الف) برنامه زماني شركت در مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشتههاي داراي شرايط خاص و يا بورسيه :

( )1داوطلباني كه اسامي آنان در پايگاه اطالعرساني اين سازمان به عنوان معرفي شده يك و يا دو كد رشته محل داراي شرايط خاا و ياا بورساهه از
رشته امتحاني مربوط درج شده ،الزم است با توجه به شرايط و ضوابط مندرج در دفترچههاي راهنماي شاماره  1و  2آزماون ورودي دورههااي كارشناساي
ارشد ناپهوسته سال  ،1397مفاد شرايط و ضوابط اختصاصي كدرشته محلهاي داراي شرايط خا و بورسهه (مندرج در بند «ز» از صافحه  244الاي 267
دفترچه راهنماي شماره  2درج شده است) و اين اطالعهه در موعد مقرر براي انجام مصاحبه ،آزمون اختصاصي و يا ساير مراحل گايين باه محال بياربط
مراجعه نمايند .در غهر اينصورت در گيين نهايي در كدرشته محل انتخابي مربوط گيين نخواهند شد.
( )2داوطلبان عالوه بر دارا بودن شرايط بند فوق الزم است شرايط و ضوابط اختصاصي موسسه داراي شرايط خا و يا دستگاه اجرايي بورس دهنده را
نهي دارا باشند .داوطلبان ميتوانند براي كسب اطالعات دقهقتر به پايگاه اطالعرساني موسسه بيربط مراجعه نمايند.
( )3به هنگام گيين نهايي در هر كدرشته محل اعالم شده براي داوطلب در اين اطالعهه ،داوطلباني شركت داده خواهناد شاد كاه نتهجاه مصااحبه،
آزمون اختصاصي و ساير مراحل گيين آنان توسط مراجع بيربط تايهد شده باشد.
( )4بديهي است پس از انقضاي مهلت مقرر براي شركت در مصاحبه و يا آزمون اختصاصي ،ههچگونه تقاضايي قابل پذيرش نميباشد .لذا باه داوطلباان
تاكهد مي شود كه در مهلت مقرر تعههن شده به محل بيربط مراجعه نمايند.
 -1پژوهشكده امام خميني (ره) و انقالب اسالمي

كلهه معرفي شدگان چندبرابر ظرفهت اين پژوهشكده الزم است براساس جدول بيل براي انجام مصاحبه مراجعه نمايند.
نام رشته

تاريخ مصاحبه

انديشه سهاسي در اسالم

شنبه مورخ 97/4/9

عرفان اسالمي

يك شنبه مورخ 97/4/10

فقه و مباني حقوق اسالمي

دوشنبه مورخ 97/4/11

تاريخ انقالب اسالمي

سه شنبه مورخ 97/4/12

جامعه شناسي انقالب اسالمي

چهارشنبه مورخ 97/4/13

 -مدارك الزم جهت مصاحبه:

 -1دريافت فرم مشخصات فردي از سايت پژوهشكده به آدرس http://www.ri-khomeini.ac.ir :و تكمهل و ارسال آن به هماراه تصاوير كارناماه

آزمون به آدرس ايمهل .amozesh@ri-khomeini.ac.ir
 -2كپي مدرك كارشناسي و يا ارائه گواهي مبني بر فراغت از تحصهل تا پايان  97/6/31براي دانشجويان ترم آخر -3 .شناسنامه و ياكاارت ملاي باراي
تطبهق مشخصات -4 .مدركي كه وضعهت نظام وظهفه (آقايان) مشخص نمايد -5.مدركي كه نشاانگر وضاعهت اساتفاده از ساهمهه رزمنادگان باشاد باراي
افراديكه از سهمهه رزمندگان بهرهمند شده اند -6 .گواهي شركت در آزمونهاي ملي و بهن المللي كه در آن نمره زبان اخذ شده مشخص باشد -7 .يك قطعه
عكس پرسنلي 3×4
آدرس :اتوبان تهران – قم ،قبل از عوارضي ،حرم مطهر امام خمهني (ره) ،پژوهشكده امام خمهني(ره) و انقالب اسالمي
تلفن – 021-51085000 :شماره تماس ضروري 021-51085538 :و نمابر021-55235661 :
تاريخ مصاحبه از طريق پيامك به داوطلبان اطالع رساني خواهد شد.
 شرايط:داوطلبان پذيرش در پژوهشكده امام خمهني (ره ) و انقالب اسالمي عالوه بر حسان شاهرت باه تقاوي و ايماان و عالقاه و اساتعداد در اماور پژوهشاي
ميبايست داراي شرايط بيل باشند:
-1گذراندن واحدهاي كمبود و په نهاز به تشخهص پژوهشكده اليامي ميباشد ،شرايط شغلي دانشجو نبايد مانع از انجام فعالهت تحصهلي وي باشاد-2.
پذيرفته شدن در مصاحبه علمي و عمومي-3 .ساير شرايط مندرج در سايت پژوهشكده.
 مواد مصاحبه هريك از رشتهها به شرح ذيل خواهد بود:الف :جامعه شناسي انقالب اسالمي

 -1جامعه شناسي سهاسي و جامعه شناسي انقالب -2 .جريانها و تحوالت سهاسي و اجتماعي ايران معاصر-3 .زندگي نامه و انديشه سهاسي – اجتماعي
امام خمهني(س)
ب :رشته عرفان اسالمي

 -1عرفان اسالمي و فلسفه اسالمي -2 .زندگي نامه و سلوك عرفاني امام خمهني(س) -3 .زبان عربي و انگلهسي در حد استفاده از متون علماي (قرائات
صحهح متن و درك مطلب)
 -4آثار عرفاني امام خمهني(س)
ج :رشته فقه و مباني حقوق اسالمي
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 -1فقه در حد شرح لمعه -2 .اصول فقه در حد اصول فقه مظفر -3 .عربي در حد شرح ابن عقهل و مبادي( -4 .)4زنادگي ناماه اماام خمهناي(ره)-5 .
قواعد فقهههه (جلد اول قواعد فقهي آيت اله سهدمحمدموسوي بجنوردي)
د :رشته انديشه سياسي در اسالم

 -1تحوالت سهاسي – اجتماعي ايران معاصر -2 .متدولوژي و روش تحقهق -3 .انديشه سهاسي غرب -4 .انديشه سهاسي در اسالم و اياران -5 .زنادگي
نامه امام خمهني(ره) و انديشه هاي سهاسي آن حضرت.
هـ  :رشته تاريخ انقالب اسالمي

 -1تاريخ اسالم با تاكهد بر مسائل ايران -2 .تاريخ معاصر با تكهه بر تاريخ انقالب اسالمي ايران -3 .مباني علم تاريخ -4 .زندگي نامه امام خمهني(ره).
 -2پژوهشكده مطالعات واژه گزيني  -تهران

كلهه معرفي شدگان الزم است براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گيين در روز يكشنبه مورخ  97/4/17به آدرس تهران -مهادان وناك -بيرگاراه شاههد
حقاني ،خروجي كتابخانه ملي و مجموعه فرهنگستانها ،سمت راست ،فرهنگستان زبان و ادب فارسي ،مراجعه نمايند.
شمارههاي تلفن براي كسب هرگونه اطالع09126073027 – 021 - 88642458 :
 -3دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه

ه اطالع كلهه داوطلباني كه در كدرشته امتحاني ( 1130مجموعه علوم سهاسي و روابط بهن الملل كدرشته محلهاي ،25957 ،25956 ،25955
 25959 ،25958و  ) 25960در مرحله اول اعالم نتايج اين آزمون مجاز به انتخاب رشته شده و نسبت به تكمهل فرم انتخاب رشتههاي تحصهلي اينترنتي
خود اقدام و حداقل يكي از كدرشته محلهاي تحصهلي اين دانشكده را انتخاب نموده و در رديف معرفي شدگان براي مصاحبه قرار گرفته اند ،ميرساند
روزهاي يكشنبه مورخ  97/4/24لغايت دوشنبه  97/5/1از كلهه داوطلبان معرفي شده در محل اين دانشكده مصاحبه بعمل خواهد آمد.
مدارك الزم در هنگام مصاحبه )1( :اصل شناسنامه يا كارت ملي و كپي آن )2( ،دو قطعه عكس  )3( ،3×4پرينت كارنامه نتايج اولهه آزمون
تحصهالت تكمهلي سال  )4( ،1397مدرك زبان به شرح اعالم شده در دفترچه شماره  2راهنماي انتخاب رشته سنج  )5( ،رزومه علمي.
ضمناً كلهه اطالعات مورد نهاز از طريق سايت اين دانشكده به نشاني www.sir.ac.ir :به اطالع متقاضهان خواهد رسهد.
 -4دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران – واحد قم

از كلهه معرفيشدگان از تاريخ  97/4/9لغايت  97/4/21براي انجام مراحل مصاحبه دعوت مينمايد.
الزم به بكراست اطالعات تكمهلي در اين خصو

از طريق سايت دانشكده به نشاني www.qomirib.ac.ir:اطالع رساني خواهد گرديد.

 -5دانشكده غيرانتفاعي رفاه – تهران (ويژه خواهران)

كلهه معرفي شدگان چندبرابر ظرفهت اين دانشكده الزم است براساس جدول بيل براي انجام مصاحبه مراجعه نمايند.
رشته

زمان مصاحبه

آموزش رياضي

چهارشنبه 97/4/20

مطالعات فرهنگي

پنجشنبه 97/4/21

مشاوره خانواده

شنبه 97/4/23

علوم تربهتي

يكشنبه 97/4/24

حقوق خانواده

دوشنبه 97/4/25

روانشناسي عمومي

سهشنبه 97/4/26

فقه و مباني حقوق اسالمي

چهارشنبه 97/4/27

ساعت

 8:00صبح لغايت  4( 16:00بعداز ظهر)

صالحهتهاي عمومي براسااس شارايط دانشاكده و سانج

صاالحهتهاي علماي در حادود تواناايي داوطلباان در دوره

مضامهن مصاحبه به صورت گيين
كارشناسي رشته مربوطه ميباشد.
مدارك مورد نهاز :يك قطعه عكس -كارت شناسايي  -پرينت كارنامه نتايج اولهه آزمون ورودي دورههاي كارشناسيارشد ناپهوسته سال .1397
آدرس :تهران  -مهدان بهارستان -ضلع شرقي مجلس شوراي اسالمي -خهابان عالمه شريف رضي -ابتداي خهابان مردم -دانشكده رفاه
تلفن تماس  021 -35074282و  021 -35074337سامانه اينترنتيwww.refah.ac.ir :
داوطلبان بايد توجه داشته باشند از هنگام حضور در دانشكده مراحل مصاحبه عمومي و علمي حداقل حدود سه ساعت به طول خواهد انجامهد .لاذا برناماه
رييي الزم در اين خصو داشته باشند .ضمناً عدم شركت در روز مصاحبه به منيله انصراف از گيين در رشته محل مذكور تلقي ميگردد.
 -6دانشگاه اصفهان

كلهه معرفيشدگان چندبرابر ظرفهت رشته محلهاي داراي شرايط خا

اين دانشگاه الزم است براساس جدول بيل براي انجام مصاحبه مراجعه نمايند.

رشته

كدرشته محل

زمان و مكان مصاحبه

مدارك الزم

مهكروبهولوژي  -صنعتي

26025

چهارشنبه مورخ  -97/4/27ساعت
 8صبح -گروه زيست شناسي

داوطلبان الزم است مدرك معتبر زبان انگلهسي و
كارنامه كارشناسي را در روز مصاحبه در روز مصاحبه
با خود همراه داشته باشند
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زبان و ادبهات عربي

26026

سه شنبه مورخ  – 97/4/12ساعت
 8صبح – دانشكده زبانهاي خارجي

داوطلبان الزم است ريي نمرات مقطع كارشناسي،
معدل ديپلم ،معدل كارشناسي ،مستندات فعالهتها و
يا افتخارات علمي را به همراه داشته باشند

مهندسي كامپهوتر –
هوش مصنوعي و رباتهكي

26027

يكشنبه مورخ  – 97/4/10ساعت
 9صبح – دانشكده فني و مهندسي
جديد

داوطلبان الزم است رونوشت مدارك علمي دوره
كارشناسي ،مدرك معتبر زبان انگلهسي(در صورت
وجود) ،رزومه علمي(هرگونه فعالهت و تجربه مستند
در زمهنه بازيسازي بكر شود) و فعالهتهاي پژوهشي
صورت گرفته را به همراه داشته باشند

 -7دانشگاه اطالعات و امنيت ملي

براي رشتههاي اين دانشگاه اسامي چند برابر ظرفهت در پايگاه اطالعرساني اين سازمان اعالم نخواهد شد .زمان برگياري مصاحبه و سااير ماوارد باه طرياق
مقتضي توسط دانشگاه مذكور به اطالع داوطلبان بينفع خواهد رسهد.
 -8دانشگاه امام صادق(ع)

آن دسته از داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي شدگان چند برابر ظرفهت دانشگاه امام صادق(ع) (باتوجه به كد رشته امتحاني) اعالم شده اسات
الزم است براي اطالع دقهق از زمان و مكان انجام مصاحبه و بررسي صالحهت عمومي و مدارك مورد نهاز به پايگااه اطاالعرسااني ايان دانشاگاه باه نشااني
 www.isu.ac.irمراجعه نمايند.
 -9دانشگاه پيام نور

الف -به اطالع كلهه معرفي شدگان چندبرابر ظرفهت كد رشته امتحاني ( 1148رشته مديريت امور شهري) ميرساند اين دانشگاه با توجه به عدم
برگياري مصاحبه در دوره مذكور ،همان نمرات اكتسابي داوطلبان در آزمون را مالك قرار داده و نهازي به انجام مصاحبه ندارد و بنابراين در اين مرحله
اسامي چند برابر اعالم نمي شود و پذيرش نهايي نهي بصورت متمركي خواهد بود .بديهي است چنانچه پذيرفته شدگان شرايط مندرج در دفترچه راهنماي
شماره ي ك اين آزمون را براي رشته مديريت امور شهري رعايت ننموده باشند ،دانشگاه نسبت به لغو قبولي ايندسته از داوطلبان اقدام خواهد نمود.
 -10دانشگاه تهران

الف :آن دسته از داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفيشدگان چند برابر ظرفهت كدرشته محل  10813از كدرشته امتحاني  1103دانشگاه تهاران
اعالم شده است الزم است براي انجام مراحل مصاحبه روز شنبه  97/4/16ساعت  9صبح در دانشكده جغرافها (خهابان انقالب – خهاباان وصاال شاهرازي-
نب

كوچه آبين) حضور يابند .در ضمن داوطلبان فقط در روز مصاحبه بايد تعهدنامه را امضا نمايند و نهاز به مدرك ديگري نهست.
ب :آن دسته از داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي شدگان چندبرابر ظرفهت كدرشته محل  26080از كدرشته امتحااني  1264دانشاگاه تهاران

اعالم شده است الزم است براي انجام مراحل مصاحبه روز سه شنبه مورخ  97/4/12ساعت  9صبح به آدرس :خهابان انقاالب – خهاباان  16آبر – پارديس
دانشكدههاي فني – دانشكده مهندسي عمران – اتاق شورا مراجعه نمايند
معرفيشدگان در صورت داشتن هرگونه سوالي ،ميتوانند با شماره تلفن  09106842390تمااس حاصال نماوده و ياا باه ساايت دانشاگاه باه نشااني
 www.ut.ac.irمراجعه نمايند.
ج -آن دسته از داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي شدگان چندبرابر ظرفهت كدرشته محل  21615از كدرشته امتحاني  1267دانشاگاه تهاران
اعالم شده است الزم است براي انجام مراحل مصاحبه روز دوشنبه مورخ  97/4/11ساعت  9صبح باه آدرس :خهاباان كاارگر شامالي  -بااالتر از جاالل آل
احمد– پرديس دانشكده هاي فني شماره  – 2دانشكده مهندسي مكانهك (ساختمان جديد) مراجعه نمايند
در صورت داشتن هرگونه ابهامي داوطلبان ميتوانند با شماره تلفن  61119907يا  61119908تماس حاصل نموده و يا باه ساايت دانشاگاه باه آدرس
 www.ut.ac.irمراجعه نمايند.
 -11دانشگاه جامع امام حسين (ع)  -تهران

به اطالع آن دسته از داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفيشدگان چند برابر ظرفهت دانشگاه جامع امام حساهن(ع) اعاالم شاده اسات مايرسااند
مصاحبه و گيين

داوطلبان در محدوده زماني  9الي  17تهرماه انجام ميپذيرد .ضمناً الزم است براي اطالع دقهق از زمان و مكان انجام مصاحبه و بررساي

صالحهت عمومي و مدارك مورد نهاز پس از انتشار اين اطالعهه ،به پايگاه اطالعرساني اين دانشگاه به نشاني  www.ihu.ac.irمراجعه نمايند.
شايان بكر است اسامي معرفي شدگان كد رشتههاي امتحاني  1156 ،1155 ،1154و  1157در اين مرحله اعالم نگرديده است و داوطلبان بايد موضوع
را از طريق دانشگاه جامع امام حسهن (ع) پهگهري نمايند.
 -12دانشگاه شاهد
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آن دسته از داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفيشدگان چند برابر ظرفهت دانشگاه شاهد (باتوجه به كد رشته امتحاني) اعالم شده است الزم است
براي اطالع دقهق از زمان و مكان انجام مصاحبه و بررسي صالحهت عمومي و مدارك مورد نهاز در تاريخ  ، 97/4/10به پايگاه اطالعرساني ايان دانشاگاه باه
نشاني  shahed.ac.irمراجعه نمايند.
 -13دانشگاه شهيد مطهري
كلهه معرفي شدگان الزم است براي ثبت نام و ساير مراحل پذيرش به سامانه آموزش اين دانشگاه به نشاني اينترنتيwww.golestan.motahari.ac.ir :

مراجعه نمايند و كلهه اطالعههها و امور مربوط به ثبتنام صرفاً از طريق سامانه فوق و پايگاه اطالع رساني اين دانشگاه به نشااني  www.motahari.ac.irدر
اختهار داوطلبان قرار خواهد گرفت.
 -14دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  -تهران

معرفي شدگان الزم است براي اطالع از جدول زمانبندي مصاحبه پاس از انتشاار ايان وياژه ناماه باه پايگااه اطاالعرسااني ايان دانشاگاه باه نشااني
 www.iribu.ac.irمراجعه و با در دست داشتن مدارك مشروحه بيل در روز مصاحبه به آدرس تهران :خهابان ولهعصر (عاج) -ابتداي بيرگراه آيتاله هاشامي
(نهاي ) – دانشگاه صدا و سهما اداره كل آموزش دانشگاه مراجعه نمايند.
مدارك مورد نياز )1( :اصل و يك برگ تصوير مدرك تحصهلي دوره كارشناسي ) 2( .گواهي اشتغال باه تحصاهل باراي دانشاجويان تارم آخار باا قهاد معادل و تعاداد
واحدهاي گذرانده 6 )3( .قطعه عكس  3×4پشت نويسي شده )4( .اصل و يك برگ تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي )5( .مدركي كه روشن كننده وضاعهت نظاام
وظهفه داوطلب باشد (يك سري براي برادران) )6( .يك برگ گواهي رسمي براي داوطلبان عييي شاهد ،ايثارگر و  )7( . ...داوطلبان رشته كارشناساي ارشاد تههاه كننادگي و
كارشناسي ارشد راديو درصورتي كه آثار و يا نمونه كارهاي هنري تولهد شده توسط خودشان از قبهل فهلم ،عكس ،نقاشي ،شعر ،صنايع دساتي ،فهلمناماه ،نمايشانامه و آثاار
پژوهشي دارند به همراه داشته باشند.
تذكرات )1( :دارا بودن كلهه شرايط و ضوابط اختصاصي پذير ش دانشجو در دانشگاه صدا و سهما (مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته) براي كلهه معرفي شادگان
اليامي است ،در غهر اين صورت از پذيرش ايشان ممانعت بعمل خواهد آمد )2( .عدم مراجعه داوطلبان در تاريخهاي مقرر بمنيله انصراف قطعي تلقي شده و به مراجعات بعاد
از آن ترتهب اثر داده نخواهد شد.
 -15دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

كلهه معرفي شدگان چندبرابر ظرفهت اين دانشكده الزم است براساس جدول بيل براي انجام مصاحبه مراجعه نمايند.
كدرشته محل

عنوان رشته – گرايش

تاريخ

ساعت

مدارك مورد نياز براي مصاحبه

22158

شناسايي و انتخاب مواد

 19و 97/4/20

از ساعت  8:30دقهقه صبح

از راه دور – سهستمهاي اطالعات
جغرافهايي

 19و 97/4/20

مدارك شناسايي (اصل كارت ملي و
شناسنامه)  -دانشنامه و اصل ريي نمرات
كارشناسي يا اصل گواهي موقت فراغت از
تحصهل – گواهي اشتغال به كار در صورت
شاغل بودن -ارائه مدرك زبان معتبر

20627
20628

سنج

از ساعت  8:30دقهقه صبح
از ساعت  8:30دقهقه صبح
از ساعت  8:30دقهقه صبح

26081

جلوبرندگي
مهندسي فضايي

97/4/24

26187

مديريت كسب و كار – بازاريابي

97/4/13

ساعت  8/30الي 15/00

26188

مديريت كسب و كار – مالي

97/4/13

ساعت  8/30الي 15/00

26189

مهندسي صنايع – سهستمهاي كالن

97/4/12

ساعت  8/30الي 15/00

26190

مهندسي صنايع – لجستهك و زنجهره تامهن

97/4/12

ساعت  8/30الي 15/00

26082

از ساعت  8:30دقهقه صبح
مدارك شناسايي (اصل كارت ملي و
شناسنامه) – دانشنامه و اصل ريي نمرات
كارشناسي يا اصل گواهي موقت فراغت از
تحصهل – گواهي مقاالت ،توصههنامه و
مشروح فعالهتهاي پژوهشي با ارائه مستندات
الزم – گواهي اشتغال به كار مرتبط با
گراي تحصهلي – مدرك زبان معتبر

 -16دانشگاه صنعتي مالك اشتر

اين دانشگاه تاريخهاي  97/4/19لغايت  97/4/20در شاههن شهر (به آدرس شاههن شهر ،بلاوار دانشاگاه صانعتي مالاك اشاتر تلفان  )0314-5225012و
 97/4/23لغايت  97/4/27در تهران (به آدرس تهران ،لوييان ،دانشگاه صنعتي مالك اشتر تلفن  )021-22931367را جهت مراجعه معرفي شدگان چندبرابر
ظرفهت در سال جاري در نظر گرفته است.
 -17دانشگاه عالمه طباطبايي

الف) از معرفي شدگان چند برابر ظرفهت رشتههاي بهمسنجي (كدرشته محلهاي  17795و  )17832از كدرشته امتحاني  1207موسسه آموزش عاالي
بهمه اكو در روز سهشنبه مورخ  97/4/12و مطالعات منطقهاي (كدرشته محلهاي  13804 ،13798و  )13810از كدرشته امتحاني  1130موسساه آماوزش
عالي بهمه اكو اين دانشگاه در روزهاي يكشنبه و دوشنبه مورخ  10و  97/4/11راس ساعت  9:00صبح آزمون كتبي بعمل خواهد آمد و پس از آن مصااحبه
شفاهي از پذيرفته شدگان آزمون كتبي به عمل خواهد آمد و الزم است داوطلبان از ساعت  8:00صبح جهت كنتارل مادارك هاويتي و دريافات كاارت در
موسسه حضور داشته باشند.
محل برگياري آزمون و مصاحبه :تهران -خهابان خالد اسالمبولي  -خهابان هفتم بخارست -شماره  -14موسسه آموزش عالي بهمه اكو.
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مدراك مورد نهاز ) 1( :پرينت كارنامه نتايج اولهه آزمون تحصاهالت تكمهلاي ساال  )2( .1397چنانچاه داوطلباان ماداركي دال برگذرانادن آزمونهااي
استاندارد زبان انگلهسي نظهر تافل و آيلتس دارند ،مستندات مربوطه را همراه داشته باشند )3( .اصل كارت ملي يا شناسنامه براي احراز هويت.
ب) كلهه معرفي شدگان كدرشته امتحاني ( 1139مددكاري اجتماعي) كدرشته محلهاي  14485و  14488الزم است براي انجام مراحال مصااحبه در
روزهاي دوشنبه  97/4/25و سهشنبه  97/4/26از ساعت  8:00صبح به آدرس تهران -خهابان شريعتي – تقاطع بيرگراه همت  -خهابان شههد داود گلنباي
(كتابي سابق)– جنب بهمارستان نگاه  -پالك  11مراجعه نمايند.
مدارك مورد نهاز )1( :اصل و تصوير مدرك كارشناسي )2( .اصل و تصوير كارنامه كارشناسي )3( .اصل و كپي سوابق پژوهشي ( )4اصل و كپاي ساوابق
آموزشي )5(.اصل و كپي سوابق اجرايي مرتبط ( )6اصل كارت ملي و شناسنامه.
د) كلهه معرفي شدگان كدرشته امتحاني ( 1148رشته مديريت امور شهري)  15953و  15957الزم است براي انجام مراحل مصاحبه در روز يكشنبه
مورخ  97/4/10از ساعت  9/00صبح به نشاني تهران -بلوار دهكده المپهك -تقاطع بيرگراه شههد همت -دانشكده مديريت و حسابداري دفتر گروه مديريت
دولتي دانشگاه عالمه طباطبايي مراجعه نمايند.
همراه داشتن مدارك بيل جهت انجام مصاحبه اليامي است:
( )1اصل و كپي كارت ملي و شناسنامه )2( .اصل و كپي سوابق آموزشي و پژوهشي )3( .اصل و كپي سوابق شغلي
 -18دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره)  -نوشهر

كلهه معرفي شدگان چندبرابر ظرفهت اين دانشگاه الزم است براساس جدول بيل براي انجام مصاحبه مراجعه نمايند.
رشته

تاريخ مصاحبه

زمان مصاحبه

جغرافهاي سهاسي

 24و 97/4/25

 8الي  10صبح

آماد

 24و 97/4/25

 8الي  10صبح

مديريت دريايي – ناوبري و عملهات دريايي

 26و 97/4/27

 8الي  10صبح

معماري كشتي – ههدرومكانهك كشتي

 20و 97/4/21

 8الي  10صبح

مهندسي دريا – ههدرودينامهك و جلوبري

 20و 97/4/21

 8الي  10صبح

مهندسي برق – مدار مجتمع الكترونهك

97/4/24

 8الي  10صبح

مدارك مورد نياز تمامي رشتهها:
 -1شناسنامه و كارت ملي هوشمند(كپي و اصل) -2 .دو قطعه عكس  3×4شخصي سال  -3 .97ريي نمارات دوره كارشناساي -4 .گاواهي موقات ياا اصال
مدرك كارشناسي  -5 .رزومه علمي و پژوهشي به همراه مستندات مربوط -6 .موافقت نامه ادامه تحصهل مقطع كارشناسي ارشاد (وياژه شااغلهن نهروهااي
مصلح يا متعهدين به خدمت در سازمان ها و ارگانهاي دولتي و شخصي)
آدرس :نوشهر – خهابان شههد عمادالدين كريمي -دانشگاه علوم دريايي امام خمهني(ره) – نوشهر – مركي تحصهالت تكمهلي
شماره تماس 5235391 :و  9الي 011 - 53232021
 -19دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري

كلهه معرفي شدگان چندبرابر ظرفهت اين دانشگاه الزم است براساس جدول بيل براي انجام مصاحبه مراجعه نمايند.
رديف

روز

تاريخ

ساعت

1

چهارشنبه

97/4/13

 8/00صبح

حقوق خصوصي -حقوق جيا و جرم شناسي -حقوق عمومي -حقوق دادرسي اداري

رشته

2

شنبه

97/4/16

 8/00صبح

حقوق خانواده -حقوق كهفري اطفال و نوجوانان -حقوق ثبت اسناد و امالك

3

يكشنبه

97/4/17

 8/00صبح

حقوق حمل و نقل تجاري -حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري -حقوق بهنالملل -حقوق شركتهاي تجاري

مدراك مورد نهاز جهت شركت در مصاحبه )1( :اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه )2( .اصل و كپي كارت ملي )3( .اصل و كپي كاارت پاياان خادمت ياا
معافهت دائم (غهراز داوطلبانهكه از معافهت تحصهلي استفاده ميكنند) )4( .يك قطعه عكس 3×4پشت نويسي شده )5( .اصل و كپي مادرك كارشناساي و
ريي نمرات )6( .تكمهل كاربرگ مربوطه (اين كاربرگ در سايت دانشگاه بارگذاري خواهدشد) )7( .پرينت كارنامه نتايج اولهه آزمون تحصهالت تكمهلاي ساال
.1397
كلهه معرفيشدگان الزم است براي دريافت اطالعات دقهق در مورد چگونگي مصاحبه به پايگاه اطالع رساني دانشگاه به نشاني  www.ujsas.ac.irقسمت
پرتال داوطلبان تحصهل در دانشگاه علوم قضائي مراجعه نمايند .آدرس :تهران  -خهابان انقالب -بعد از چهارراه ولهعصر(عج) -نرسهده به پال كاالج -خهاباان
خارك -پالك .9
 -20دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  -سازمان اوقاف و امور خيريه

برنامه زماني مصاحبه در دانشكده هاي علوم قرآني آن دانشگاه در روزهاي شنبه و يكشنبه مورخ  9و  97/4/10ميباشد .ضمناً الزم اسات داوطلباان باا در
دست داشتن اصل شناسنامه و كارت ملي ،تصوير كارنامه و فرم انتخاب رشته به همراه مستندات علمي ،آموزشي ،پژوهشي ،قرآني و فرهنگي جهت ارزيابي و
مصاحبه به آدرسهاي درج شده در سايت دانشگاه به نشاني  www.quran.ac.irمراجعه نمايند.
اين دانشگاه به هيچ يك از دانشجويان خود بورس تحصيلي اعطا ننموده و هيچ گونه تعهدي براي جذب دانش آموختگان خويش ندارد.
 -21دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري
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از معرفي شدگان چندبرابر ظرفهت ارگانهاي بورس دهنده در رشتههاي مندرج به شرح جدول بيل در دانشگاه علوم و فنون هوايي شههد ستاري با
همراه داشتن مدارك مورد نهاز مصاحبه بعمل خواهد آمد.
مدارك مورد نياز :مدرك كارشناسي – ريي نمرات كارشناسي -كپي كارت ملي و شناسنامه – دو قطعه عكس –پرينت خدمتي
رشته

تاريخ مصاحبه

هوا فضا -آيرودينامهك ،سازههاي هوايي و سوانح هوايي و صالحهت پروازي

97/4/9

مخابرات سهستم و مخابرات موج و مهدان

97/4/10

آماد

97/4/11

 -22دانشگاه غيرانتفاعي امير المؤمنين(ع) – اهواز

از معرفي شدگان چندبرابر ظرفهت اين دانشگاه به شرح جدول بيل مصاحبه بعمل خواهد آمد.
زمان مصاحبه

ساعت

فقه و مباني حقوق اسالمي – زبان و ادبهات عرب

سه شنبه 97/4/19

 9صبح

رشته
علوم قرآن و حديث – كالم شهعه

چهارشنبه 97/4/20

 9صبح

مدارك مورد نياز:
 -1اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي -2 .اصل و كپي مدرك كارشناسي و ريي نمارات -3 .وضاعهت نظاام وظهفاه -4 .دو قطعاه عكاس  -5 .3×4پرينات
كارنامه نتايج اولهه آزمون تحصهالت تكمهلي سال .1397
ضمناً الزم است براي اطالع از زمان دقهق مصاحبه ،منابع آزمون و مدارك مورد نهازي كه الزم است معرفي شدگان در روز مصاحبه به همراه داشته باشند به
سامانه اينترنتي موسسه مذكور به نشاني  http://amiralmoemenin.ac.irمراجعه نمايند.
مكان مصاحبه :اهواز – امانهه – بلوار امام موسي صدر -جنب پل چهارم – پالك  – 29تلفن0611-3337525 :
 -23دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع) – قم

معرفي شدگان الزم است براي تعههن نوبت مصاحبه در روزهاي چهار شنبه و پنج شنبه ماورخ  6و  7تهار مااه  1397از سااعت  9:00صابح تاا 13:00
بصورت حضوري و يا از طريق تماس با شماره تلفن  025-32136628اقدام نمايند.
مدارك الزم :يك قطعه عكس تصوير شناسنامه از تمام صفحات تصو يركارت ملي تصوير كارت معافهت يا پايان خدمت (براي آقاياان) تصاوير مادرك
كارشناسي براي فارغ التحصهالن و يا اصل گواهي فراغت از تحصهل تا  97/6/31براي دانشجويان سال آخر تصاوير مادرك ساطح  2ياا گاواهي تحصاهالت
حوزوي بر اساس شرايط اعالم شده در دفترچه شماره .2
محل برگزاري مصاحبه :قم – پرديسان  -انتهاي بلوار دانشگاه  -دانشگاه باقرالعلوم (ع) .براي دريافت اطالعات بهشتر باه ساايت دانشاگاه باه نشااني
 www.bou.ac.irمراجعه نمايند.
 -24دانشگاه غيرانتفاعي خاتم تهران

كلهه معرفي شدگان الزم است براي انجام مراحل مصاحبه در تاريخهاي  97/4/23لغايت  97/4/27به دانشگاه مذكور مراجعه نمايند.
مدراك مورد نهاز جهت شركت در مصاحبه :ريي نمرات دوره كارشناسي ،رزومه ،انگهيه نامه حداكثر ياك صافحه و كارناماه نتاايج اولهاه آزماون تحصاهالت
تكمهلي سال  1397تا تاريخ  97/4/15به آدرس ايمهل ( )mastet@convrgingtechs.irارسال گردد.
 -25دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث -قم

معرفي شدگان الزم است از تاريخ  97/4/12جهت آگاهي از اطالعات مرتبط با روز و ساعت مصاحبه ورودي در هر يك از كدرشته محلهاي معرفي شده
و اطالع از مفاد كامل برنامه زماني و مدارك مورد نهاز به سايت اين دانشگاه به نشاني  www.qhu.ac.irمراجعه نمايند.
 -26دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) – اصفهان

معرفي شدگان الزم است براي انجام مراحل آزمون و مصاحبه با در دست داشتن مدارك مورد نهاز بيل مطابق جدول زير به نشااني اصافهان  -بيرگاراه
شههد خرازي ا ابتداي خهابان شههدان غربي ا دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) مراجعه نمايند .ضمناً داوطلبان براي كسب اطالعات ميتوانند با شماره تلفن
 031 -33372020داخلي  105الي  108تماس حاصل و يا به پايگاه اينترنتي به نشاني  www.icqt.ac.irمراجعه نمايند.
جدول برنامه زماني دانشكده معارف قرآني به تفكيك خواهران و برادران
زمان مراجعه خواهران

روز

تاريخ

شنبه

97/4/16

يكشنبه

97/4/17

شنبه

97/4/23

يكشنبه

97/4/24

ساعت مراجعه

حرف اول نام خانوادگي
از حرف «الف» تا حرف «چ»
از حرف «ح» تا حرف «ش»

 8:00صبح

از حرف « » تا حرف «ق»
از حرف «ك» تا حرف «ي»
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رشته داوطلب
معرفيشدگان مجموعههاي:
علوم قرآني كد 1111
فقه و حقوق كد 1112
فلسفه و كالم كد 1113
فلسفه كد 1116

شنبه

97/4/9

از حرف «الف» تا حرف «ح»

يكشنبه

97/4/10

از حرف «خ» تا حرف «س»

دوشنبه

97/4/11

 8:00صبح

از حرف «ش» تا حرف «ع»

سهشنبه

97/4/12

از حرف «غ» تا حرف «ل»

چهارشنبه

97/4/13

از حرف «م» تا حرف «ي»

معرفيشدگان مجموعه
روانشناسي كد 1133

زمان مراجعه برادران

روز

تاريخ

سه شنبه

97/4/19

چهارشنبه

97/4/20

پنجشنبه

97/4/21

ساعت مراجعه

حرف اول نام خانوادگي

رشته داوطلب

از حرف «الف» تا حرف «ب»
 8:00صبح

از حرف «ر» تا حرف «ظ»

معرفيشدگان كلهه رشته ها

از حرف «ع» تا حرف «ي»

 منابع مصاحبه براي داوطلبان زير مجموعه علوم قرآن و حديث (كد  -1 :)1111تاريخ قرآن (دكترمحمادباقر حجتاي) -2 .علام و الحاديث (اساتاد كااظممديرشانهچي) -3 .سهري در نهجالبالغه (استاد شههد مطهري) (مخصو رشته نهج البالغه).
 منابع مصاحبه براي داوطلبان رشته اخالق كاربردي (كد  :)1116اخالق در قرآن جلد يك آيت اله مكارم شهرازي منابع مصاحبه براي داوطلبان رشته روانشناسي اسالمي (كد  )1( :)1133مباحث روانشناسي عمومي و روانشناسي تربهتي در حد كارشناسي )2( .تعلهم وتربهت اسالمي كتاب نگاهي دوباره به تعلهم و تربهت اسالمي دكتر خسرو باقري.
 منابع مصاحبه براي داوطلبان رشته فقه و مباني حقوق اسالمي (كد  )1( :)1112اصول فقه :كتاب اصول فقه عالمه مظفار جلاد اول (مباحاث الفااظ))2( .شرح لمعه .ابواب طهارت ،متاجر(بهع).
مدارك مورد نياز ) 1( :اصل شناسنامه عكسدار همراه با يك نسخه تصوير از همه صفحات آن )2( .اصل كارت ملي همراه با يك نسخه تصوير از آن)3( .
اصل مدرك كارشناسي يا گواهي فراغت از تحصهل همراه با يك نسخه تصوير از آن )4( .تصوير ريي نمرات دوره كارشناسي )5( .پرينت كارناماه نتاايج اولهاه
آزمون تحصهالت تكمهلي سال  1397به همراه يك نسخه تصوير از آن )6( .ساه قطعاه عكاس  3×4جدياد( .خاواهران اليامااً باا چاادر) )7( .اصال كاارت
پايانخدمت ،معافهت دائم و يا دفترچه آماده به خدمت همراه با تصوير از آن )8( .يك نسخه از سوابق فعالهتهاي پژوهشي (در صورت انجام).
 -27دانشگاه فردوسي مشهد

 كلهه معرفي شدگان چندبرابر ظرفهت كد رشته امتحاني ( 1148رشته مديريت امور شاهري) كدرشاته محلهااي  15954و  15958الزم اسات بارايانجام مراحل مصاحبه در روز سهشنبه مورخ  97/4/12ساعت  9:00صبح در دانشكده ادبهات و علوم انساني – آزمايشگاه ژئومورفولوژي اين دانشاگاه حضاور
بهمرسانند.
مدارك مورد نياز )1( :گواهي رتبه و امتهاز )2(.مدرك كارشناساي )3(.مادارك شناساايي(كارت ملاي و شناسانامه) )4( .گاواهي مقااالت و فعالتهااي
پژوهشي )5(.مدرك زبان انگلهسي در صورت دارا بودن )6(.سوابق كاري تايهد شده.
 -28دانشگاه فرماندهي و ستاد آجا

معرفي شدگان الزم است براي انجام مراحل آزمون و مصاحبه با در دست داشتن مدارك مورد نهاز بيل مطابق جدول زير به نشاني تهران خهاباان كااگر
جنوبي ،مهدان پاستور ،خهابان دانشگاه جنگ ،دانشگاه فرماندهي و ستاد آجا مراجعه نمايند.
جدول برنامه زماني دانشگاه فرماندهي و ستاد آجا بر اساس حروف الفبا
ساعت شروع

مراجعه داوطلبان بر اساس حروف الفبا(نام خانوادگي)

رشته

روز

تاريخ

سه شنبه

97/4/19

چهارشنبه

97/4/20

شنبه

97/4/23

از حرف «ف» تا حرف «ي»

يكشنبه

97/4/24

از حرف «الف» تا حرف «ر»

از حرف «الف» تا حرف «ر»
 14/30الي 17/00

دوشنبه

97/4/25

سهشنبه

97/4/26

از حرف «ف» تا حرف «ي»

چهارشنبه

97/4/27

از حرف «الف» تا حرف «ر»

شنبه

97/4/30

يكشنبه

97/4/31

 14/30الي 17/00

ژئوپليتيك(كد )10732

از حرف «ز» تا حرف «غ»

 14/30الي 17/00

مديريت بحران(كد )14897

مديريت آموزشي(كد )12843

از حرف «ز» تا حرف «غ»

از حرف «ز» تا حرف «غ»
از حرف «ف» تا حرف «ي»

مدارك مورد نياز )1( :اصل و روگرفت كارت ملي و شناسنامه ( )2عكس زمهنه سفهد دو قطعه  )3( 3×4روگرفت مدرك كارشناسي (داوطلباني كه ترم
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آخر مقطع كارشناسي هستند گواهي از دانشگاه مربوطه)
شايان بكر است اسامي معرفي شدگان كد رشته امتحاني  1149در اين مرحله درج نگرديده است و داوطلبان بايد موضوع را از طرياق دانشاگاه جاامع
امام حسهن (ع) پهگهري نمايند.
 -29دانشگاه هنر اسالمي تبريز

از معرفي شدگان چندبرابر ظرفهت اين دانشگاه در تاريخهاي  97/4/23و  97/4/24از ساعت  8:30الي  16:00به نشاني تبريي – خهابان آزادي – ماابهن
مهدان حكهم نظامي و چهارراه طالقاني – دانشكده چندرسانهاي  -دانشگاه هنر اسالمي تبريي مصاحبه بعمل خواهد آمد و الزم است معرفي شادگان كاارت
ملي و يا شناسنامه خود را همراه داشته باشند.
 -30دانشگاه يزد

كلهه معرفي شدگان كدرشته محلهاي  14486و  14489از كدرشته امتحاني  1139الزم است براي انجام مراحل مصاحبه در تاريخهااي  12و  97/4/13باه
دانشكده علوم اجتماعي واقع در پرديس اصلي دانشگاه ييد مراجعه نمايند.
مدراك مورد نهاز جهت شركت در مصاحبه )1( :گواهي سوابق تحصهلي و دورههاي آموزشي )2( .گواهي سوابق شغلي )3( .فعالهتهاي پژوهشي (اعم از مقاله
و طرح تحقهقاتي) )4( .مدارك مربوط به زبان انگلهسي.
 -31مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه  -قم

كلهه معرفي شدگان اين مركي براي اطالع دقهق از زمان و مكان انجام مصاحبه و مدارك مورد نهاز پس از انتشار اين اطالعهه ،به پايگاه اطالعرساني اين
مركي به نشاني  www.smc.ac.irمراجعه نمايند.
 -32مؤسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي – قم

معرفي شدگان الزم است براي اطالع از زمان مصاحبه به شرح بيل به نشاني قم ،بلوار بسهج (سيمتري هنرستان) نب
رشته هاي ادبهات نمايشي و مطالعات معماري ايران روز چهارشنبه مورخ  97/4/20ساعت  9صبح
رشتههاي پژوه هنر و تاريخ هنر جهان اسالم روز پنجشنبه مورخ  97/4/21ساعت  9صبح
ضمناً داوطلبان ميتوانند براي كسب اطالعات بهشتر به شماره  025-37840127تماس حاصل فرمايند.

كوچه  20مراجعه نمايند.

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

( )1كلهه داوطلباني كه در كدرشته امتحاني ( 1131مجموعه مطالعات جهان) مجاز به انتخاب رشته شدهاند و نسبت به تكمهل فرم انتخاب رشته
اينترنتي خود در موعد مقرر اقدام نمودهاند ،الزم است با توجه به شرايط و ضوابط مندرج در دفترچههاي راهنماي شماره  1و  2اين آزمون و مفاد اين
اطالعهه در موعد مقرر براي انجام مصاحبه ورودي به دانشگاه بيربط به شرح بندهاي  1و  2بيل مراجعه نمايند .در غهراينصورت در گيين نهايي در
كدرشته محل انتخابي مربوط گيين نخواهند شد .بديهي است اسامي داوطلبان مذكور در اين اطالعهه اعالم نخواهد شد.
( )2به هنگام گيين نهايي در هر كد رشته محل از كد رشتههاي امتحاني فوق ،داوطلباني شركت داده خواهند شد كه نتهجه مصاحبه ورودي آنان
توسط موسسه آموزش عالي بيربط تايهد شده باشد.
تبصره :در صورتي كه دانشگاه يا موسسه آموزش عالي بيربط مصاحبه به عمل نهاورد ،در گيين نهايي در كد رشته محل انتخابي مربوط بدون در نظر
گرفتن نتهجه مصاحبه و منحصراً براساس نمرات علمي مكتسبه در آزمون گيين خواهند شد.
( -)3بديهي است پس از انقضاي مهلت مقرر براي شركت در مصاحبه ورودي ،ههچگونه تقاضايي قابل پذيرش نميباشد .لذا به داوطلبان تاكهد ميشود
كه در مهلت مقرر تعههن شده به محل بيربط مراجعه نمايند.
( -)4همراه داشتن كارت شناسايي معتبر عكس دار در روز مصاحبه اليامي ميباشد .داوطلبان ميتوانند براي كسب اطالعات دقهقتر به پايگاه
اطالعرساني موسسه بيربط مراجعه نمايند.
 -1دانشگاه اصفهان

به اطالع كلهه داوطلباني كه در كد رشته امتحاني ( 1131مجموعه مطالعات جهان) كدرشته محل  26024در مرحله اول اعالم نتايج اين آزمون مجاز به
انتخاب رشته شدهاند و نسبت به تكمهل فرم انتخاب رشته هاي تحصهلي اينترنتي خود اقدام و حداقل يكي از كدرشته محلهاي تحصهلي اين دانشگاه را
انتخاب نمودهاند ،ميرساند از كلهه داوطلبان در روز يك شنبه مورخ  97/4/24ساعت  8صبح در محل دانشكده زبانهاي خارجي اين دانشگاه مصاحبه بعمل
خواهد آمد.
مدارك الزم در هنگام مصاحبه :داوطلبان الزم است تمام مدارك و مستندات آموزشي و پژوهشي خود اعم از تالهفات ،تشويق نامه ها ،مدارك
بسندگي زبان و شركت در كارگاهها و هماي ها را در روز مصاحبه با خود همراه داشته باشند.
 -2دانشگاه تهران

الف) به اطالع كلهه داوطلباني كه در كد رشته امتحاني ( 1131مجموعه مطالعات جهان) از كدرشته محلهاي  13828الي  13851در مرحله اول اعالم
نتايج اين آزمون مجاز به انتخاب رشته شدهاند و نسبت به تكمهل فرم انتخاب رشتههاي تحصهلي اينترنتي خود اقدام و حداقل يكي از كدرشته محلهاي
تحصهلي اين دانشگاه را انتخاب نمودهاند ،ميرساند كه آزمون مصاحبه در دو بخ كتبي و شفاهي و به زبان اصلي هر رشته (رشته مطالعات ژاپن به زبان
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ژاپني يا انگلهسي) روز يكشنبه مورخ  97/4/24در دانشكده مطالعات جهان واقع در انتهاي خهابان كارگر شمالي ،بهن خهابانهاي  15و  16ورودي پرديس
شمالي دانشگاه تهران دانشكده مطالعات جهان برگيار ميگردد .شايان بكراست اطالعات تكمهلي آزمون و مصاحبه در وبسايت دانشكده به نشاني
 http://fws.ut.ac.irبراي داوطلبان در دسترس خواهد بود.
ب) به اطالع كلهه داوطلباني كه در رشته امتحاني ( 1148مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري) در مرحله اول اعالم نتايج اين آزمون مجاز به
انتخاب رشته شدهاند و نسبت به تكمهل فرم انتخاب رشتههاي تحصهلي اينترنتي خود اقدام و حداقل يكي از كدرشته محلهاي تحصهلي اين دانشگاه را
انتخاب نموده و در رديف معرفيشدگان چندبرابر ظرفهت براي مصاحبه قرار گرفتهاند ،ميرساند داوطلبان معرفي شده در كدرشته محلهاي  15951و
 15955ميبايست در تاريخ  97/4/16از ساعت  8/30صبح الي  17به آدرس :تقاطع بيرگراه چمران و جالل آل احمد -روبروي پل نصر – دانشكده مديريت
دانشگاه تهران مراجعه نمايند.
ضمناً داوطلبان معرفي شده در كدرشته محلهاي ( 15956 ،15952محل تحصهل پرديس فارابي قم) ميبايست در تاريخ  97/5/7ساعت  8/30به آدرس
قم – جاده قديم تهران – كهلومتر  – 2باالتر از ترمهنال – پرديس فارابي دانشگاه تهران مراجعه نمايند.
الزم به توضهح است داوطلباني كه نسبت به انتخاب كدرشتهمحلهاي دوره مجازي دانشگاه تهران (كد  )15959و پرديس فارابي قم (كد  )15960اقدام
نمودهاند توجه داشته باشند كه با توجه به اعالم دانشگاه تهران پذيرش در اين كدرشتهمحلها بصورت متمركي (بدون مصاحبه) انجام خواهد شد.
ج) آزمون مرحله دوم يا پروژههاي عملي كد رشتههاي امتحاني  1362 ،1360 ،1358 ،1357 ،1356 ،1352 ،1351 ،1350و 1364
 -1كد رشتههاي امتحاني 1362 ،1360 ،1358 ،1357،1356 ،1352 ،1351 ،1350و 1364

 آزمون پروژه عملي كدرشتههاي امتحاني 1358 ،1357 ،1352 ،1351 ،1350و  1364در صبح و بعدازظهر روزهاي پنجشنبه ،جمعه و شانبه ماورخ 22 ،21و  97/4/23منحصراً در شهر تهران براي آن دسته از داوطلباني كه بر اساس مندرجات كارنامه نتايج اولهه مجاز به انتخاب رشته شدهاناد و حاداقل
يكي از كدرشته محلهاي رشتههاي تحصهلي پروژهدار را نهي انتخاب نموده(در كلهه دورهها اعم از روزانه ،نوبت دوم ،پرديس خودگردان ،پهام نور و يا دانشگاه
آزاد اسالمي) و هيينه برگياري آزمون تشريحي و يا عملي خود را هميمان با تكمهل فرم انتخاب رشته پرداخت نمودهاند ،بر اساس جدول بيل برگيار خواهد
شد .ضمناً براي آن دسته از داوطلباني كه مجاز به شركت در آزمون دو پروژه ميباشند ،دو كارت ورود به جلسه به صورت جداگانه قابل دريافت مايباشاد و
الزم است دو روز قبل از برگياري آزمون پروژه مربوط ،نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه و برگ راهنماي شركت در آزمون اقدام نمايند( .داوطلبااني كاه
در دو پروژه شركت مينمايند الزم است در دو مرحله نسبت به پرداخت مبلغ فوق به صورت اينترنتي اقدام نموده و سپس نسبت به پرينت كاارت ورود باه
جلسه در پروژه مربوط و برگ راهنماي شركت در آزمون اقدام نمايند) .بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت ورود به جلساه
اينترنتي و همچنهن اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار اليامي است .لذا كلهه داوطلبان بايستي براي پرينت كاارت ورود باه جلساه اقادام نمايناد.
آدرس حوزه برگياري آزمون بر روي پرينت كارت ورود به جلسه درج خواهد شد .كارت ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه مورخ  97/4/19از طريق پايگااه
اطالعرساني اين سازمان قابل پرينت ميباشد.
تبصره :1نظر به اينكه در كد رشته امتحاني ( 1352مجموعه معماري) چهاار پاروژه عملاي و ياا تشاريحي برگايار مايگاردد و در كدرشاته امتحااني
(1360مجموعه موسهقي) سه پروژه آزمون عملي برگيار ميگردد ،لذا براي آن دسته از داوطلبان هر يك از كدرشته امتحااني ماذكور ،در صاورت پرداخات
هيينه برگياري آزمون عملي هر يك از پروژههاي بيربط يك كارت ورود به جلسه آزمون جداگانه در نظر گرفتاه شاده اسات ،كاه الزم اسات ،باا توجاه باه
كدرشتهمحلهاي انتخابي بابت هر يك از پروژههاي مربوط كه مبلغ مربوط را پرداخت نمودهاند نسبت به پرينت كارت پروژه مربوط اقدام نمايند.
جدول كدرشته محلهاي امتحاني داراي پروژه آزمون عملي و زمان برگزاري ،تاريخ پرينت كارت و مدت زمان برگزاري پروژه يا آزمون عملي
نام درس /رشته امتحاني

كدرشته امتحاني

زمان پاسخگويي

تاريخ پرينت كارت
ورود به جلسه

تاريخ برگزاري آزمون

مطالعات فرهنگ و معماري ايران

1352

 180دقيقه

97/4/19

صبح پنجشنبه 97/4/21

ارتباط تصويري

1358

 240دقيقه

97/4/19

صبح پنجشنبه 97/4/21

درس تجزيه و تحليل نمايشنامه در رشته كارگرداني

1357

 180دقيقه

97/4/19

صبح پنجشنبه 97/4/21

نمايش
اسكيس معماري داخلي

1352

 240دقيقه

97/4/19

عصر پنجشنبه 97/4/21

درس نمايشنامه نويسي در رشته ادبيات نمايشي

1357

 180دقيقه

97/4/19

عصر پنجشنبه 97/4/21

تصوير متحرك (انيميشن)

1358

 240دقيقه

97/4/19

عصر پنجشنبه 97/4/21

اسكيس معماري

1352

 240دقيقه

97/4/19

صبح جمعه 97/4/22

تصوير سازي

1358

 240دقيقه

97/4/19

صبح جمعه 97/4/22

طراحي پارچه و لباس

1364

 240دقيقه

97/4/19

عصر جمعه 97/4/22

مجموعه برنامهريزيشهري ،منطقهاي و مديريت شهري

1350

 180دقيقه

97/4/19

صبح شنبه 97/4/23

اسكيسطراحي شهري

1351

 180دقيقه

97/4/19

صبح شنبه 97/4/23

اسكيس معماري منظر

1352

 240دقيقه

97/4/19

عصر شنبه 97/4/23
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نقاشي

 240دقيقه

1358

97/4/19

عصر شنبه 97/4/23

داوطلباني كه در پرينت كارت شركت در آزمون با مشكل مواجه شوند و يا اشكالي در مندرجات كارت خود مشاهده نمايند الزم است در روز چهارشنبه
مورخ  97/4/20از ساعت  8:30الي  12:00و  14:00الي  18:00براي پهگهري به باجه رفع نقص كارت به آدرس :تهران ،خهابان انقالب ،نرساهده باه مهادان
فردوسي ،بن بست شاهرود ،دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره مراجعه نمايند.
 -2آزمون طراحي صنعتي كد 1362

آزمون پروژه رشته طراحي صنعتي از كدرشته امتحاني  1362در بعداز ظهر روز پنجشنبه مورخ  97/4/7برگايار مايگاردد .داوطلبااني كاه نسابت باه
پرداخت هيينه برگياري آزمون عملي اقدام نموده اند ،الزم است براي پرينت كارت ورود به جلسه در آزمون مرحله دوم رشته مذكور از روز سه شانبه ماورخ
 97/4/5به پايگاه اطالعرساني اين سازمان به نشاني  www.sanjesh.orgمراجعه نمايند .بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينات
كارت ورود به جلسه اينترنتي و همچنهن اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار اليامي است .لذا كلهه داوطلبان بايستي باراي پرينات كاارت ورود باه
جلسه اقدام نمايند.
داوطلباني كه در پرينت كارت شركت در آزمون با مشكل مواجه شوند و يا اشكالي در مندرجات كارت خود مشاهده نمايند الزم است در روز چهارشنبه
مورخ  97/4/6از ساعت  8:30الي  12:00و  14:00الي  18:00براي پهگهري به باجه رفع نقص كارت به آدرس :تهران ،خهابان انقاالب ،نرساهده باه مهادان
فردوسي ،بن بست شاهرود ،دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره مراجعه نمايند.
 -1اطالعات الزم پيرامون آزمون:
( ) 1محل برگياري آزمون ،زمان پاسخگويي و ساير اطالعات الزم ،به همراه كارت ورود به جلسه آزمون ،به اطالع داوطلبان گرامي خواهد رسهد.
( )2به داوطلبان رشتة طراحي صنعتي (كد  )1362ش برگ مقواي اشتنباخ به ابعاد  35×50سانتي متر به ضمهمه برگ سؤال در جلساه آزماون داده
خواهد شد.
 -2وسايلي كه نياز است داوطلبان به همراه داشته باشند:
( )1داوطلبان رشتة طراحي صنعتي (كد  )1362الزم است يك تختهشاسي مناسب ابعاد ( 35×50ههچگونه كاغذي بر روي آن الحاق نشده باشد) ،گهره
تختهشاسي و وسايل معمولي طراحي به همراه داشته باشند.
( )2كلهه داوطلبان مي بايست مدرك معتبر شناسايي مانند كارت ملي ،شناسنامه ،پاسپورت يا گواههنامه به همراه داشته باشند.
 -3تذكرات مهم
داوطلبان وسايل مورد نهاز خود را بايستي در كهسه هاي شفاف قرار داده و به همراه خود در جلسه آزمون بهاورند و بردن هرگوناه چمادان ،كهاف و ياا
ساك در جلسه آزمون ممنوع مي باشد.
وسايل ممنوعه كه داوطلبان اجازه آوردن در جلسه آزمون را ندارند به شرح بيل ميباشد:
كتاب طراحي ،هرگونه كاغذ پوستي و معمولي ،مقوا ،جيوه ،رنگ روغن ،پاستل گچي ،پاستل روغني ،زغال طراحي ،اسپريهاي براقكنناده و چسابنده،
كلهشة نقوش آماده و شابلون حروف ،هرگونه جعبه (مداد ،مداد رنگي ،گواش ،)...،تلفن همراه ،پهچر ،نت بوك و هرگونه وسهله الكترونهكي مجهي به دورباهن
فهلمبرداري و يا عكسبرداري ،مهي نور ،سشوار و اتو .
( )3استفاده از شابلون (خطك ) داراي اشكال ساده هندسي ( دايره ،مربع )... ،بالمانع است.
( ) 4در حهن انجام پروژه ،قدم زدن ،سركشي بر روي كار ديگران ،هر نوع پرس و پاسخ و كمك به ديگران ممنوع مي باشد و در صورت انجاام آن باه
عنوان تقلب محسوب خواهد شد.
( ) 5هرگونه كوالژ كردن ،چسباندن و نصب كردن مصالح متفرقه بر روي پروژه عملي يا تشريحي ممنوع ميباشد.
 -2منابع آزمون تشريحي درس تجزيه و تحليل نمايشنامه رشته كارگرداني نمايش از كد رشته امتحاني 1357

 -1ايرانهان اثر آيسخولوس -2 ،يك نوكر و دو ارباب اثر كارلو گولدوني -3 ،مرغ دريايي اثر آنتوان چخاوف -4 ،آواز خاوان طااس اثار اوژن يونساكو-5 ،
فهييكدانها اثر فريدري دورنمات -6 ،سه پاس از حهات طهبه نوجوان نجهب و زيبا اثر علهرضا نادري -7 ،پلكان اثر اكبر رادي و  -8خواب در فنجان خاالي
اثر نغمه ثمهني.
الزم به بكراست داوطلبان موظفند تمامي كتب معرفي شده را مطالعه نمايند .زمان برگياري آزمون تشريحي رشته مذكور باه شارح جادول فوق(صابح
پنجشنبه مورخ  )97/4/21ميباشد.
 -3نمايش عروسكي كد 1356

زمان برگياري آزمون عملي نماي

عروسكي از كدرشته امتحاني  1356مطابق جدول بيل انجام ميگردد.
داوطلبان

روز

تاريخ

خواهران از حرف «الف» تا حرف «خ»

دوشنبه

97/4/25

خواهران از حرف «د» تا حرف «ي»

سه شنبه

97/4/26

كليه برادران

چهارشنبه

97/4/27

داوطلباني كه نسبت به پرداخت هيينه برگياري آزمون عملي اقدام نموده اند ،الزم است براي پرينت كارت ورود به جلسه در آزماون مرحلاه دوم رشاته
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مذكور از روز شنبه مورخ  97/4/23به پايگاه اطالعرساني اين سازمان به نشاني  www.sanjesh.orgمراجعه نمايند .بديهي است براي شاركت در جلساه
آزمون همراه داشتن پرينت كارت ورود به جلسه اينترنتي و همچنهن اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار اليامي است .لذا كلهاه داوطلباان بايساتي
براي پرينت كارت ورود به جلسه اقدام نمايند.
 شيوه امتحاني نمايش عروسكي:
داوطلبان رشته نماي عروسكي الزم است  4عنوان داستان و نمايشنامه هاي بيل را مطالعه نمايند:
عناوين داستانها :آهوي بخت من گيل -محمود دولت آبادي  ،پيشك دهكده  -كافكا
عناوين نمايشنامهها :داستان لطهف  -ايرج طهماسب ،دد و جونور  -بهروز غريبپور
مواردي كه داوطلبان بايد در زمان آزمون رعايت كنند:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

سوابق كاري مرتبط خود را همراه داشته باشند.
تحلهل كل آثار اعالم شده بايد توسط داوطلب آماده شود.
يكي از آثار را بصورت انفرادي آماده نمايد( .تمامي امور اجرايي توسط داوطلب بايد انجام شود)
اثر انتخابي بايد حداكثر در  10دقهقه اجرا شود.
اجرا ميتواند برداشتي كلي از نمايشنامه يا بخشي از آن باشد.
آوردن وسايل مورد نهاز به عهده داوطلب مي باشد.
 مكان برگزاري آزمون نمايشعروسكي:

تهران  :خهابان انقالب ،درب اصلي دانشگاه تهران ،پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران ،دانشكده هنرهاي نمايشي و موسهقي ،گروه نماي

طبقه دوم .

توضيح :داوطلبان الزم است در روزهاي مقرر جهت تعههن نوبت آزمونها قبل از ساعت  8صبح (از ساعت )7:30در محل برگياري آزمون حضور داشته
باشند.
 -4رشته بازيگري از مجموعه امتحاني كد 1357

اطالعهه اين سازمان درخصو

زمان برگياري مصاحبه و ساير اطالعات الزم براي آزمون پروژه عملي بازيگري از كدرشته امتحاني  1357در روز دوشنبه

مورخ  97/4/11برروي پايگاه اطالعرساني اين سازمان به نشاني  www.sanjesh.orgبراي آن دسته از داوطلباني كه بر اساس مندرجات كارنامه نتايج
اولهه مجاز به انتخاب رشته در رشته بازيگري شدهاند و حداقل يكي از كدرشته محلهاي رشتههاي تحصهلي از كد رشته امتحاني  1357را انتخاب
نمودهاند ،منتشر خواهد شد .ضمناً الزم به بكر است آزمون مذكور منحصراً در شهر تهران برگيار خواهد شد.
 -5مجموعه رشته موسيقي كد 1360

پهرو اطالعهه مورخ  97/3/12برنامه زماني انجام آزمون مرحله دوم كد رشته امتحاني ( 1360مجموعه هنرهاي موسهقي) به شرح بيل اصالح گرديده
است:
نوازندگي موسيقي ايراني :روز يكشنبه مورخ ( 97/4/10داوطلبان مرد) و روز دوشنبه مورخ ( 97/4/11داوطلبان زن)
نوازندگي موسيقي جهاني و موسيقي شناسي :روز سهشنبه مورخ ( 97/4/12داوطلبان مرد) و روز چهارشنبه ( 97/4/13داوطلبان زن)
آهنگسازي :پنجشنبه مورخ  97/4/14آزمون تشريحي آهنگسازي براي داوطلبان آقا و خانم (شروع آزمون تشريحي ساعت  8صبح) ،آزمون عملي براي
داوطلبان خانم بعد از آزمون تشريحي روز پنجشنبه مورخ  97/4/14و آزمون عملي براي آقايان روز جمعه مورخ  97/4/15برگيار ميگردد.
توضيح :داوطلبان الزم است در روزهاي مقرر جهت تعههن نوبت آزمونها قبل از ساعت  8:00صبح (ساعت  )7:30در محل برگياري آزمون حضور داشته
باشند.
 مكان برگزاري آزمون مرحله دوم (عملي) مجموعه موسيقي (كد :)1360تهران خيابان انقالب – خيابان حافظ – خيابان استاد شهريار – روبروي تاالر وحدت – هنرستان موسيقي دختران.
 داوطلباني كه نسبت به پرداخت هيينه برگياري آزمون عملي اقدام نمودهاند ،الزم است براي پرينت كارت ورود به جلسه در آزمون مرحله دوم رشتهمذكور از روز پنجشنبه مورخ  97/4/7به پايگاه اطالعرساني اين سازمان به نشاني  www.sanjesh.orgمراجعه نمايند( .داوطلباني كه براي هر يك از
گرايشهاي انتخابي مورد نظر نسبت به پرداخت هيينه برگياري آزمون عملي اقدام نمودهاند ميبايست براي شركت در مرحله دوم آزمون عملي نسبت به
پرينت كارت ورود به جلسه در مرحله مربوط در آزمون اقدام نمايند) .بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت ورود به جلسه
اينترنتي و همچنهن اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار اليامي است .لذا كلهه داوطلبان بايستي براي پرينت كارت ورود به جلسه اقدام نمايند.
نوع و شيوه انجام آزمون مجموعه موسيقي ( كد )1360
 -1آزمون سرايش و شنوايي:


براي داوطلبان رشته موسيقي ايراني:
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الف :سراي :
 خواندن ملودي در گامهاي ماژور خواندن ملودي در گامهاي مهنور يا مدهاي ايرانيب :شنوايي :تشخهص فواصل ملوديك و هارمونهك
ج :ريتم خواني (ساده و تركهبي)
 ويژه داوطلبان رشته موسيقي جهاني:
الف :سراي  :خواندن ملودي در گامهاي ماژور و مهنور
ب :شنوايي :تك صدايي (ملودي تنال) ،دو صدايي (تشخهص فواصل ملوديك و هارمونهك)
ج :ريتمخواني (ساده و تركهبي)
 ويژه داوطلبان رشته آهنگسازي
الف :سراي  :خواندن ملودي در گامهاي ماژور و مهنور
ب :شنوايي :تك صدايي (ملودي تنال) ،دو صدايي (تشخهص فواصل هارمونهك و ملوديك) ،آكوردشناسي سه صدايي
ج :پهانوي عمومي :اجراي يك قطعه از دوره كالسهك يا رومانتهك
د :آهنگسازي و اجراي يك قطعه به فرم "روندو" توسط داوطلب


ويژه داوطلبان رشته موسيقيشناسي

الف :سراي  :خواندن ريتمهاي ساده و تركهبي
ب :شنوايي :تشخهص فواصل ملوديك
 -2برگزاري آزمون تخصصي:
 ويژه داوطلبان رشته موسيقي ايراني:
ساز تخصصي( :سازهاي تار ،سهتار ،سنتور ،ني ،كمانچه ،قانون ،عود و قهچك)
الف :آشنايي با اجراي كل رديف دستگاهي ايران (رديفهاي مهرزا عبدااهلل ،مهرزاحسهن قلي خان ،ابوالحسن صبا ،عبداهلل دوامي ،محمد كريمي ،علي اكبر
شهنازي و موسي معروفي)
ب :انتخاب سه دستگاه و دو آواز توسط داوطلب
ج :قطعه نوازي :بداهه نوازي با متر آزاد
د :آمادگي اجراي حداقل سه قطعه بدون كالم از مجموعه معتبر ايران
ر :جواب آواز
 ويژه داوطلبان رشته موسيقي جهاني:
ساز تخصصي( :سازي از خانوادههاي بادي چوبي ،بادي برنجي ،زهي ،پهانو ،گهتار و هارپ)
الف :اجراي سه قطعه كامل از چهار دوره باروك ،كالسهك ،رومانتهك و معاصر (داوطلبان غهر ساز پهانو و گهتار و هارپ موظفند يكي از چهاردورهها را بطور
كامل اجرا كنند ،همراهي ساز پهانو نهي اليامي است).
ب :دشهفراژ :اجراي يك قطعه از روي نت با انتخاب ههئت داوران براي داوطلبان نوازندگي پهانو ،هارپ و گهتار ضروري ميباشد.
 ويژه داوطلبان رشته آهنگسازي:
آزمون كتبي :نوشتن قطعاتي در بافتهاي مونوفونهك ،هموفونهك ،پلي فونهك در فرمهاي دو و سه بخشي ،روندو ،تم و وارياسهون و تنظهم براي اركستر
سمفونهك يا آنسامبل تعههن شده توسط ممتحنهن (ههئت داوران)
 ويژه داوطلبان رشته موسيقي شناسي:
مصاحبه ي علمي ،ارائه مقاله ،سوابق تحصهلي ،درك مطلب زبان و آزمون اجراي موسهقي (آشنايي با آواز يا يكي از سازهاي موسهقي ايراني ،جهاني يا
محلي).
در پايان الزم به توضيح است واحد پاسخگويي به سواالت همه روزه از ساعت  8:00الي  12:00و از ساعت  14:00الي  16:00به غير از ايام تعطيل آماده
پاسخگويي به سواالت ميباشد .لذا داوطلبان گرامي ميتوانند براي ارسال سواالت خود از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در پايگاه
اطالعرساني اين سازمان اقدام نموده و يا با شماره تلفن  42163با پيش شماره ( 021با واحد پاسخگويي غيرحضوري روابط عمومي اين سازمان) تماس
حاصل نمايند .تاكيد ميگردد از مراجعه حضوري در اين رابطه خوداري فرمايند.
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