بسمه تعالي

برگ راهنماي شركت در آزمون ورودي دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396
براي داوطلبان كليه كدرشتهها به جز كدرشتههاي امتحاني  1158 ،1151 ،1150 ،1149 ،1147و 1159
داوطلب گرامي ،ضمن آرزوي توفيق در همه مراحل زندگي ،تالش شما را براي كسب موفقيت در آزمون ارج نهاده و از خداي سبحان سالمت و
بهروزي ،سعادت و خوشبختي براي شما مسالت داريم.
الف  -نكات مهمي درباره پاسخنامه:

در جلسه امتحان براي درج پاسخ سواالت ،پاسخنامهاي در اختيار هر داوطلب قرار خواهد گرفت كه در مستطيل باالي پاسخنامه شماره داوطلب ،نام
خانوادگي ،نام و رشته امتحاني وي درج شده است .نمونه قسمتي از پاسخنامه ذيل اين برگ راهنما موجود است كه داوطلبان بايد پس از مالحظه آن به
نكات زير توجه نمايند.
 -1در مستطيل باالي پاسخنامه و دايره هايي كه در چهارگوشه قسمت باال و پايين پاسخنامه به شرح تصوير ذيل مشخص شده ،مطلقاً چيزي نبايد
نوشت يا عالمتي گذاشت ،به غير از محلهاي مشخص شده در روي پاسخنامه از نوشتن و يا عالمتگذاري در ساير محلها جداً خودداري شود ،در غيراينصورت
فرد به عنوان متخلف معرفي و برابر قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري با وي رفتار خواهد شد و هيچ عذري در اين مورد پذيرفته
نميباشد .مفاد اين قانون در اطالعيه توزيع كارت درج شده است.
 -2داوطلب ميبايست به محض اعالم بلندگو و قبل از بازنمودن بسته حاوي سواالت و پاسخنامه امتحاني ،ابتدا بايد شماره داوطلبي و مشخصات مندرج
روي آن را با شماره صندلي و شماره داوطلبي مندرج در كارت شركت در آزمون خود مقايسه كند تا مطمئن شود بين آنها هيچ اختالفي نيست و درصورت
مشاهده تفاوت ،بيدرنگ موضوع را به نزديكترين مراقب در جلسه اطالع دهد و موضوع را دنبال كند تا اختالف برطرف شود.
 -3پس از اطمينان از صحت مندرجات پاسخنامه الزم است داوطلبان اقدام به باز نمودن پوشش پالستيكي نموده و با خارج نمودن پاسخنامه امتحاني و
دفترچه سوال ،كد دفترچه سوال را با كد درج شده در قسمت باالي پاسخنامه (مانند نمونه فرضي ذيل  )306Aمقايسه نموده و در صورت مشاهده
اختالف موضوع را به نزديكترين مراقب يا رابط اطالع دهد ،سپس مشخصات خود را در ذيل پاسخنامه و روي جلد دفترچه درج و محل مربوط را امضاء
نمايند .الزم به توضيح است عدم تكميل جدول ذيل پاسخنامه به منزله عدم حضور داوطلب در جلسه آزمون تلقي خواهد شد.
ب  -طرز پاسخ دادن به سواالت:

 -1داوطلب بايد محل مخصوص جوابي را كه در پاسخنامه براي هر سوال در نظر ميگيرد فقط به وسيله مداد مشكي نرم پُررنگ (نه خودكار ،نه مدادكپي
و  )...پُر كند .براي آگاهي از طرز پُر كردن محل مخصوص هر جواب به نمونه پاسخنامه مندرج در پايين صفحه كه در آن به سوالهاي شمارههاي ،2 ،1
 3و 4به ترتيب پاسخهاي فرضي 3 ،1 ،4و  2داده شده است توجه شود.
 -2چون پاسخنامه به وسيله ماشين عالمتخوان قرائت ميشود از كثيفكردن ،تاكردن و يا گذاشتن هرگونه عالمت و اثري بر روي پاسخنامه جداً
خودداري شود.
 -3جوابها بايد در پاسخنامه با پُركردن محل مخصوص آنها و به وسيله مداد مشكي نرم پُررنگ مشخص شود .پُركردن محل پاسخها بايد پُررنگ و يكنواخت
باشد .پاسخهايي كه به هر نحو ديگر در پاسخنامه (مثالً :عالمت ضربدر «×» و يا « »و غيره) و يا در دفترچه آزمون عالمتگذاري شود قابل تصحيح و
نمرهگذاري نخواهد بود.
 -4در تستهاي چهارگزينهاي براي هر پاسخ صحيح سه ( )3نمره مثبت و به منظور خنثي كردن پاسخهاي حدسي و يا تصادفي براي هر پاسخ غلط يك
( )1نمره منفي منظور خواهد شد .بنابراين به داوطلبان توصيه ميشود اگر پاسخ صحيح سوالي را اصالً نميدانند به آن سوال جواب ندهند زيرا به سوالهاي
بدون جواب نمره منفي و يا مثبت تعلق نميگيرد و اگر به سوالي بيش از يك پاسخ داده شود همه پاسخها ،غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال يك
نمره منفي تعلق خواهد گرفت.
اگر در اين قسمتها
عالمتي زده شود پاسخنامه
شما تصحيح نميگردد.

آزمون ورودي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

الزم است كد درج شده در اين
قسمت پاسخنامه با كد درج
شده بر روي جلد دفترچه سوال
(باال سمت راست) يكسان باشد.

306A

ج -يادآوري مهم در خصوص معدل:

معدل مندرج در كارت شركت در آزمون داوطلبان ،براساس ثبت نام اينترنتي كه توسط خود داوطلبان انجام شده ،درج گرديده است ،لذا داوطلبان
الزم است معدل مندرج در كارت شركت در آزمون خود را با توجه به تبصرههاي ذيل بررسي و در صورت مشاهده مغايرت ،به سايت سازمان
سنجش آمو زش كشور مراجعه و نسبت به ويرايش معدل خود اقدام نمايند .بديهي است در غير اينصورت مسئوليت هرگونه تبعات بعدي بعهده
شخص داوطلب بوده و هيچگونه عذري در اين مورد پذيرفته نميباشد .ضمناً الزم به ذكر است در سنوات گذشته نسبت به لغو قبولي داوطلبان
داراي مغايرت معدل نيز اقدام شده است.
صفحه 1

تبصره -1فارغالتحصيالن سنوات قبل و همچنين آن دسته از داوطلبانيكه تا تاريخ ( 95/10/1زمان شروع ثبت نام براي شركت در آزمون) به عنوان
دانشآموخته تلقي گرديدهاند و يا به عبارت ديگر موفق به اخذ مدرك ليسانس (كارشناسي) شدهاند بايد معدل مندرج در مدرك ليسانس
(كارشناسي) آنان با معدل مندرج در كارت شركت در آزمون يكسان باشد.
تبصره -2دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسي كه در زمان شروع به ثبت نام براي شركت در اين آزمون (تاريخ  )95/10/1همچنان
دانشجو بودهاند ،اعم از اينكه بعد از پايان مهلت زمان ثبتنام فارغالتحصيل شدهاند و يا حداكثر تا تاريخ  95/11/30فارغالتحصيل گرديدهاند ،الزم
است در قسمت ويرايش اطالعات كارت شركت در آزمون نسبت به اصالح معدل خود براساس مدرك فارغالتحصيلي اقدام نمايند.
تبصره -3دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا تاريخ  96/6/31فارغالتحصيل خواهند شد ،الزم است ميانگين واحدهاي گذرانده شده تا تاريخ
 95/11/30را در قسمت ويرايش اطالعات كارت شركت در آزمون درج نموده و فرم مخصوص معدل (مندرج در اطالعيه پرينت كارت شركت در
آزمون ) را به تأييد موسسه محل تحصيل خود رسانده و آنرا نزد خود نگهدارند تا در صورت قبولي به موسسه محل قبولي ارائه نمايند.
تبصره -4فارغالتحصيالن داراي مدرك كارشناسي ناپيوسته بايد معدل مقطع كارداني (فوقديپلم) و مقطع كارشناسي (ليسانس) آنان با معدل
مندرج در كارت شركت در آزمون يكسان باشد.
تبصره -5دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسي ناپيوسته كه پس از اخذ مدرك كارداني (فوقديپلم) در مقطع كارشناسي ناپيوسته
پذيرفته شدهاند و هم اكنون نيز دانشجو بوده و حداكثر تا تاريخ  96/6/31فارغالتحصيل خواهند شد ،بايد معدل مقطع كارداني و ميانگين واحدهاي
گذرانيده شده در مقطع كارشناسي آنان تا تاريخ  95/11/30با معدل مندرج در كارت شركت در آزمون ،مطابق مفاد تبصره  2فوق يكسان باشد.
د -تذكرات خيلي مهم

 -1به داوطلبان تأكيد ميگردد كه با دقت مطالب مندرج بر روي جلد دفترچه سوال را مطالعه و مطابق آن نسبت به پاسخگويي سواالت اقدام نمايند.
 -2كليه دفترچههاي سؤال آزمون داوطلبان شخصيسازي شده و شماره داوطلبي ،نامخانوادگي و نام هر داوطلب بر روي جلد دفترچه آزمون وي درج گرديده
است .اين دفترچهها داراي تنوع بوده و در انواع  E ،D ،C ،B ،Aو  Fتقسيم ميگردند .پاسخنامه و دفترچه سوال داوطلبان در يك بسته نايلوني و در
كدرشتههايي كه داراي دو دفترچه سوال ميباشند تحت عنوان دفترچه شماره دو ( )2در يك بسته نايلوني جداگانه ،تحويل داوطلبان خواهد شد.
 -3داوطلبان براي حضور در جلسه آزمون عالوه بر كارت شركت در آزمون ،بايد كارت ملي و يا شناسنامه عكسدار ،چند مداد مشكي نرم پُررنگ ،مداد
پاككن ،مداد تراش و سنجاق نيز به همراه داشته باشند.
 -4از آنجائيكه سواالت رشتههاي امتحاني به گونهاي طراحي گرديده كه براي پاسخگويي به سئواالت دروس ذيربط نياز به ماشين حساب نميباشد ،لذا
به كليه داوطلبان تأكيد ميگردد براي پاسخگويي به سواالت هريك از رشتههاي امتحاني نياز به ماشين حساب نميباشد و از ورود ماشين حساب براي
شركت در جلسه آزمون (از هر نوع آن) ممانعت بعمل خواهد آمد و چنانچه داوطلبي در جلسه آزمون ماشين حساب به همراه داشته باشد ،اعم از اينكه
از آن استفاده نمايد و يا استفاده ننمايد متخلف شناخته شده و با وي برابر قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري رفتار خواهد شد.
 -5از آوردن وسايل اضافي (بجز وسايل مندرج در بند فوق) مانند كيف دستي ،ساك دستي ،كتاب ،جزوه ،هرگونه نت و يادداشت ،ماشين حساب (از
هرنوع آن) ،پيجر ،تلفنهمراه ،ساعت هوشمند و يا دستبند هوشمند (حتي خاموش) و  ...به جلسه امتحان اكيداً خودداري بعمل آيد .به داوطلبان اكيداً
توصيه ميگردد حتي از نتبرداري و يادداشت نمودن جواب پاسخها براي اطالع خود جداً پرهيز نمايند ،ضمناً از رد و بدل كردن هر وسيله (از قبيل لوازم
التحرير و  ) ...و همچنين خارج نمودن اوراق امتحاني از قبيل پاسخنامه ،دفترچه آزمون و يا كارت شركت در آزمون از جلسه امتحان خودداري نمايند
درغير اينصورت داوطلب به عنوان متقلب و متخلف تلقي و با وي برابر قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري رفتارخواهد شد .ضمناً
از آنجائيكه محلي براي نگهداري وسايل اضافي در حوزههاي امتحاني پيشبيني نميشود ،از داوطلبان تقاضا ميشود كه به هيچ وجه اين قبيل وسايل
اضافي را همراه خود به محل حوزه امتحاني نياورند .چرا كه در غير اينصورت حوزه امتحاني هيچگونه مسؤوليتي در قبال نگهداري آنها نخواهد داشت.
 -6همراه داشتن تلفن همراه ،ساعت هوشمند و يا دستبند هوشمند در جلسه آزمون حتي بصورت خاموش طبق قانون رسيدگي به تخلفات منجر به
حذف از گزينش در آزمون خواهد شد.
 -7خارج نمودن اوراق امتحاني از قبيل پاسخنامه ،دفترچه سوال و يا كارت شركت در آزمون از جلسه امتحان به عنوان تخلف محسوب ميشود و با
داوطلب متخلف برابر قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري رفتار خواهد شد.
 -8چنانچه زبان خارجي مندرج در كارت شركت در آزمون داوطلبي با زبان خارجي وي در ثبتنام اينترنتي انجام شده ،مغايرت دارد ،يا در رابطه با
معلوليت (نابينا ،ناشنوا ،كمبينا ،كمشنوا و معلول) اختالفي مشاهده ميشود ،چنين داوطلبي الزم است يك روز قبل از آزمون به باجه رفع نقص مستقر
در حوزههاي مربوط كه آدرس آن در اطالعيه منتشره در روزهاي دوشنبه  96/1/28و  96/2/4نشريه پيك سنجش و همچنين سايت سازمان درج گرديده
مراجعه نموده تا پس از بررسي ،نسبت به اصالح آن اقدام گردد .بديهي است درصورتيكه در رابطه با ساير مندرجات كارت شركت در آزمون از جمله نام
رشته تحصيلي ،نام محل تحصيل و معدل دوره كارشناسي (معدل براساس مفاد بند «ج» مندرج در صفحه دوم اين برگ) و با توجه به ثبتنام اينترنتي
انجام شده ،اشكالي مشاهده مينمايند ،الزم است از طريق لينك مربوط در سايت سازمان نسبت به اصالح آن اقدام گردد.
 -9داوطلبان متقاضي شركت در آزمون كدرشتههاي امتحاني مندرج در جدول ذيل صفحه  7دفترچه راهنماي ثبتنام (دفترچه شماره يك) چنانچه متقاضي
اعمال بند مربوط به گزينش در رشتههاي دانشگاه پيامنور و موسسات غيرانتفاعي ميباشند الزم است پس از اعالم نتايج اوليه آزمون و در زمان انتخاب رشته نسبت به
پرداخت مبلغ ( 102/000صد و دو هزار) ريال بصورت الكترونيكي اقدام نموده و سپس بند مربوط را در قسمت ويرايش عالمتگذاري نمايند.
 -10توضيحات الزم درخصوص سهميه رزمندگان و ايثارگران:
 -1-10در كارت شركت در آزمون در مقابل عنوان سهميه ثبتنامي آندسته از داوطلبانيكه در تقاضانامه ثبتنام اينترنتي و با توجه به ضوابط متقاضي
اين سهميه شدهاند و سهميه آنان مورد تأييد ارگان ذيربط قرارگرفته كلمه رزمنده يا ايثارگر قيد شده است.
 -2-10آندسته از داوطلبانيكه در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال  1396با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شماره يك ( )1آزمون مذكور
متقاضي سهميه رزمندگان شدهاند و سهميه آنان از سوي ارگان ذيربط مورد تأييد قرار نگرفته است (در كارت شركت در آزمون آنان در مقابل عنوان سهميه،
صفحه 2

رزمنده درج نشده است)( ،براي داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان – سپاه پاسداران ،وزارت جهاد كشاورزي) الزم است براي روشن شدن وضعيت
سهميه خود تا تاريخ  1396/2/9به ارگان مربوط مراجعه نماييد تا در صورت دارا بودن سهميه ،مشخصات ايندسته از داوطلبان از طريق ارگان مربوطه در اختيار
سازمان سنجش قرار گيرد در غير اينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل پذيرش نميباشد.
 -3-10داوطلبان متقاضي استفاده از سهميههاي بنياد شهيد و امور ايثارگران و واحدهاي تابعه ستاد كل نيروهاي مسلح جهت اعالم مغايرت حداكثر تا تاريخ 1396/2/8
منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش (قسمت ويرايش اطالعات) مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در سايت نسبت به اصالح سهميه خود اقدام نماييد تا در
صورت تأييد سهميه توسط ارگان مربوط براي شما اعمال گردد .در غير اينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهيد شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نيست.
 -11تاريخ و محل برگزاري آزمون بر روي كارت شركت در آزمون داوطلبان درج گرديده و داوطلبان الزم است در ساعت تعيين شده منحصراً به حوزه
امتحاني مربوط كه بر روي كارت شركت در آزمون آنان درج شده مراجعه نمايند .بديهي است چنانچه به هر دليل در ساعت تعيين شده در حوزه امتحاني
حضور نداشته باشند از ورود آنان به حوزه ممانعت بعمل خواهد آمد ،همچنين توصيه ميشود محل برگزاري آزمون و مسير تردد خود را يك روز قبل از
تاريخ اجراي آزمون كه بر روي كارت شركت در آزمون مشخص شده است ،شناسايي نماييد.
تبصره -محل برگزاري آزمون كدرشتههاي ( 1129زبان و ادبيات اردو)( 1287 ،مهندسي طراحي محيط زيست)( 1356 ،نمايش عروسكي) و 1360
(مجموعه موسيقي) منحصراً در شهر تهران ميباشد.
تذكر مهم :داوطلبان متقاضي كدهاي فوق در صورتيكه در زمان ثبتنام متقاضي رشته امتحاني دوم نيز بودهاند ،محل برگزاري آزمون رشته دوم آنها
نيز شهرستان تهران ميباشد.
 -12آندسته از داوطلباني كه متقاضي شركت در يكي از كدرشتههاي امتحاني به عنوان رشته امتحاني دوم گرديدهاند ميبايست كارت شركت در آزمون
رشته امتحاني دوم خود را نيز از سايت اين سازمان پرينت و به آدرس حوزه امتحاني مندرج بر روي كارت مراجعه نمايند .به عبارتي اين قبيل داوطلبان
بايد دو كارت شركت در آزمون از سايت پرينت نمايند.
 -13شروع فرآيند برگزاري آزمون براي جلسات صبح از ساعت ( 7:30هفت و سي دقيقه) و براي جلسات بعدازظهر از ساعت ( 14:30دو نيم بعد
از ظهر) ميباشد ،درِ حوزههاي امتحاني صبحها رأس ساعت ( 7:00هفت) و بعدازظهرها رأس ساعت ( 14:00دو بعدازظهر) بسته خواهد شد و پس
از بسته شدن درِ سالنهاي امتحاني ،از ورود داوطلب ممانعت بعمل خواهد آمد.
 -14از ورود داوطلباني كه به حوزه امتحاني ديگري بجز حوزه خود مراجعه كنند و يا فاقد كارت ورود به جلسه آزمون باشند خودداري بعمل خواهد آمد.
 -15آزمون برخي از دروس كدرشتههاي امتحاني  1356 ،1287و  1360به صورت تشريحي نيز برگزار ميگردد كه مواد آزمون تشريحي آنها در دفترچه
راهنماي شماره  1آزمون درج شده و همزمان با آزمون تستي برگزار خواهد شد ،تعداد سواالت و نحوه پاسخگويي به آنها روي جلد دفترچه آزمون درج
گرديده است .آزمون تشريحي (يا عملي) كد رشتههاي امتحاني( 1357 ،1352 ،1351 ،1350رشتههاي كارگرداني ،ادبيات نمايشي و بازيگري)1358 ،
(رشتههاي تصوير متحرك ،ارتباط تصويري ،تصوير سازي و نقاشي) 1362 ،و  1364از داوطلباني كه در آزمون تستي حدنصاب نمره علمي را احراز نموده
باشند به شرح مندرج در دفترچه مذكور به عمل خواهد آمد .ضمناً اطالعيه اين سازمان در خصوص تاريخ و نحوه توزيع كارت آزمون تشريحي ،در نشريه
پيك سنجش (هفتهنامه خبري و اطالعرساني سازمان سنجش) در نيمه اول تير ماه سال  1396منتشر خواهد شد.
تبصره -آزمون عملي كد رشتههاي امتحاني  1356و  1360از داوطلباني كه در آزمون تستي و تشريحي (مرحله اول) حدنصاب نمره علمي را احراز
نمايند براساس اطالعيه اين سازمان كه درخصوص تاريخ و نحوه توزيع كارت آزمون عملي در نشريه پيك سنجش (هفتهنامه خبري و اطالعرساني سازمان
سنجش) در نيمه اول تير ماه سال  1396منتشر خواهد شد ،برگزار ميگردد.
 -16هر داوطلب با توجه به مواد امتحاني و گرايش يا گرايشهاي انتخابي ميتواند به سواالت مربوط پاسخ داده و در صورت تمايل به انتخاب كليه گرايشها
ميتواند به كليه سواالت امتحاني پاسخ دهد.
تبصره – داوطلبان متقاضي شركت در كد رشته امتحاني ( 1268مجموعه مهندسي معدن) به اختيار خود و براساس عالقه ميبايست فقط به يكي از
دروس استخراج يا اكتشاف پاسخ دهند .درصورت پاسخ به سوال درس استخراج ،ضريب صفر براي گرايش اكتشاف منظور شده و درصورت پاسخ به سوال
درس اكتشاف ،ضريب صفر براي گرايش استخراج منظور ميگردد.
 -17براي داوطلبان نابينا در  18كدرشته امتحاني شامل كدرشتههاي ( 1101زبان و ادبيات فارسي)( 1107 ،تاريخ)( 1108 ،مجموعه علوم اجتماعي)1111 ،
(مجموعه الهيات و معارف اسالمي – علوم قرآني)( 1112 ،مجموعه الهيات و معارف اسالمي – فقه و حقوق)( 1113 ،مجموعه الهيات و معارف اسالمي – فلسفه
و كالم)( 1114 ،مجموعه الهيات و معارف اسالمي – اديان)( 1117 ،مجموعه علوم تربيتي)( 1119 ،علم اطالعات و دانششناسي)( 1121 ،مجموعه زبان انگليسي)،
( 1126مجموعه حقوق)( 1130 ،مجموعه علوم سياسي و روابط بينالملل)( 1133 ،مجموعه روانشناسي)( 1134 ،مجموعه حسابداري)( 1138 ،مجموعه علوم
ارتباطات اجتماعي)( 1142 ،مجموعه مديريت)( 1143 ،مشاوره) و ( 1357مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما) عالوه بر چاپ معمولي ،دفترچه سواالت به خط
بريل براي ايندسته از داوطلبان نابينا تهيه گرديده است .ضمناً براي كليه داوطلبان كم بينا در تمامي كدرشتهها دفترچه خط درشت تهيه گرديده است.
توجه :داوطلبان كمبينا ميتوانند براي قرائت سواالت در جلسه آزمون از ذرهبين و يا دستگاه بهديد استفاده نمايند لذا همراه داشتن ذرهبين و دستگاه
بهديد (بزرگ نما) بدون حافظه و استفاده آن در جلسه آزمون توسط داوطلبان كمبينا مجاز ميباشد .در غير اينصورت مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ه  -پاسخگويي به سواالت فرم نظرخواهي

در ابتداي جلسه آزمون ،يك برگ فرم نظرخواهي به داوطلبان داده خواهد شد ،داوطلبان الزم است پس از دريافت فرم و درج شماره داوطلبي خود در
محل مخصوص به صورت دقيق و خوانا ،نسبت به پاسخگويي به سواالت آن در همان فرم و در مدت  10دقيقه اقدام نمايند .الزم بهذكر است كه اين
نظرات هيچگونه تأثيري در نتايج آزمون آنان نخواهد داشت.
و -پرسشنامه ارزيابي محل برگزاري آزمون

داوطلبان گرامي با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزههاي برگزاري آزمون ،نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين
منبع اخذ داده و اطالعات براي ارزيابي حوزهها دارد ،خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در آزمون ورودي دورههاي
كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل سال  1396از تاريخ  96/2/7لغايت  96/2/14بصورت اينترنتي از طريق سايت اين سازمان اقدام نمائيد.
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