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 بسمه تعالي

شرايط هاي امتحاني داراي آن دسته از كد رشتهدر شدگان چند برابر ظرفيت معرفي اعالم اسامي درخصوص  اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور

اري مصاحبه و يا برگزتاريخ ، زمان و محل   هاي ذيربط و همچنينرشته گزينش ساير مراحل  مصاحبه ومراحل به همراه برنامه زماني انجام  بورسيه و خاص

  1364و  1362، 1360 ،1358، 1357 ،1356 ،1352 ،1351، 1350، 1131 امتحاني هايرشتهكد  پروژه دريا   عملي و آزمون 

 1398سال كارشناسي ارشد ناپيوسته  هايدوره آزمون ورودي
 

رايط هاي داراي ش به عنوان معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته   سازمان اين رساني  پايگاه اطالعبدين وسيله از داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در    

سيه در آزمون ورودي خاص  سال         دوره و يا بور سته  شد ناپيو سي ار شنا ساس برنامه نمايد با تدعوت مي ،درج گرديده 1398هاي كار وجه به نكات ذيل و برا

شته محل ذيربط     شده مربوط به كدر شخص  صاحبه  ،زماني م ساير مراحل گزينش مورد لزوم به        ،براي م شريحي، آزمون پروژه و  صي، آزمون ت صا آزمون اخت

شركت در        ست عدم مراجعه براي  شده مراجعه نمايند. بديهي ا شاني مشخص  شته     ه ، بمراحل فوقن شته محل يا ر صراف داوطلب از گزينش در كد ر منزله ان

 .انجام مراحل مذكور وجود نخواهد داشتو فرصت ديگري براي  گرددمحلهاي انتخابي مربوط تلقي مي

صاحبه به     داوطلبان مذكور يادآوري: ست قبل از اقدام براي مراجعه به محل م ساني پايگاه اطالعالزم ا سه مورد نظر    ر س صورت وجود(   مو مراجعه تا  )در

 از آن مطلع شوند.     ،باشد عمل آمدهبمصاحبه زماني چنانچه تغييري در برنامه 

  :ذكر استشايان ضمناً  

در  مجاز به انتخاب رشتتتته      1364و  1362، 1360 ،1358، 1357 ،1356 ،1352 ،1351 ،1350 ،1131 امتحاني  در كد رشتتتته  كليه داوطلباني كه     -1

شبانه( هاي دوره شته اينترنتي     اندشده  روزانه و نوبت دوم ) سبت به تكميل فرم انتخاب ر و هزينه برگزاري آزمون  هدر موعد مقرر اقدام نمودخود و ن

همزمان با    1364و  1362، 1360، 1358، 1357، 1356، 1352، 1351، 1350هاي امتحاني   در كدرشتتتته  هاي انتخابي خود را   عملي پروژه يا پروژه 

  .اقدام نمايند عملي پروژهآزمون مصاحبه و يا در براي شركت الزم است حسب مورد ، اندپرداخت نموده انتخاب رشتهتكميل فرم 

 رشته هاي انتخابی قبل از كدرشته هاي شرايط خاص و    شانس قبولی در  ي انتخابيباتوجه به اولويت كدرشته محل ها  داوطلباني كه آن دسته از  -2

شته  را و همچنین دانشگاه شاهد   بورسیه )كدرشته هاي موضوع اين اطالعیه(    شدگان چند برابر   اند دردا اند. بديهي قرار نگرفته فهرست معرفي 

اين  با توانندتوجه به كارنامه كدرشتته محل هاي انتخابي مي  با و )شتهريور ماه(  صتورت هرگونه ستوال پا از اعالم نتاين نهايي   استت اين داوطلبان در 

 سازمان مكاتبه نمايند.
  

 

 :بورسيه يا و داراي شرايط خاص هاي برنامه زماني شركت در مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته الف(

سامي آنان در  1) ساني  پايگاه اطالع( داوطلباني كه ا شته محل    ر شده يك و يا دو كد ر سازمان به عنوان معرفي  شرايط خاص و يا  اين  سيه از   داراي  بور

ضوابط مندرج در دفترچه         شرايط و  ست با توجه به  شده، الزم ا شته امتحاني مربوط درج  شماره  ر سي    دوره آزمون ورودي 2و  1هاي راهنماي  شنا هاي كار

سال      شته محلهاي      1398ارشد ناپيوسته  ضوابط اختصاصي كدر شرايط و  شرايط خاص و  ، مفاد  سيه )  داراي    322الي  298صفحه  از « ز»بند در  مندرجبور

شماره   ساير            2دفترچه راهنماي  صي و يا  صا صاحبه، آزمون اخت ست( و اين اطالعيه در موعد مقرر براي انجام م شده ا مراحل گزينش به محل ذيربط درج 

 مراجعه نمايند. در غير اينصورت در گزينش نهايي در كدرشته محل انتخابي مربوط گزينش نخواهند شد.

دستگاه اجرايي بورس دهنده را   موسسه داراي شرايط خاص و يا    داوطلبان عالوه بر دارا بودن شرايط بند فوق الزم است شرايط و ضوابط اختصاصي       (2) 

 .موسسه ذيربط مراجعه نمايند رسانيپايگاه اطالعبراي كسب اطالعات دقيقتر به توانند مي . داوطلباننيز دارا باشند

ون مبه هنگام گزينش نهايي در هر كدرشته محل اعالم شده براي داوطلب در اين اطالعيه، داوطلباني شركت داده خواهند شد كه نتيجه مصاحبه، آز (3)

 اختصاصي و ساير مراحل گزينش آنان توسط مراجع ذيربط تاييد شده باشد.

صاحبه و يا      (4) شركت در م ست پا از انقضاي مهلت مقرر براي  صي، هيچ   بديهي ا ضايي قابل پذيرش نمي آزمون اختصا شد. لذا به داوطلب گونه تقا ان با

     مي شود كه در مهلت مقرر تعيين شده به محل ذيربط مراجعه نمايند. تاكيد

 اسالمي ( و انقالبره) خميني امام پژوهشكده -1
 الزم است براساس جدول ذيل  براي انجام مصاحبه مراجعه نمايند. پژوهشكدهكليه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت اين 

 مصاحبهو ساعت  تاريخ رشته نام 

 )فلسفه و كالم(1113كد –عرفان اسالمي 
 صبح( 9)ساعت  26/5/98شنبه مورخ 

 )اديان(1114كد  –عرفان اسالمي 

 صبح( 9)ساعت  27/5/98يكشنبه مورخ  1130كد  –انديشه سياسي در اسالم 

 صبح( 9)ساعت  28/5/98دوشنبه مورخ  1107كد  –تاريخ انقالب اسالمي 

 صبح( 9)ساعت  23/5/98چهارشنبه مورخ  1112كد  –فقه و مباني حقوق اسالمي 

 صبح( 9)ساعت  22/5/98مورخ  شنبهسه  1108كد  –جامعه شناسي انقالب اسالمي 

 

 مدارك الزم جهت مصاحبه: -

به آدرس ايميل  1398كارنامه نتاين اوليه آزمون تحصتتيالت تكميلي ستتال   به همراه تصتتويرفرم مشتتخصتتات فردي و ارستتال پرينت آن    تكميل -1
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amozesh@ri-khomeini.ac.ir. 

سي و يا ارائه گواهي مبني بر     -2 شنا صيل تا  كپي مدرك كار شجويان ترم آخر.  31/6/98پايان فراغت از تح صاحبه همراه    براي دان صل و كپي در روز م )ا

شناسنامه اي معرفي شده با مشخصات اطالعات ارسالي از سوي سازمان)اصل و كپي در            شناسنامه و ياكارت ملي براي تطبيق مشخصات     -3 داشته باشيد(.  

شيد(     شته با صاحبه همراه دا ضعيت نظام وظي  -4. روز م شخص نمايد فه مدركي كه و شيد(      )آقايان( م شته با صاحبه به همراه دا صل و كپي را در روز م   -5 .)ا

شد      شخص با شده م شركت در آزمونهاي ملي و بين المللي كه در آن نمره زبان اخذ  شيد(.     گواهي  شته با صاحبه به همراه دا صل و كپي را در روز م يك  -6 )ا

 3×4قطعه عكا پرسنلي 

 و انقالب اسالمي )ره( )ره(، پژوهشكده امام خميني قبل از عوارضي، حرم مطهر امام خميني، بزرگراه خلين فارس: آدرس

   021-51085000: تلفن

 تاريخ مصاحبه از طريق پیامك به داوطلبان اطالع رسانی خواهد شد.

 :شرايط -
ت يسبامي( و انقالب اسالمي عالوه بر حسن شهرت به تقوي و ايمان و عالقه و استعداد در امور پژوهشي ره) داوطلبان پذيرش در پژوهشكده امام خميني

 )شرايط در سايت پژوهشكده امام خميني )ره( و انقالب اسالمي آورده شده است( باشند.داراي شرايط 

 بود: ها به شرح ذيل خواهدمواد مصاحبه هريك از رشته -

 انقالب اسالمیالف: جامعه شناسی 

اجتماعي  –زندگي نامه و انديشه سياسي    -3 جريانها و تحوالت سياسي و اجتماعي ايران معاصر.    -2. جامعه شناسي سياسي و جامعه شناسي انقالب       -1

 امام خميني)س(

 ب: رشته عرفان اسالمی

سالمي     -1 سفه ا سالمي و فل سلوك عرفاني امام خميني)س(  -2. عرفان ا ستفاده از متون علمي )قرائت    -3. زندگي نامه و  سي در حد ا زبان عربي و انگلي

 .آثار عرفاني امام خميني)س( -4 .صحيح متن و درك مطلب(

 ج: رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی

  -5ني)ره(. امه امام خميزندگي ن -4(. 4عربي در حد شتترل ابن عقيل و مبادي) -3اصتتول فقه در حد اصتتول فقه مظفر.  -2فقه در حد شتترل لمعه.  -1

 )جلد اول قواعد فقهي آيت اله سيدمحمدموسوي بجنوردي( هيهقواعد فق

 د: رشته انديشه سیاسی در اسالم

سياسي    -1 سياسي غرب.     -3متدولوژي و روش تحقيق.  -2اجتماعي ايران معاصر.   –تحوالت  سالم و ايران.       -4انديشه  سياسي در ا زندگي  -5انديشه 

 نامه امام خميني)ره( و انديشه هاي سياسي آن حضرت.

 : رشته تاريخ انقالب اسالمی هـ

سائل ايران.    -1 سالم با تاكيد بر م صر  -2تاريخ ا شروطه و  تاريخ معا شي و نظري تاريخ     -3. دوره پهلوي()م سي و مباحث رو شنا تاريخ انتقالب  -4. منبع 

 .زندگي نامه امام خميني)ره(اسالمي و 

 تهران -مطالعات واژه گزيني  پژوهشكده -2

آدرس به )در دو نوبت صتبح و بعد از ظهر(   23/5/98مورخ  چهارشتنبه روز در معرفي شتدگان الزم استت براي انجام مصتاحبه و ستاير مراحل گزينش     كليه 

تان زبان و فرهنگس بلوار دكتر حسن حبيبي،  مجموعه فرهنگستانها،  خروجي كتابخانه ملي و پا از ايستگاه مترو،  بزرگراه شهيد حقاني،    ،ميدان ونك ،تهران

 مراجعه نمايند.طبقه اول، پژوهشكده مطالعات و واژه گزيني ادب فارسي، 

شدگان در روزهاي يك    ست پذيرفته  شنبه مورخ    الزم ا شماره تلفن   14/5/98و  13شنبه و دو صاحبه تماس بر     021 - 88642458با  ضور در روز م براي ح

 قرار كنند.

، يك نسخه از 3×4قطعه عكا  2نسخه تصوير آن به صورت پشت و رو،  2نسخه تصوير آن، كارت ملي و  2دار و مدارك الزم براي مصاحبه: شناسنامه عكا

 آثار چاپ شده)كتاب، مقاله، پايان نامه و ...(

 دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه -3

)مجموعه علوم سياسي و روابط بين الملل( در مرحله اول اعالم نتاين اين آزمون مجاز به انتخاب  1130به اطالع كليه داوطلباني كه در كدرشته امتحاني 

 و هاي تحصيلي اينترنتي خود اقدام و حداقل يكي از كدرشته محلهاي تحصيلي اين دانشكده را انتخاب نمودهنسبت به تكميل فرم انتخاب رشتهو  رشته شده

در شده  معرفياز كليه داوطلبان  12/5/98شنبه مورخ لغايت  6/5/98شنبه مورخ رساند روزهاي يك، مياندشدگان براي مصاحبه قرار گرفتهدر رديف معرفي

 محل اين دانشكده مصاحبه بعمل خواهد آمد.

( پرينت كارنامه نتاين اوليه آزمون تحصيالت 3، )3×4( دو قطعه عكا 2( اصل شناسنامه يا كارت ملي و كپي آن، )1) مدارك الزم در هنگام مصاحبه: 

تكميل شده مشخصات داوطلب كه از طريق سايت دانشكده در دسترس ( فرم 6)( رزومه علمي. 5، )78يا تافل  5آيلتا ( مدرك زبان4، )1398تكميلي سال 

 است.

  به اطالع متقاضيان خواهد رسيد. www.sir.ac.irضمناً كليه اطالعات مورد نياز از طريق سايت اين دانشكده به نشاني: 

 قمواحد  –ايران  اسالمي جمهوري و سيماي صدا انشكدهد -4

mailto:amozesh@ri-khomeini.ac.ir
http://www.sir.ac.ir/
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 نمايد.براي انجام مراحل مصاحبه دعوت مي 25/5/98لغايت  13/5/98شدگان از تاريخ از كليه معرفي

   .اطالع رساني خواهد گرديد  www.qomirib.ac.ir:نشانیاز طريق سايت دانشكده به  در اين خصوص الزم به ذكراست اطالعات تكميلي

 دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين -5

 مراجعه نمايند. osool.ac.irاز زمان مصاحبه به سايت دانشكده به نشاني: كليه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت اين دانشكده الزم است براي اطالع 

 021-88934036-88934037تلفن:  21آدرس مركز تهران: خيابان وليعصر)عن(، ضلع شمالي ميدان وليعصر)عن(، خيابان شهيد فخاري پالك 

 02537773525وزه علميه، تلفن: حآدرس مركز قم: قم، بلوار عمار ياسر، خيابان قدوسي، روبروي مركز خدمات 

 061-42321663آدرس مركز دزفول: خيابان امام خميني جنوبي، جنب ورزشگاه شهيد ناحي تلفن: 

 مدارك الزم درهنگام مصاحبه:
تصوير تمام صفحات    -3دو قطعه عكا پشت نويسي شده.     -2ي مورد تاييد وزارت علوم يا گواهي پايان تحصيالت و ريز نمرات آن.  ارائه مدرك كارشناس   -1

 تكميل فرم مشخصات داوطلب. -6يك عدد پوشه.  -5. 1398پرينت كارنامه نتاين اوليه آزمون تحصيالت تكميلي سال  -4شناسنامه و كارت ملي.

 قم   –ويژه خواهران  –)س(  عي الهيات و معارف اسالمي هدي وابسته به جامعه الزهرادانشكده غيرانتفا -6

صاحبه از تاريخ         ست براي انجام مراحل م شكده الزم ا شدگان چندبرابر ظرفيت اين دان شاني قم،     14/5/98لغايت  7/5/98كليه معرفي  شكده به ن به اين دان

 )س( مراجعه نمايند. معارف اسالمي هدي وابسته به جامع الزهرابلوار بوعلي، دانشكده غيرانتفاعي الهيات و 

 متقاضيان رزومه علمي و فرهنگي و مدارك مربوط به آن را هنگام مصاحبه همراه خود داشته باشند.

 )ويژه خواهران( تهران –غيرانتفاعي رفاه  كدهدانش -7

 www.refah.ac.irبه سامانه اينترنتي به نشاني:  2/5/98كليه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت اين دانشكده الزم است براي اطالع از زمان مصاحبه از تاريخ 

 مراجعه نمايند.

ي داوطلبان در دوره مضتتامين مصتتاحبه به صتتورت گزينش صتتالحيتهاي عمومي براستتاس شتترايط دانشتتكده و ستتنجش صتتالحيتهاي علمي در حدود تواناي

 باشد.كارشناسي رشته مربوطه مي

 .1398سال  ناپيوسته ارشدهاي كارشناسيورودي دورهپرينت كارنامه نتاين اوليه آزمون  -كارت شناسايي  -يك قطعه عكا مدارك مورد نياز:

ستان  -آدرس: تهران  سالمي    جنوب ضلع  مقابل  -ميدان بهار شوراي ا ضي   -شرقي مجلا  شريف ر شهي  -ابتداي خيابان مردم -خيابان عالمه   دنبش خيابان 

 دانشكده رفاه -پور خيابان شهيد ندايي -ديالمه

  www.refah.ac.irسامانه اينترنتي:  021 -35074337  و 021 -35074282 تماس تلفن

 گردد.از گزينش در رشته محل مذكور تلقي مي عدم شركت در روز مصاحبه به منزله انصراف

 دانشگاه  اصفهان -8

 اين دانشگاه الزم است براساس جدول ذيل براي انجام مصاحبه مراجعه نمايند.اي شرايط خاص رهاي دارشته محلشدگان چندبرابر ظرفيت كليه معرفي

 

 مدارك الزم زمان و مكان مصاحبه كدرشته محل رشته 

 10950 عربيزبان و ادبيات 
صبح  9ساعت  7/5/98دوشنبه مورخ 

 دانشكده زبانهاي خارجي

داوطلبان الزم است كليه سوابق آموزشي و پژوهشي 

 معتبر را در روز مصاحبه با خود به همرا داشته باشند.

 –مهندسي كامپيوتر 

 هوش مصنوعي و رباتيكز
23051 

صبح  8ساعت  7/5/98دوشنبه مورخ 

 جديددانشكده فني و مهندسي 

داوطلبان الزم است رونوشت مدارك علمي دوره 

)در صورت  كارشناسي، مدرك معتبر زبان انگليسي

)هرگونه فعاليت و تجربه مستند  وجود(، رزومه علمي

سازي ذكر شود( و فعاليتهاي پژوهشي در زمينه بازي

 صورت گرفته را به همراه داشته باشند

 

 دانشگاه اطالعات و امنيت ملي  -9

شته  شگاه هاي اين براي ر سامي چند برابر ظرفيت در پايگاه اطالع  دان سازمان اعالم    ا ساني اين  ساير موارد به طريق      نخواهدر صاحبه و  شد. زمان برگزاري م

 بان ذينفع خواهد رسيد.لمذكور به اطالع داوط گاهمقتضي توسط دانش

   امام صادق)ع(   دانشگاه -10

)ع( )باتوجه به كد رشته امتحاني( اعالم شده است؛     شدگان چند برابر ظرفيت دانشگاه امام صادق   اسامي آنان به عنوان معرفي آن دسته از داوطلباني كه  

ست براي اطالع   سالمي،  آزموندقيق از زمان و مكان انجام الزم ا صالحيت عمومي و مدارك مورد      معارف ا سي  صاحبه و برر دفترچه  300 صفحه   نياز به م

 .مراجعه نمايند( 2انتخاب رشته تحصيلي)شماره 

 اين زمينه اطالع رساني مقتضي صورت خواهد گرفت. برگزار خواهدشد كه در 2/6/98اريخ ضمناً آزمون معارف اسالمي اين دانشگاه در ت

 دانشگاه تهران -11

سامي آنان به عنوان معرفي  : الف شگاه تهران   1103از كدرشته امتحاني   10869كدرشته محل  شدگان چند برابر ظرفيت  آن دسته از داوطلباني كه ا دان

http://www.qomirib.ac.ir/
http://www.refah.ac.ir/


4 

 

سوئد      شگاه لوند  ست    مشترك با دان ست؛ الزم ا شده ا صاحبه روز   اعالم  شنبه مورخ  براي انجام مراحل م شكده جغراف  12الي  10ساعت   14/5/98دو يا در دان

در ضمن داوطلبان مي . حضور يابند  گروه آموزشي سنجش از دور  دفتر  – نبش كوچه آذين -خيابان وصال شيرازي   –خيابان انقالب دانشگاه تهران واقع در  

 را ارائه دهند.و ريز نمرات دوره كارشناسي به همراه مقاالت و مدرك زبان در صورت وجود )رزومه آموزشي و پژوهشي( بايست در روز مصاحبه گواهي موقت 

سته از داوطلباني  آن -ب شته محل      د شدگان چندبرابر ظرفيت كدر سامي آنان به عنوان معرفي  شته امتحاني   22320كه ا شگاه تهران  1267از كدر  دان
شگاه اينديانا   ست براي انجام مراحل مصاحبه روز      پردو  -دورۀ مشترك با دان ست الزم ا شده ا صبح به آدرس: خيابان   9ساعت   8/5/98مورخ  شنبه سه اعالم 

 .دانشكده مهندسي مكانيك مراجعه نمايند  –پرديا دانشكده هاي فني  –باالتر از جالل آل احمد -كارگر شمالي 

صوي  – 1مدارك الزم :  شد    ت شان دهنده معدل ديپلم با شد         – 2ر هر مدركي كه ن سي ار شنا صوير كارنامه كنكور كار كارنامه و ريزنمرات مقطع  – 3ت

 مدارك دوره هاي زبان )در صورتي كه دوره اي گذرانده باشند( – 4كارشناسي 

 تهران - ()ع حسين امام جامع انشگاهد -12

سامي آنان به عنوان معرفي   به اطالع  سته از داوطلباني كه ا شگاه    آن د ست مي     شدگان چند برابر ظرفيت دان شده ا سين)ع( اعالم  ساند  جامع امام ح ر

و الزم استتت براي اطالع دقيق از زمان و مكان انجام مصتتاحبه  پذيرد. ضتتمناًماه انجام ميمرداد  16الي  12مصتتاحبه و گزينش داوطلبان در محدوده زماني 

 . مراجعه نمايند www.ihu.ac.irبه نشاني رساني اين دانشگاه بررسي صالحيت عمومي و مدارك مورد نياز پا از انتشار اين اطالعيه، به پايگاه اطالع

موضوع  بايد  و داوطلباناست  نگرديده  اعالممرحله اين  در 1157 و 1156، 1155، 1154هاي امتحاني كد رشته اسامي معرفي شدگان    شايان ذكر است  

  )ع( پيگيري نمايند.  امام حسين جامع را از طريق دانشگاه

 دانشگاه شاهد -13

ست اعالم شده است؛ الزم ا)باتوجه به كد رشته امتحاني( دانشگاه شاهد چند برابر ظرفيت شدگان معرفيآن دسته از داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان   

اين دانشتتگاه به رستتاني پايگاه اطالعبه  ، 5/5/98تاريخ  درصتتالحيت عمومي و مدارك مورد نياز و بررستتي مصتتاحبه  و مكان انجام زماناز دقيق براي اطالع 

 مراجعه نمايند. shahed.ac.irنشاني 

 مطهريدانشگاه شهيد  -14

  www.golestan.motahari.ac.irنام و ساير مراحل پذيرش به سامانه آموزش اين دانشگاه به نشاني اينترنتي: الزم است براي ثبت كليه معرفي شدگان  

در  www.motahari.ac.irنام صرفاً از طريق سامانه فوق و پايگاه اطالع رساني اين دانشگاه به نشاني       ها و امور مربوط به ثبتمراجعه نمايند و كليه اطالعيه

 . اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت

 تهران  -ايران  اسالمي جمهوري و سيماي صدا گاهانشد -15

ست براي اطالع از     شدگان الزم ا صاحبه معرفي  شار اين  ، نحوه ثبت نام و مدارك مورد نياز جدول زمانبندي م ساني پايگاه اطالعبه  اطالعيهپا از انت   ر

 .نمايندمراجعه  www.iribu.ac.irه به نشاني گااين دانش

ش دانشجو در دانشگاه صدا و سيما )مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته( براي كليه معرفي شدگان الزامي        ردارا بودن كليه شرايط و ضوابط اختصاصي پذي     :تذكر

 ممانعت بعمل خواهد آمد.  آناناست، در غير اين صورت از پذيرش 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -16

 دبرابر ظرفيت اين دانشكده الزم است براساس جدول ذيل  براي انجام مصاحبه مراجعه نمايند.كليه معرفي شدگان چن

 تهران -صنعتي شريف  گاهانشد -17

صبح  8از ساعت  5/5/98در روز شنبه مورخ مصاحبه  انجام مراحل الزم است براي  دانشگاه  اين  22384كدرشته محل  كليه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت  

 .ور مراجعه نمايندبه آدرس: تهران، جاده مخصوص كرج، چهارراه ايران خودرو، بلوار ايران خودرو، خيابان زامياد، واحد آموزش، شركت مگاموت 12الي 

( آخرين نسخه كارنامه تحصيلي در مقطع   2) .1398ارشد ناپيوسته سال    هاي كارشناسي  پرينت كارنامه نتاين اوليه آزمون ورودي دوره(1)مدارك مورد نياز:  

 قطعه عكا ( دو4( اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي. )3كارشناسي. )

   راشت مالك صنعتي دانشگاه -18

 الزم است براساس جدول ذيل براي انجام مصاحبه مراجعه نمايند. دانشگاهكليه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت اين 

 مدارك مورد نیاز براي مصاحبه ساعت تاريخ گرايش –عنوان رشته  كدرشته محل

مدارك شناسايي )اصل كارت ملي و شناسنامه(  14صبح الي  9از ساعت  7/5/98دوشنبه مورخ  مهندسي فضايي –مهندسي هوا فضا  23445

دانشنامه و اصل ريز نمرات كارشناسي يا اصل  –

گواهي  –گواهي موقت فراغت از تحصيل 

نامه و مشرول فعاليتهاي مقاالت، توصيه

گواهي  –پژوهشي با ارائه مستندات الزم 

 –اشتغال به كار مرتبط با گرايش تحصيلي 

فيش  –مدرك زبان معتبر )در صورت اخذ( 

 واريزي به حساب دانشگاه 

 14صبح الي  9از ساعت  5/5/98شنبه مورخ  سنجش از دور –مهندسي نقشه برداري  21028

21029 
سيستمهاي  –مهندسي نقشه برداري 

 اطالعات مكاني
 14صبح الي  9از ساعت  5/5/98شنبه مورخ 

http://www.ihu.ac.ir/
http://www.shahed.ac.ir/
http://www.golestan.motahari.ac.ir/
http://www.motahari.ac.ir/
http://www.iribu.ac.ir/
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 باشد.هاي چند مركز، شركت در مصاحبه يك مركز كافي ميتوجه: در صورت معرفي شدن يك داوطلب در كدرشته
 :  لويزان، خيابان شهيد شعبانلو، دانشگاه صنعتي مالك اشترآدرس مركز تهران

 انتهاي خيابان فردوسي، دانشگاه صنعتي مالك اشترآدرس مركز اصفهان:  شاهين شهر، 
 آدرس مركز شيراز:  بلوار شهيد چمران، دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 مدارك مورد نياز:
سنامه. )       1) شنا صفحات  صل و كپي تمام  صل و كپي كارت ملي. ) 2( ا سي )و كارداني( با قيد معدل. )   3( ا شنا شتغال به كار  4( كپي مدارك كار ( گواهي ا

سلح. ) شا  سال جاري. )  3×4( دو قطعه عكا 5غلين نيروهاي م ضعيت نظام وظيفه. ) 6مربوط به  صل فيش واريزي به مبلغ  7( مدارك جهت تعيين و ( ارائه ا
 63/3006شناسه  2171549001005( بنام خزانه داري كل به شماره حساب 1502شعبه لويزان )كد ريال)سي هزار تومان( به حساب بانك ملي  000/300

 (1601-7000-0002-1715-4900-1005)شماره شبا 
 دانشگاه عالمه طباطبايي -19

شدگان   به اطالع الف( شته معرفي  شته محلهاي   سنجي بيمآمار گرايش  هايچند برابر ظرفيت ر شته امتحاني  18177و  18143)كدر  1207( از كدر
موسسه آموزش عالي بيمه اكو    1130( از كدرشته امتحاني  14052 14042، 14030اي )كدرشته محلهاي  و مطالعات منطقهموسسه آموزش عالي بيمه اكو   

 رساند: مياين دانشگاه 
 باشد.مي 5/5/98مورخ شنبه  در روز ( 14042و  14030)كدرشته محلهاي ايمطالعات منطقهرشته  تاريخ مصاحبه -1
 باشد.مي 6/5/98( در روز يك شنبه مورخ 18177و  18143تاريخ مصاحبه رشته آمار گرايش بيم سنجي)كدرشته محلهاي  -2
 باشد.مي 6/5/98(  در روز يك شنبه مورخ 14052اي)كدرشته محل تاريخ مصاحبه دوره مشترك رشته مطالعات منطقه -3
ساعت      -4 صاحبه  شروع م ساعت      9زمان  ست داوطلبان از  ضور     صبح جهت كنترل مدارك هويتي و دريافت كارت در   8صبح بوده و الزم ا سه ح س مو

 داشته باشند.
سه آموزش عالي بيمه اكو         -5 س سابق(، خيابان نظامي گنجوي، نبش كوچه هفت پيكر، مو سپور)توانير  شهيد عبا صاحبه: تهران، خيابان   محل برگزاري م

 باشد.مي
 داوطلبان بايد اصل شناسنامه و كارت ملي خود را جهت احراز هويت به همراه داشته باشند. -6
 داوطلبي مداركي مبني بر گذراندن آزمونهاي استاندارد زبان انگليسي نظير تافل و آيلتا دارند، مستندات را به همراه داشته باشند. چنانچه -7

انجام مراحل مصتتاحبه در   الزم استتت براي 14802و  14799كدرشتتته محلهاي  )مددكاري اجتماعي( 1139 كليه معرفي شتتدگان رشتتته امتحاني (ب
ساعت    6/5/98شنبه  يكو  5/5/98شنبه  روزهاي  شكده علوم اجتماعي   صبح  8:00از  شريعتي   -به آدرس تهراندر دان   -تقاطع بزرگراه همت  –خيابان 

 مراجعه نمايند. 11پالك   -نگاه چشم پزشكي جنب بيمارستان  –نبي )كتابي سابق(خيابان شهيد داود گل
سنامه.      1ك مورد نياز: )ارمد شنا صل كارت ملي و  صل مقاله،           2)( ا شده به همراه ا شي چاپ  شي)اعم از مقاله علمي و پژوه سوابق پژوه صل و كپي  ( ا

شده در كنفرانا  شركت در كارگاه و به ويژه ارائه گواهي كار  5هاي كامپيوتر. )( مدرك دوره4( مدرك معتبر زبان. )3ها(. )ها و همايشمقاالت ارائه  ( گواهي 
 در حرفه مددكاري اجتماعي.

شنبه   الزم است براي انجام مراحل مصاحبه در روز   12106 كد رشته محل ( زبان شناسي همگاني  )رشته  1110كليه معرفي شدگان رشته امتحاني    (ج
دانشتتكده ادبيات فارستتي و زبانهاي  –خيابان عالمه جنوبي  –پل مديريت  –بزرگراه شتتهيد چمران  -صتتبح به نشتتاني تهران 00/8از ستتاعت  5/5/98مورخ 

 مراجعه نمايند. جيخار
 همراه داشتن مدارك ذيل جهت انجام مصاحبه الزامي است:

 سوابق تحصيلي، پژوهشي، شغلي و مدرك زبان قابل قبول.( 2( اصل و كپي كارت ملي و شناسنامه. )1)
 دانشگاه علوم انتظامي امين  -20

سامي آنان به عنوان معرفي    سته از داوطلباني كه ا ست مي      به اطالع آن د شده ا شگاه علوم انتظامي امين اعالم  ساند ال شدگان چند برابر ظرفيت دان زم  ر

سايت          شار اين اطالعيه، به  صاحبه و بررسي صالحيت عمومي و مدارك مورد نياز پا از انت ست براي اطالع دقيق از زمان و مكان انجام م اينترانتي معاونت ا

 تربيت و آموزش دانشگاه علوم انتظامي امين مراجعه نمايند.

 نوشهر   -دانشگاه علوم دريايي امام خميني)ره(  -21

 ساعت تاريخ حرف اول نام خانوادگی نام مركز

 مركز تهران

 5/5/98شنبه مورخ  چ -ج -ث -ت -پ –ب  -الف

 12صبح الي  8

 6/5/98يكشنبه مورخ  س -ژ -ز -ر -ذ -د -خ -ل

 7/5/98دوشنبه  مورخ  ق -ف -غ -ع -ظ -ط -ض -ص -ش

 8/5/98سه شنبه  مورخ  ي -ه -و -ن -م -ل -گ -ك

 پرديا شاهين شهر

 -د -خ -ل -چ -ج -ث -ت -پ –ب  -الف

 ش -س -ژ -ز -ر -ذ
 9/5/98چهارشنبه  مورخ 

 -گ -ك-ق -ف -غ -ع -ظ -ط -ض -ص

 ي -ه -و -ن -م -ل
 10/5/98پنن شنبه  مورخ 

 9/5/98چهارشنبه  مورخ  الف تا ي پرديا شيراز
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از  16/5/98تا پايان چهارشنبه مورخ  15/5/98شنبه مورخ نجام مراحل مصاحبه از روز سهبراي اكليه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت اين دانشگاه الزم است 
 براساس جدول ذيل براي انجام مصاحبه مراجعه نمايند. 16الي  8ساعت 

 :داوطلبانمدارك مورد نیاز شرايط و 
سالمي ايران.       -1 سي جمهوري ا سا صل واليت فقيه و قانون ا ستگي به گروه    عدم  -2اعتقاد و التزام به ا سي غيرقانوني.   سابقه عضويت و واب سيا عدم  -3هاي 

پذيرش دانشجو صرفاً از بين داوطلبان مرد صورت     -5دانشگاه تعهدي نسبت به تامين خوابگاه ندارد.    -4سوء پيشينه كيفري و عدم معروفيت فساد اخالقي.    

 گيرد.پذيرش از طريق انجام مصاحبه حضوري انجام مي -6پذيرد. مي

 نوشهر  –دانشگاه علوم دريايي امام خميني)ره(  -سلطان محمديخيابان شهيد  –آدرس: نوشهر 

 011 – 52353091الي  9و  52556057تماس: شماره 

 علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري  دانشگاه  -22

 مصاحبه مراجعه نمايند.كليه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت اين دانشگاه الزم است براساس جدول ذيل براي انجام 

صاحبه: )    شركت در م سنامه. )      1مدراك مورد نياز جهت  شنا صفحات  صل و كپي تمام  صل و كپي كارت ملي. ) 2( ا صل و كپي كارت پايان خدمت يا  3( ا ( ا

( 4)يان. ( براي آقاكننداز داوطلبانيكه از معافيت تحصيلي استفاده مي )غيرساله گذراندن خدمت سربازي در قوه قضاييه و تصوير آن     10يا تعهد  معافيت دائم

)در صورت نداشتن گواهي نامه پايان تحصيالت كارشناسي و ريز        كارشناسي و ريز نمرات  اصل و كپي مدرك  ( 5پشت نويسي شده. )   3×4يك قطعه عكا 

ست(    فارغ 31/6/98نمرات، ارائه گواهي تعداد واحدهاي گذرانده و اينكه تا تاريخ  شد الزامي ا صيل خواهد  ست ثبت نام براي  ( تكميل كاربرگ 6. )التح درخوا

صاق يك قطعه عكا به آن        شد و ال سي ار شنا صاحبه كار شگاه    اطالعيه ر )اين كاربرگ د م شر مي سايت دان ( پرينت كارنامه نتاين اوليه آزمون 7(. )شود منت

 .1398سال  كارشناسي ارشد ناپيوسته

  www.ujsas.uc.irدقيق در مورد چگونگي مصتتاحبه به پايگاه اطالع رستتاني دانشتتگاه به نشتتاني  اطالعات دريافت  شتتدگان الزم استتت برايمعرفيكليه 

  .مراجعه نمايند

  9پالك  -خيابان خارك -نرسيده به پل كالن -بعد از چهارراه وليعصر)عن( -خيابان انقالب -آدرس: تهران 

 دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري -23

مراه با هدانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري در به شرل جدول ذيل  هاي مندرج رشته در چندبرابر ظرفيت ارگانهاي بورس دهندهمعرفي شدگان از 

  مصاحبه بعمل خواهد آمد.داشتن مدارك مورد نياز 

 پرينت خدمتي–دو قطعه عكا  –كپي كارت ملي و شناسنامه  -ريز نمرات كارشناسي –مدرك كارشناسي  مدارك مورد نیاز:

 تاريخ مصاحبه گرايش كد رشته

 5/5/98 آئروديناميك –هوا فضا  23385 – 23427

 5/5/98 هاي هواييسازه –هوا فضا  23420 – 23375

 5/5/98 پروازي صالحيتهاي -هوا فضا   23393 – 23433

 6/5/98 خلباني آزمايشگر –هوانوردي  26469 – 26470

 6/5/98 پهباد -هوانوردي  26472 – 26473

 6/5/98 قدرت هوايي –وردي هوان  26471

 6/5/98 عمليات هوانوردي –هوانوردي  26474 – 26475

 7/5/98 ترافيك هواييمهندسي  26476 – 26477

 7/5/98 آماد 16414 – 16416

 8/5/98 و موج مخابرات ميدان –مهندسي برق  19869 – 19894

 8/5/98 مخابرات سيستم –مهندسي برق  19951 – 19995

 8/5/98 جنگ الكترونيك –مهندسي برق  19307

 اهواز  –دانشگاه غيرانتفاعي امير المؤمنين)ع(  -24

 معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت اين دانشگاه به شرل جدول ذيل مصاحبه بعمل خواهد آمد.ز ا        

 ساعت زمان مصاحبه رشته 

 صبح 9 5/5/98شنبه  زبان و ادبيات عرب –فقه و مباني حقوق اسالمي 

 صبح 9 6/5/98شنبه يك كالم شيعه –علوم قرآن و حديث 
 

 مدارك مورد نیاز:

 رشته ساعت تاريخ روز رديف

 خانوادهحقوق  -حقوق جزا و جرم شناسي -حقوق خصوصي صبح 00/8 5/5/98 شنبه 1

 حقوق حمل و نقل تجاري  -حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري  -حقوق عمومي  -حقوق كيفري اطفال و نوجوانان صبح 00/8 7/5/98 دوشنبه 2

 مديريت اصالل و كيفرهاي قضايي –حقوق بين الملل  –حقوق ثبت اسناد و امالك  -هاي تجاريحقوق شركت صبح 00/8 8/5/98 شنبهسه 3
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پرينت كارنامه  -5. 3×4دو قطعه عكا  -4وضعيت نظام وظيفه.  -3اصل و كپي مدرك كارشناسي و ريز نمرات.  -2كپي شناسنامه و كارت ملي. اصل و  -1

 . 1398سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهآزمون نتاين اوليه 

دقيق مصاحبه، منابع آزمون و مدارك مورد نيازي كه الزم است معرفي شدگان در روز مصاحبه به همراه داشته باشند به    ضمناً الزم است براي اطالع از زمان   

 مراجعه نمايند. http://amiralmoemenin.ac.ir سامانه اينترنتي موسسه مذكور به نشاني

 0611-3337525تلفن:  – 29پالك  –پل چهارم جنب  -بلوار امام موسي صدر –امانيه  –مكان مصاحبه: اهواز 

 قم   –دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم)ع(  -25

صاحبه در روزهاي     معرفي ست براي تعيين نوبت م شنبه و   شدگان الزم ا ساعت   1398ماه  مرداد 2و  1شنبه مورخ  چهارسه  از  13:00صبح تا   8:00از 

 اقدام نمايند.   025-32136628با شماره تلفن طريق تماس 

صوير كارت معافيت يا پايان خدمت )براي           يكمدارك الزم:  صويركارت ملي؛ ت صفحات؛ ت سنامه از تمام  شنا صوير  ص داوطلبان مردقطعه عكا؛ ت وير (؛ ت

يا گواهي  2تصتتوير مدرك ستتطح جويان ستتال آخر؛ براي دانشتت 31/6/98گواهي فراغت از تحصتتيل تا اصتتل مدرك كارشتتناستتي براي فارغ التحصتتيالن و يا 

 . 2شرايط اعالم شده در دفترچه شماره تحصيالت حوزوي بر اساس 

 .)ع( دانشگاه باقرالعلوم -انتهاي بلوار دانشگاه  -پرديسان  –: قم محل برگزاري مصاحبه 

 .مراجعه نمايند www.bou.ac.irبراي دريافت اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه به نشاني  

 دانشگاه غيرانتفاعي خاتم تهران -26

 به دانشگاه مذكور مراجعه نمايند. 16الي  9مرداد ماه از ساعت  13و  12، 9، 8كليه معرفي شدگان الزم است براي انجام مراحل مصاحبه در تاريخهاي 

شگاه ارسال   جهت بررسي به اين   register@piais.irبه آدرس بايستي رزومه خود را از طريق ايميل  داوطلبان بالفاصله پا از اعالم نتيجه آزمون، مي  دان

 عوت نخواهند شد. اند جهت انجام مصاحبه دنمايند. بديهي است داوطلبانيكه رزومه خود را ارسال ننموده

 قم -قرآن و حديثغيرانتفاعي دانشگاه  -27

 وجهت آگاهي از اطالعات مرتبط با روز و ساعت مصاحبه ورودي در هر يك از كدرشته محلهاي معرفي شده      4/5/98از تاريخ  معرفي شدگان الزم است  

 نمايند. مراجعه  www.qhu.ac.irاين دانشگاه به نشاني  به سايتبرنامه زماني و مدارك مورد نياز اطالع از مفاد كامل 
 

 

 اصفهان –و عترت)ع( معارف قرآن غيرانتفاعي  دانشگاه -28

صفهان            معرفي شاني ا شتن مدارك مورد نياز ذيل مطابق جدول زير به ن ست دا صاحبه با در د ست براي انجام مراحل آزمون و م بزرگراه  -شدگان الزم ا

ت دانش   ت ابتداي خيابان شهيدان غربي  ن توانند با شماره تلفمراجعه نمايند. ضمناً  داوطلبان براي كسب اطالعات مي )ع(ه معارف قرآن و عترتگاشهيد خرازي 

 مراجعه نمايند.  www.icqt.ac.irتماس حاصل و يا به پايگاه اينترنتي به نشاني  108الي  105داخلي  031 -33372020

 ه تفكيك خواهران و برادرانجدول برنامه زماني دانشكده معارف قرآني ب

 زمان مراجعه خواهران

 رشته داوطلب حرف اول نام خانوادگی ساعت مراجعه تاريخ روز

 5/5/98 شنبه

 صبح 8:00

 هاي:مجموعه شدگانمعرفي «ل»تا حرف « الف»از حرف 

 1111علوم قرآني كد 

 1112فقه و حقوق كد 

 1113فلسفه و كالم كد 

 1116فلسفه كد 

 «س»تا حرف « خ»از حرف  6/5/98 شنبهيك

 «ع»تا حرف « ش»از حرف  7/5/98 دوشنبه

 «ل»تا حرف « غ»از حرف  8/5/98 سه شنبه

 «ي»تا حرف « م»از حرف  9/5/98 شنبهچهار

 12/5/98 شنبه

 صبح 8:00

 «ل»تا حرف « الف»از حرف 

 مجموعهشدگان معرفي

 1133روانشناسي كد  

 «س»تا حرف « خ»از حرف  13/5/98 يكشنبه

 «ع»تا حرف « ش»از حرف  14/5/98 دوشنبه

 «ل»تا حرف « غ»از حرف  15/5/98 شنبهسه

 «ي»تا حرف « م»از حرف  16/5/98 چهارشنبه

 

 زمان مراجعه برادران

 رشته داوطلب حرف اول نام خانوادگی ساعت مراجعه تاريخ روز

 19/5/98 شنبه
 صبح 8:00

 «س»تا حرف « الف»از حرف 
 كليه رشته هاشدگان معرفي

 «ي»تا حرف « ش»از حرف  20/5/98 شنبهيك

 ها همان منابع آزمون كارشناسي ارشد مي باشدكليه رشته منابع مصاحبه براي داوطلبان

 (3ملي همراه با يك نسخه تصوير از آن. )   ( اصل كارت 2( اصل شناسنامه عكسدار همراه با يك نسخه تصوير از همه صفحات آن. )       1) :مدارك مورد نياز

صوير از آن. )         سخه ت سي يا گواهي فراغت از تحصيل همراه با يك ن شنا صل مدرك كار سي. )    4ا شنا صوير ريز نمرات دوره كار پرينت كارنامه نتاين اوليه  (5( ت

خدمت، معافيت دائم و يا دفترچه آماده ( اصل كارت پايان7ر(. )جديد. )خواهران الزاماً با چاد 3×4( سه قطعه عكا 6. )1398آزمون تحصيالت تكميلي سال 

http://amiralmoemenin.ac.ir/
http://www.bou.ac.ir/
mailto:register@piais.ir
http://www.qhu.ac.ir/
http://www.icqt.ac.ir/
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 ( يك نسخه از سوابق فعاليتهاي پژوهشي )در صورت انجام(.8به خدمت همراه با تصوير از آن. )

 دانشگاه فرماندهي و ستاد آجا -29

شگاه            معرفي ستور، خيابان دان شاني تهران خيابان كاگر جنوبي، ميدان پا صاحبه مطابق جدول زير به ن ست براي انجام مراحل آزمون و م شدگان الزم ا

 مراجعه نمايند. جنگ، دانشگاه فرماندهي و ستاد آجا 

 بر اساس حروف الفبا جدول برنامه زماني دانشگاه فرماندهي و ستاد آجا
 ساعت تاريخ روز رشته

 00/12الي   00/8 17/5/98 شنبهپنن ژئوپليتيك

 00/17الي  00/14 19/5/98 شنبه ژئوپليتيك

 00/17الي  00/14 20/5/98 شنبهيك مديريت بحران

 00/17الي  00/14 22/5/98 شنبهسه مديريت بحران

 00/17الي  00/14 23/5/98 چهارشنبه مديريت آموزشي

 00/12الي    00/8 24/5/98 شنبهپنن مديريت آموزشي

 

( روگرفت مدرك كارشناسي )داوطلباني كه ترم   3) 3×4عكا زمينه سفيد دو قطعه  ( 2شناسنامه )  و روگرفت كارت ملي و ( اصل  1) مدارك مورد نياز:

 آخر مقطع كارشناسي هستند گواهي از دانشگاه مربوطه( 

شته         شدگان كد ر سامي معرفي  ست ا شگاه پيگيري       1149امتحاني  شايان ذكر ا ضوع را از طريق دان ست و داوطلبان بايد مو در اين مرحله درج نگرديده ا

  نمايند. 

  دانشگاه يزد   -30

شدگان  شته محلهاي   كليه معرفي  شته امتحاني   14803و  14800كدر صاحبه در تاريخهاي    1139از كدر ست براي انجام مراحل م به  13/5/98و  12الزم ا

 مراجعه نمايند.ساختمان نبوت دانشكده علوم اجتماعي واقع در دانشگاه يزد 

صاحبه:    شركت در م سنامه و كارت ملي    1)مدراك مورد نياز جهت  شنا صل  سوابق تحصيلي و دوره  2)( ا شي. ) ( گواهي  سوابق  ( 3هاي آموز مدارك مربوط به 

 ( مدارك مربوط به زبان انگليسي. 5)اعم از مقاله و طرل تحقيقاتي(. ) فعاليتهاي پژوهشيمدارك مربوط به ( 4. )شغلي و فعاليت در حرفه مددكاري

 قم -مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه  -31
سه      صاحبه روز  ست براي انجام مراحل م شدگان چندبرابر ظرفيت اين مركز الزم ا شگاه  به آدرس قم بلوار غدير 22/5/98شنبه مورخ  كليه معرفي  ، بعد از دان
 قم، مجتمع آموزش عالي نمايندگي ولي فقيه در سپاه، دانشكده علوم سياسي مراجعه نمايند. 

 رساني اين مركز به نشاني  مدارك مورد نياز پا از انتشار اين اطالعيه، به پايگاه اطالع ها و به منظور اطالع از آخرين تغييرات و اطالعيهضمناً الزم است   

www.smc.ac.ir .مراجعه نمايند 

   )مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري( 1148و  )مجموعه مطالعات جهان( 1131 امتحاني زاري مصاحبه ورودي در كد رشتهبرگ ب( 

و نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتي  اندرشته شدهمجاز به انتخاب )مجموعه مطالعات جهان(  1131 امتحاني داوطلباني كه در كدرشتهكليه ( 1)
موعد  دراين اطالعيه مفاد آزمون و اين  2و  1هاي راهنماي شماره الزم است با توجه به شرايط و ضوابط مندرج در دفترچهاند، خود در موعد مقرر اقدام نموده

اينصورت در گزينش نهايي در كدرشته محل انتخابي مراجعه نمايند. در غيرذيل  5 الي 1دانشگاه ذيربط به شرل بندهاي به ورودي  مقرر براي انجام مصاحبه
 بديهي است اسامي داوطلبان مذكور در اين اطالعيه اعالم نخواهد شد. مربوط گزينش نخواهند شد.

آنان  ورودي ، داوطلباني شركت داده خواهند شد كه نتيجه مصاحبهامتحاني فوقهاي از كد رشته( به هنگام گزينش نهايي در هر كد رشته محل 2) 
  توسط موسسه آموزش عالي ذيربط تاييد شده باشد.

، در گزينش نهايي در كد رشته محل انتخابي مربوط بدون در نظر مصاحبه به عمل نياوردصورتي كه دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ذيربط  تبصره: در
 گزينش خواهند شد. و منحصراً براساس نمرات علمي مكتسبه در آزمون نتيجه مصاحبهگرفتن 

شود يم تاكيدباشد. لذا به داوطلبان گونه تقاضايي قابل پذيرش نمي، هيچوروديبديهي است پا از انقضاي مهلت مقرر براي شركت در مصاحبه  -(3)
 ند.كه در مهلت مقرر تعيين شده به محل ذيربط مراجعه نماي

 رسانيپايگاه اطالعتر به براي كسب اطالعات دقيق توانند. داوطلبان ميباشدهمراه داشتن كارت شناسايي معتبر عكا دار در روز مصاحبه الزامي مي -(4)
 .نمايندموسسه ذيربط مراجعه 

 دانشگاه ايالم -1
شته امتحاني    شدگان ر شته مطالعات جهان   1131كليه معرفي  شته محلهاي   –)ر ست براي انجام مراحل   14094و  14092مطالعات عراق( كد ر الزم ا

 دانشكده ادبيات و علوم انساني مراجعه نمايند. –دانشگاه ايالم  -بلوار پژوهش –صبح به نشاني ايالم  00/9از ساعت  26/5/98شنبه مورخ مصاحبه در روز 
 مراجعه نمايند.  www.ilam.ac.irتوانند به سايت اصلي دانشگاه ايالم به نشاني متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي

 دانشگاه پيام نور -2
ساند اين دانشگاه با توجه به عدم برگزاري ر)رشته مديريت امور شهري( مي 1148به اطالع كليه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت كد رشته امتحاني 

مرحله اسامي چند مصاحبه در دوره مذكور، همان نمرات اكتسابي داوطلبان در آزمون را مالك قرار داده و نيازي به انجام مصاحبه ندارد و بنابراين در اين 

http://www.smc.ac.ir/
http://www.ilam.ac.ir/
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نچه پذيرفته شدگان شرايط مندرج در دفترچه راهنماي شماره يك اين شود و پذيرش نهايي نيز بصورت متمركز خواهد بود. بديهي است چنابرابر اعالم نمي
 دسته از داوطلبان اقدام خواهد نمود. آزمون را براي رشته مديريت امور شهري رعايت ننموده باشند، دانشگاه نسبت به لغو قبولي اين

 دانشگاه تهران -3
)مجموعه مطالعات جهان( در مرحله اول اعالم نتاين اين آزمون مجاز به انتخاب رشته  1131داوطلباني كه در كد رشته امتحاني كليه  اطالع بهالف( 

اند، و حداقل يكي از كدرشته محلهاي تحصيلي اين دانشگاه را انتخاب نمودههاي تحصيلي اينترنتي خود اقدام اند و نسبت به تكميل فرم انتخاب رشتهشده
 14/5/98رخ مو دوشنبه)رشته مطالعات ژاپن به زبان ژاپني يا انگليسي( روز  آزمون مصاحبه در دو بخش كتبي و شفاهي و به زبان اصلي هر رشته رساند كهمي

ه مطالعات جهان ورودي پرديا شمالي دانشگاه تهران دانشكد 16و  15خيابان كارگر شمالي، بين خيابانهاي در دانشكده مطالعات جهان واقع در انتهاي 
 http://fws.ut.ac.irبه نشاني مطالعات جهان دانشكده به سايت اطالعات تكميلي آزمون و مصاحبه توانند جهت دريافت ضمناً داوطلبان مي گردد.برگزار مي

 .مراجعه نمايند
)مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري( در مرحله اول اعالم نتاين اين آزمون مجاز به  1148كليه داوطلباني كه در رشته امتحاني  اطالع به ب(

هاي تحصيلي اينترنتي خود اقدام و حداقل يكي از كدرشته محلهاي تحصيلي اين دانشگاه را انتخاب اند و نسبت به تكميل فرم انتخاب رشتهانتخاب رشته شده
 16356و  16351داوطلبان معرفي شده در كدرشته محلهاي رساند ، مياندابر ظرفيت براي مصاحبه قرار گرفتهشدگان چندبرو در رديف معرفي نموده

دانشكده مديريت دانشگاه تهران  – )گيشا(پل نصرجنب  -جالل آل احمدخيابان به آدرس: صبح  30/8ساعت  27/5/98روز يكشنبه مورخ در بايست مي
  مراجعه نمايند.

 كارهاي پژوهشي -2اي گذرانده باشند(. ورتي كه دورههاي زبان)در صسوابق دوره -1مدارك الزم : 
دوره  16359و )محل تحصيل پرديا فارابي قم(  16360و  16355، 16352محلهاي  الزم به توضيح است داوطلباني كه نسبت به انتخاب كدرشته

تمركز محلها بصورت م توجه داشته باشند كه با توجه به اعالم دانشگاه تهران پذيرش در اين كدرشته ،انداقدام نمودهمجازي )محل تحصيل دانشكده مديريت( 
 )بدون مصاحبه( انجام خواهد شد.

 دانشگاه عالمه طباطبايي -4
شته امتحاني    شدگان ر شته محلهاي      1148كليه معرفي  شهري( كد ر شته مديريت امور  ست براي انجام   16357و  16353)ر صاحبه در  الزم ا مراحل م

دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه     -تقاطع بزرگراه شهيد همت  -بلوار دهكده المپيك -صبح به نشاني تهران   00/9از ساعت   6/5/98شنبه مورخ  روز يك
 عالمه طباطبايي مراجعه نمايند.

 همراه داشتن مدارك ذيل جهت انجام مصاحبه الزامي است:
 ( اصل و كپي سوابق شغلي.3( اصل و كپي سوابق آموزشي و پژوهشي. )2شناسنامه. ) ( اصل و كپي كارت ملي و1)

 باشد.پذير نميانجام مصاحبه از داوطلبان پا از تاريخ ياد شده امكانتذكر مهم: 

 دانشگاه فردوسي مشهد   -5
رساند اين دانشگاه با توجه به عدم برگزاري شهري( مي)رشته مديريت امور  1148به اطالع كليه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت كد رشته امتحاني 

مرحله اسامي چند مصاحبه در دوره مذكور، همان نمرات اكتسابي داوطلبان در آزمون را مالك قرار داده و نيازي به انجام مصاحبه ندارد و بنابراين در اين 
هي است چنانچه پذيرفته شدگان شرايط مندرج در دفترچه راهنماي شماره يك اين شود و پذيرش نهايي نيز بصورت متمركز خواهد بود. بديبرابر اعالم نمي

 دسته از داوطلبان اقدام خواهد نمود. آزمون را براي رشته مديريت امور شهري رعايت ننموده باشند، دانشگاه نسبت به لغو قبولي اين

 4136و  1362، 1360، 1358، 1357، 1356، 1352، 1351، 1350  هاي امتحانيكد رشتههاي عملي يا پروژهآزمون مرحله دوم  ج(

 4136و 1362 ، 3581، 1357 ،1352، 1351، 1350هاي امتحاني كد رشته -1
شته  - شنبه،  روزهايصبح و بعدازظهر  در  1364 و 1362، 1358 ،1357، 1352، 1351، 1350هاي امتحاني آزمون پروژه عملي كدر  و شنبه پنن چهار

هاي روزانه مجاز به انتخاب دورهنتاين اوليه كارنامه مندرجات كه براساس براي آن دسته از داوطلباني   شهر تهرانمنحصراً در  11/5/98و  10، 9 مورخجمعه 
 نوبت دوم)شبانه((هاي روزانه و منحصراً دوره) دار را نيز انتخاب نمودهپروژه هاي تحصيليرشتهو حداقل يكي از كدرشته محلهاي و نوبت دوم )شبانه( هستند 

شريحي و يا عملي خود را   شته  و هزينه برگزاري آزمون ت ساس جدول ذيل  اند، پرداخت نمودههمزمان با تكميل فرم انتخاب ر شد بر ا ضمناً   .برگزار خواهد 
دو  و الزم است باشدقابل دريافت ميباشند، دو كارت ورود به جلسه به صورت جداگانه براي آن دسته از داوطلباني كه مجاز به شركت در آزمون دو پروژه مي

)داوطلباني كه در دو پروژه ند. و برگ راهنماي شتتركت در آزمون اقدام نماي ورود به جلستته نستتبت به پرينت كارتروز قبل از برگزاري آزمون پروژه مربوط، 
روژه به پرينت كارت ورود به جلسه در پمرحله نسبت به پرداخت مبلغ فوق به صورت اينترنتي اقدام نموده و سپا نسبت دو در نمايند الزم است شركت مي

. بديهي استتت براي شتتركت در جلستته آزمون همراه داشتتتن پرينت كارت ورود به جلستته اينترنتي و اقدام نمايند(و برگ راهنماي شتتركت در آزمون مربوط 
سه اقدام             ستي براي پرينت كارت ورود به جل ست. لذا كليه داوطلبان باي سدار الزامي ا سنامه عك شنا صل  صل كارت ملي و يا ا حوزه  آدرس نمايند.همچنين ا

شد.   برگزاري آزمون بر روي پرينت كارت ورود ب سه درج خواهد  سه آزمون از روز   ه جل شنبه  كارت ورود به جل ساني  اطالع از طريق پايگاه 7/5/98مورخ دو ر
 .باشداين سازمان قابل پرينت مي

و در كدرشتتتته امتحاني     گرددچهار پروژه عملي و يا تشتتتريحي برگزار مي  )مجموعه معماري(    1352رشتتتته امتحاني    كد نظر به اينكه در   :  1تبصتتتره
در صتتورت پرداخت  ،داوطلبان هر يك از كدرشتتته امتحاني مذكوردستتته از  لذا براي آن ،گردد)مجموعه موستتيقي( ستته پروژه آزمون عملي برگزار مي1360

با توجه به  ،نظر گرفته شتتتده استتتت، كه الزم استتتت انه درگايك كارت ورود به جلستتته آزمون جد هاي ذيربطپروژه يك ازهزينه برگزاري آزمون عملي هر 
 نسبت به پرينت كارت پروژه مربوط اقدام نمايند.اند نمودهرا پرداخت مربوط مبلغ كه  ي مربوطهابابت هر يك از پروژهمحلهاي انتخابي كدرشته

 ت و مدت زمان برگزاري پروژه يا آزمون عمليجدول كدرشته محلهاي امتحاني داراي پروژه آزمون عملي و زمان برگزاري، تاريخ پرينت كار

 تاريخ برگزاري آزمونتاريخ پرينت كارت  زمان پاسخگويي كدرشته امتحاني رشته امتحاني درس/ نام

http://fws.ut.ac.ir/
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 ورود به جلسه

 9/5/98چهارشنبه صبح  7/5/98 دقیقه 240 1362 طراحی صنعتی

 9/5/98چهارشنبه صبح  7/5/98 دقیقه 180 1350 اي و مديريت شهريشهري، منطقهريزيبرنامهمجموعه 

 9/5/98چهارشنبه صبح  7/5/98 دقیقه 180 1351 طراحی شهرياسكیس

 9/5/98 چهارشنبهعصر  7/5/98 دقیقه 240 1352 اسكیس معماري منظر

 9/5/98 چهارشنبهعصر  7/5/98 دقیقه 240 1358 نقاشی

 10/5/98صبح پنجشنبه  7/5/98 دقیقه 180 1352 مطالعات فرهنگ و معماري ايران 

 10/5/98صبح پنجشنبه  7/5/98 دقیقه 180 1357 تجزيه و تحلیل نمايشنامه 

 10/5/98صبح پنجشنبه  7/5/98 دقیقه 240 1358 ارتباط تصويري

 10/5/98پنجشنبه  عصر 7/5/98 دقیقه 240 1352 اسكیس معماري داخلی

 10/5/98پنجشنبه  عصر 7/5/98 دقیقه 180 1357 نمايشنامه نويسی 

 10/5/98پنجشنبه  عصر 7/5/98 دقیقه 240 1358 تصوير متحرك )انیمیشن(

 11/5/98صبح جمعه  7/5/98 دقیقه 240 1352 اسكیس معماري

 11/5/98صبح جمعه  7/5/98 دقیقه 240 1358 تصوير سازي

 11/5/98جمعه  عصر 7/5/98 دقیقه 240 1364 طراحی پارچه و لباس

داوطلبانی كه در پرينت كارت شركت در آزمون با مشكل مواجه شوند و يا اشكالی در مندرجات كارت خود مشاهده نمايند الزم است در       

ــهروز  ــنبه س ــاعت  8/5/98مورخ  ش براي پیگیري به باجه رفع نقص كارت به آدرس: تهران، خیابان         18:00الی  14:00و  12:00الی  8:30 از س

 میدان فردوسی، بن بست شاهرود، دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره مراجعه نمايند. انقالب، نرسیده به

 1357از كد رشته امتحاني  نمايش تحليل  نمايشنامه رشته كارگرداني منابع آزمون تشريحي درس تجزيه و -

 شود:به شرل ذيل اعالم مي 1398كارشناسي ارشد ( 1357رشته كارگرداني )كد  "تجزيه و تحليل نمايشنامه"منابع آزمون تشريحي درس 

ستوفر مارلو     -1 ستوس اثر كري شت     -3تارتوف  اثر مولير   -2دكتر فا ست اثر برتولت بر شنده اثر آرتور ميلر    -4آدم آدم ا شمالو   -5مرگ فرو ميمون پ

 مويزي زير آفتاب اثر لورين هانسبري )لورن هنزبري( -6اثر يوجين اونيل  

 ذكراست داوطلبان موظفند تمامي كتب معرفي شده را مطالعه نمايند.الزم به 

 باشد.مي( 10/5/98صبح پنجشنبه ) به شرل جدول فوقزمان برگزاري آزمون تشريحي رشته مذكور 
 

 1356نمايش عروسكي كد  -2

حروف الفبا طبق  مرداد ماه بر 31و  30شنبه مورخ  پننو  چهارشنبه در روزهاي  1356امتحاني زمان برگزاري آزمون عملي نمايش عروسكي از كدرشته   

  باشد.به شرل جدول زير مي

 تاريخ روز داوطلبان

 30/5/98 شنبهچهار «د»تا حرف « الف»از حرف  و برادران خواهران

 31/5/98 شنبهپنن «ي»تا حرف « ر»از حرف  و برادران خواهران

اند، الزم استتت براي پرينت كارت ورود به جلستته در آزمون مرحله دوم رشتتته داوطلباني كه نستتبت به پرداخت هزينه برگزاري آزمون عملي اقدام نموده

مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه     www.sanjesh.orgاين سازمان به نشاني    رساني به پايگاه اطالع 28/5/98مورخ  دوشنبه مذكور از روز 

ست. لذا كليه داوطلب            سنامه عكسدار الزامي ا شنا صل  صل كارت ملي و يا ا سه اينترنتي و همچنين ا شتن پرينت كارت ورود به جل ستي  ان بايآزمون همراه دا

 براي پرينت كارت ورود به جلسه اقدام نمايند.

كت در آزمون با مشكل مواجه شوند و يا اشكالی در مندرجات كارت خود مشاهده نمايند الزم است در روز داوطلبانی كه در پرينت كارت شر

خیابان انقالب، تهران، براي پیگیري به باجه رفع نقص كارت به آدرس:  18:00الی  14:00و  12:00الی  8:30از ساعت  29/5/98شنبه مورخ سه

درب اصلی دانشگاه تهران، پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران، دانشكده هنرهاي نمايشی و موسیقی، گروه هنرهاي نمايشی طبقه دوم 

 مراجعه نمايند.

  :شیوه امتحانی نمايش عروسكی 

 :نمايند.هاي ذيل را مطالعه و تحليل نمايشنامهعنوان  6داوطلبان رشته نمايش عروسكي الزم است 

بازي پسر و گرگ  -4شب بخير جناب كنت )اكبر رادي(.  -3افرا )بهرام بيضايي(.  -2)غالمحسين ساعدي(.  چشم در برابر چشم -1: هاعناوين نمايشنامه

  دونا(.قطع دست در اسپوكن )مارتين مك – 6ها در مهتاب )كارلوس فوئنتا(. اركيده -5شادي پورمهدي(.  –)جواد ذوالفقاري 

 مواردي كه داوطلبان بايد در زمان آزمون رعايت كنند:

 سوابق كاري مرتبط خود را همراه داشته باشند. -1

 يكي از آثار را بصورت انفرادي آماده نمايد. )تمامي امور اجرايي توسط داوطلب بايد انجام شود( -2

http://www.sanjesh.org/
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 دقيقه اجرا شود. 10اثر انتخابي بايد حداكثر در  -3

 ز نمايشنامه يا بخشي از آن باشد.تواند برداشتي كلي ااجرا مي -4

 آوردن وسايل مورد نياز به عهده داوطلب مي باشد. -5

  عروسكینمايش آزمونبرگزاري  مكان : 

بقه ط هنرهاي نمايشيگروه  ،دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي ،تهران پرديا هنرهاي زيبا دانشگاه ،درب اصلي دانشگاه تهران ،تهران : خيابان انقالب

 .دوم 

  صبح در محل برگزاري آزمون الزامي است. 8حضور تمامي داوطلبان از ساعت  توضیح:

   1357كد از مجموعه امتحاني بازيگري رشته  -3

دوشنبه روز در  1357كدرشته امتحاني بازيگري از آزمون پروژه عملي  ساير اطالعات الزم براي مصاحبه وخصوص زمان برگزاري اطالعيه اين سازمان در

براي آن دسته از داوطلباني كه بر اساس مندرجات كارنامه نتاين  www.sanjesh.orgبه نشاني اين سازمان  رسانيپايگاه اطالعبرروي  14/5/98مورخ 

را  1357از كد رشته امتحاني  )شبانه( دوره روزانه و نوبت دوم هايحداقل يكي از كدرشته محلاند و بازيگري شده رشتهاوليه مجاز به انتخاب رشته در 

 برگزار خواهد شد. شهر تهرانضمناً الزم به ذكر است آزمون مذكور منحصراً در شر خواهد شد. تاند، منانتخاب نموده

    1360موسيقي كد  رشتهمجموعه  -4

 :باشدميبه شرل ذيل مجموعه هنرهاي موسيقي( ) 1360آزمون مرحله دوم كد رشته امتحاني برنامه زماني انجام  17/4/98پيرو اطالعيه مورخ 

 )داوطلبان زن(  14/5/98)داوطلبان مرد( و روز دوشنبه مورخ  13/5/98شنبه مورخ روز يك نوازندگی موسیقی ايرانی:

 )داوطلبان زن( 16/5/98)داوطلبان مرد( و روز چهارشنبه  15/5/98شنبه مورخ روز سه موسیقی شناسی:

 )داوطلبان زن( 18/5/98مورخ  جمعهروز )داوطلبان مرد( و 17/5/98مورخ شنبه پننروز  نوازندگی موسیقی جهانی:

آزمون باشد و صبح( مي 8)شروع آزمون تشريحي ساعت  15/5/98شنبه مورخ آزمون تشريحي آهنگسازي براي داوطلبان مرد و زن روز سه آهنگسازي:

 گردد.برگزار مي 16/5/98چهارشنبه مورخ آزمون عملي براي آقايان روز و  15/5/98مورخ  شنبهسهبراي داوطلبان خانم بعد از آزمون تشريحي روز عملي 

 در محل برگزاري آزمون حضور داشته باشند.صبح  7:30ساعت  ازداوطلبان الزم است در روزهاي مقرر جهت تعيين نوبت آزمونها توضیح: 

 :(1360)كد  )عملی( مجموعه موسیقی مكان برگزاري آزمون مرحله دوم -

 –ر پوخیابان شهید فالح –سمت راست –الهی )ويال(استاد نجاتخیابان  –تهران خیابان انقالب دانشكده معماري دانشگاه سوره واقع در 

 .29پالك 
ه رشتمرحله دوم الزم است براي پرينت كارت ورود به جلسه در آزمون  اند،ي كه نسبت به پرداخت هزينه برگزاري آزمون عملي اقدام نمودهداوطلبان -

براي هر يك از )داوطلباني كه مراجعه نمايند.  www.sanjesh.orgاين سازمان به نشاني  رسانياطالعپايگاه به  13/5/98مورخ  شنبهيك روزاز مذكور 

ت مرحله دوم آزمون عملي نسبت به پرينبايست براي شركت در اند ميگرايشهاي انتخابي مورد نظر نسبت به پرداخت هزينه برگزاري آزمون عملي اقدام نموده

ديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت ورود به جلسه اينترنتي مربوط در آزمون اقدام نمايند(. ب مرحلهكارت ورود به جلسه در 

 .و همچنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است. لذا كليه داوطلبان بايستي براي پرينت كارت ورود به جلسه اقدام نمايند

داوطلبانی كه در پرينت كارت شركت در آزمون با مشكل مواجه شوند و يا اشكالی در مندرجات كارت خود مشاهده نمايند الزم است در 

دانشكده معماري دانشگاه  دربراي پیگیري به باجه رفع نقص كارت  18:00الی  14:00و  12:00الی  03:8از ساعت  14/5/98شنبه مورخ روز سه

 مراجعه نمايند. 29پالك  –پور خیابان شهید فالح –سمت راست –الهی )ويال(خیابان استاد نجات –سوره واقع در تهران خیابان انقالب 

 (1360نوع و شيوه انجام آزمون مجموعه موسيقي ) كد 

 آزمون سرايش و شنوايي:  -1

 :براي داوطلبان رشته موسيقي ايراني 

 الف: سرايش:

 هاي ماژور خواندن ملودي در گام -

 هاي مينور يا مدهاي ايرانيخواندن ملودي در گام -

 ب: شنوايي: تشخيص فواصل ملوديك و هارمونيك 

 )ساده و تركيبي(  ج: ريتم خواني

  :ويژه داوطلبان رشته موسيقي جهاني 
 هاي ماژور و مينورالف: سرايش: خواندن ملودي در گام

 ايي: تك صدايي )ملودي تنال(، دو صدايي )تشخيص فواصل ملوديك و هارمونيك(ب: شنو

 خواني )ساده و تركيبي( ج: ريتم

 ويژه داوطلبان رشته آهنگسازي 
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 هاي ماژور و مينورالف: سرايش: خواندن ملودي در گام

 وردشناسي سه صداييب: شنوايي: تك صدايي )ملودي تنال(، دو صدايي )تشخيص فواصل هارمونيك و ملوديك(، آك

 ج: پيانوي عمومي: اجراي يك قطعه از دوره كالسيك يا رومانتيك

 توسط داوطلب" روندو"د: آهنگسازي و اجراي يك قطعه به فرم 

 شناسيويژه داوطلبان رشته موسيقي 
 هاي ساده و تركيبي الف: سرايش: خواندن ريتم 

 ب: شنوايي: تشخيص فواصل ملوديك 

 برگزاري آزمون تخصصي:   -2

  :ويژه داوطلبان رشته موسيقي ايراني 
 تار، سنتور، ني، كمانچه، قانون، عود و قيچك( ساز تخصصي: )سازهاي تار، سه

اعي، داود، حبيب سمنيخاني، خان، وزيري، محجوبي، مختاري، كسايي، بهاري، پايور، بيگجهدرويشهاي الف: آشنايي با اجراي كل رديف دستگاهي ايران )رديف

 .و موسي معروفي(عبادي  ،، ميرزاحسين قلي خان، ابوالحسن صبا، عبداهلل دوامي، محمد كريمي، علي اكبر شهنازيميرزا عبداهلل

 .دستگاه و دو آواز توسط داوطلب يكب: انتخاب 

 نوازي: بداهه نوازي با متر آزاد. ج: قطعه

 .كالم از مجموعه معتبر ايراند: آمادگي اجراي حداقل سه قطعه بدون 

  .ر: جواب آواز

 :ويژه داوطلبان رشته موسيقي جهاني 
 هاي بادي چوبي، بادي برنجي، زهي، پيانو، گيتار و هارپ( ساز تخصصي: )سازي از خانواده

  طور كامل اجرا شود. به ها . بديهي است يكي از چهار دورهالف: اجراي سه قطعه از چهار دوره باروك، كالسيك، رومانتيك و معاصر

 ب: داوطلبان غير ساز پيانو، گيتار و هارپ موظفند رپرتوار خود را با همراهي ساز پيانو اجرا كنند.

 باشد.: دشيفراژ: اجراي يك قطعه از روي نت با انتخاب هيئت داوران براي داوطلبان نوازندگي پيانو، هارپ و گيتار ضروري ميج

 باشند.)توجه شود اجراي از روي نت قابل قبول داوران نخواهد بود(.رپرتوار تعيين شده بدون استفاده از نت قطعات ميد: داوطلبين ملزم به اجراي 

 :ويژه داوطلبان رشته آهنگسازي 
ستر تنظيم براي اركهاي دو و سه بخشي، روندو، تم و وارياسيون و هاي مونوفونيك، هموفونيك، پلي فونيك در فرمآزمون كتبي: نوشتن قطعاتي در بافت

 سمفونيك يا آنسامبل تعيين شده توسط ممتحنين )هيئت داوران(

 :ويژه داوطلبان رشته موسيقي شناسي 
 محلي(.  اي علمي، ارائه مقاله، سوابق تحصيلي، درك مطلب زبان و آزمون اجراي موسيقي )آشنايي با آواز يا يكي از سازهاي موسيقي ايراني، جهاني يمصاحبه

 

آماده  به غیر از ايام تعطیل 16:00الی  14:00و از ساعت  12:00 الی 8:00واحد پاسخگويی به سواالت همه روزه از ساعت  الزم به توضیح استدر پايان 

 رسانیپايگاه اطالعاز طريق سیستم پاسخگويی اينترنتی مندرج در  سواالت خود ارسالتوانند براي گرامی می باشد. لذا داوطلبانسواالت می پاسخگويی به

 نمايند. تماس حاصل)با واحد پاسخگويی غیرحضوري روابط عمومی اين سازمان(  021با پیش شماره  42163 با شماره تلفن و يا اقدام نموده سازماناين 

 از مراجعه حضوري در اين رابطه خوداري فرمايند.گردد تاكید می

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
 

 المللمحترم دفتر رياست، روابط عمومی و امور بینمديركل 

ر نشريه پيك سنجش روز    بر روي سايت سازمان قرار گرفته و د   31/5/98مورخ  دوشنبه در روز همراه با نتاين خواهشمند است مقرر فرمايند اطالعيه فوق    احترامو با سالم  

شنبه مورخ   سالمي ايران، روزنامه ها و خبرگزاريها به اطالع داوط         31/5/98دو سيماي جمهوري ا صدا و  صورت خبر از طريق  ضمنًا مقرر فرمايند مراتب به  لبان  درج گردد. 

 ذينفع رسانده شود.  

 محمودرضا رحیمیان

 مـعـاون امـور آزمـونـهـا

 رونوشت: 

 رياست محترم سازمان براي استحضار. -

 براي استحضار آماريمعاون محترم فني و  -


