دقيقه) 7:30رأس ساعت 
نشاني محل اجرای  به با توجه است الزم گرامي داوطلبانهای برگزاری آزمون داوطلبان بر روی کارت شرکت در آزمون آنان درج گرديده است. لذا آدرس حوزهآمد. 

 .دنماين اقدام خود امتحاني حوزهو حضور در  شناسايي به تنسبمندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، آزمون 
 های تحصیلي مندرج در دفترچه راهنما و اصالح آدرس برخي از موسسات آموزش عالي حذف شده و جديد عالوه بر رشته یهامحلکدرشته -و

    مورخ دوشنبه از روز  .....( ، رشته جديد، اصالح عنوان و)مواردی از قبيل حذف رشتهاطالعيه اين سازمان در خصوص اصالحات مربوط به دفترچه راهنمای آزمون مذکور 
 امتحانيبايست در صورت تمايل با توجه به رشته لذا کليه داوطلبان مي گرفته است.قرار  www.sanjesh.orgبر روی پايگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني  7/5/98

 ها در قسمت ويرايش اطالعات کارت شرکت در آزمون اقدام نمايند.محلو يا درج اين کدرشته  نسبت به ويرايش، اصالح ،ندانام نمودهکه در آن ثبت
 پرسشنامه ارزيابي محل برگزاری آزمون سواالت به پاسخگويي -ز

آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و های برگزاری با توجه به اينکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کيفي حوزه
 از 18/5/98لغايت  11/5/98ها دارد، خواهشمند است نسبت به تکميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در آزمون از تاريخ اطالعات برای ارزيابي حوزه

 يد.طريق سايت اين سازمان اقدام نماي

http://www.sanjesh.org/

