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، مطلع می شوید. زمان   1401نحوه رفع نقص کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد ین صفحه از جزئیات کاملدر ا

دریافت کارت ورود به جلسه آغاز شده و آدرس محل رفع نقص آن و شهر محل برگزاری کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته  

از طریق سایت سازمان    اردیبهشت ۲۵  کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد از مشخص شد.  ۱۴۰۱  سراسری سال 

 .سنجش آموزش کشور منتشر شد 

اردیبهشت    ۲۹اردیبهشت ماه، پنجشنبه    ۲۸چهارشنبه    زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد نیز در نوبت صبح روزهای

 .است ماهاردیبهشت  ۳۰ماه و جمعه 

  

و نیز  ثبت نام ، انتخاب رشته ، اعالم نتایج کنکور کارشناسی ارشد و امثالهم اخبار اینجا از آخرین

 تغییرات آن در حداقل زمان ممکن مطلع میشوید 

- 

 1401رفع مغایرت کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد 

رای رفع مغایرت داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد از صحت موارد مندرج در کارت ورود به جلسه اطمینان حاصل کنند و ب

 .کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد اقدام نمایند
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اجرایی  • عوامل  نشست  در  عالی  آموزش  کیفیت  تضمین  و  اعتبارسنجی  ارزشیابی،  تحقیقات،  مرکز  رئیس 

در    هاآزمون از صحت موارد درج شده  ارشد  داوطلبان آزمون کارشناسی  این    تأکید کرد:  به جلسه  کارت ورود 

 .آزمون به خصوص معدل دوره کارشناسی اطمینان حاصل کنند

نیز گفت: کنکور سراسری    ۱۴۰۱به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش، درباره تغییرات آزمون سراسری   •

تغییرات در  ریزی خود مورد توجه قرار دهند که مهمترینامسال چند تغییر داشته که الزم است داوطلبان در برنامه

ها است به عنوان نمونه در آزمون امسال پاسخنامه دفترچه عمومی به همراه این دفترچه  ها و پاسخنامهتعداد دفترچه 

 .شدشود در حالی که در سنوات گذشته یک پاسخنامه واحد برای تمامی سؤاالت توزیع میآوری میجمع

اردیبهشت    30و    29،  28شنبه و جمعه  وی با اشاره به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در روزهای چهارشنبه، پنج •

ماه تأکید کرد: داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد توجه کنند در صورت مغایرت معدل و قبولی با معدلی باالتر از 

شود و هیچ اغماضی در این مسئله قبول شده ممانعت مینام یا ادامه تحصیل آنها در دانشگاه  میزان واقعی، از ثبت

شود پس از دریافت کارت ورود به جلسه به این موضوع توجه شده و در صورت گیرد لذا توصیه میصورت نمی

 .نیاز نسبت به ویرایش معدل اقدام کنند

طلبانی که هنوز مدرک  رئیس مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی در مورد داو •

اند نیز گفت: در دفترچه شماره یک فرمی برای این داوطلبان که سال آخر دوره  کارشناسی خود را دریافت نکرده

 . کارشناسی هستند در نظر گرفته شده تا تأییدیه معدل از دانشگاه دوره کارشناسی اخذ شود

حوزه امتحانی   ۳۸۰شهر و    ۱۸۵در   ۱۴۰۱ارشد    وی درباره آزمون کارشناسی ارشد نیز گفت: آزمون کارشناسی •

 .شودگروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر و دامپزشکی برگزار می  ۶سراسر کشور و در  

- 

 1401نحوه بررسی نقص کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد  

ام برای رفع نقص احتمالی به ترتیب زیر کارت  و اقد  نقص کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد  داوطلبان برای بررسی

 :ورود به جلسه خود را بررسی کنند

اینترنتی    نامکه در ثبت  انتخابی وی  خارجی   شرکت در آزمون با زبان  در کارت  مندرج  خارجی   زبان  چنانچه -۱ •

معلولیت )بینایی، شنوایی، و جسمی   دارد، یا در رابطه با  مغایرت انجام شده )البته با توجه به مفاد مواد امتحانی(،

می حرکتی( مشاهده  است نمایید،اختالفی  شنبه   ضروری  دو  روز  سه  ۲۶/ ۰۲/ ۱۴۰۱در  روز  شنبه  لغایت 

ساعت   ۲۷/ ۰۲/ ۱۴۱ رفع   ۱۸:۰۰الی    ۱۴:۰۰و    ۱۲:۰۰الی    ۸:۳۰از  باجه  در  مستقر  سازمان  این  نماینده  به 

در ذیل این اطالعیه درج شده   ۲رفع نقص در جدول شماره    هایحوزه مربوطه مراجعه نمائید. )آدرس حوزه نقص

 .است(

نام رشته تحصیلی، نام محل تحصیل  کارت شرکت در آزمون از جمله  با سایر مندرجات  در رابطه   در صورتی که -۲ •

 م شده، اشکالی نام انجاثبت  به  و با توجه  « مندرج در این اطالعیه(و معدل دوره کارشناسی )معدل براساس مفاد بند »د 

منحصراً به قسمت   ۳۰/ ۰۲/ ۱۴۰۱جهت اصالح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ  شود، الزم استمی مشاهده

 .ویرایش اطالعات کارت در درگاه اطالع رسانی این سازمان مراجعه و موارد مربوط را اصالح نمایید

دانشگاه پیامبه گزینش در رشتهاعمال بند مربوط   کننده چنانچه داوطلبداوطلبان شرکت -۳ • نور و موسسات  های 

در این خصوص طبق اعالم این   الزم است در زمان تکمیل فرم انتخاب رشته )اوایل تیرماه( باشندمی غیرانتفاعی

 .سازمان اقدام نمایند

- 

 1401آدرس حوزه های باجه های رفع نقص کارت ورود به جلسه کنکور ارشد  



آدرس باجه های رفع    د از انتشار کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد در اطالعیه ایسازمان سنجش هر سال بع

 اعالم می کند. برای مشاهده لیست آدرس ها در قالب فایل   را برای تمامی استان ها  نقص کارت کنکور کارشناسی ارشد

PDF لینک های زیر را انتخاب کنید: 

  :کور ارشدلینک مشاهده آدرس حوزه های رفع نقص کن

 در قالب ۱۴۰۱شهرستان_ محل_ برگزاری آزمون _کارشناسی_ارشد ناپیوسته_داخل سال_    -۱دریافت فایل جدول شماره  

PDF 

شماره_   جدول_  فایل  کارشناسی  -۲دریافت  آزمون  در  شرکت  کارتهای  احتمالی  نقص  رفع  باجه_های  ارشد  نشانی 

  PDFدر قالب۱۴۰۱سال   ناپیوسته

 

- 

 1401نحوه برگزاری کنکور و دریافت کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد  

اردیبهشت    ۳۰اردیبهشت ماه و جمعه    ۲۹پنجشنبه  اردیبهشت ماه،    ۲۸صبح روزهای چهارشنبه   این آزمون در نوبت •

و براساس اطالعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار خواهد  ۱۴۰۱ماه سال 

به نشانی مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون مراجعه  است  الزم های امتحانیاز کدرشته  شد. داوطلبان هر یک

به شرح  تقاضانامه ثبت نامی آنان  ۳۷اری آزمون داوطلبان با توجه به شهرستان درج شده در بند  نمایند. محل برگز

 .باشدمی مندرج در ذیل این اطالعیه() ۱جدول شماره 

نامی، تاریخ و محل برگزاری  که حاوی اطالعات ثبت امکان چاپ کارت شرکت در آزمون الزم به توضیح است •

رسانی این سازمان فراهم گردیده از طریق درگاه اطالع ۲۵/ ۰۲/ ۱۴۰۱وز یکشنبه  از ر آزمون داوطلبان می باشد

است است. الزم  شناسنامه داوطلبان  مشخصات  نام)نام ایبراساس  تولد(  خانوادگی،،  سال  شناسنامه،  و  شماره 

ثبت نماین نامیمشخصات  اقدام  آزمون  در  کارت شرکت  پرینت  به  نسبت  کد رهگیری(  و  پرونده  برای )شماره  د. 

و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه  شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون

 .الزامی است. لذا داوطلبان بایستی شخصاً برای چاپ کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند عکسدار و ارائه آن

  اصلی داوطلب شرکت در رشته امتحانی دوم )رشته   آن دسته از داوطلبانی که عالوه بر کدرشته امتحانی تبصره: •

کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی دوم خود را نیز از درگاه این سازمان دریافت  بایستمی اند،شناور( نیز بوده

های شناور )رشته زمان برگزاری آزمون رشته و به آدرس حوزه امتحانی مندرج بر روی کارت مراجعه نمایند.

 .باشدمی  ۲۸/ ۰۲/ ۱۴۰۱( صبح روز چهارشنبه مورخ انتخابی دوم

امتحانی  کدرشته  آزمون -۱ • ژاپنی(،  )  ۱۱۲۸های  زبان  اردو(،  )  ۱۱۲۹آموزش  ادبیات  و  مهندسی )  ۱۲۸۷زبان 

زیست(،   محیط  و  )  ۱۳۵۶طراحی  عروسکی(  موسیقی)  ۱۳۶۰نمایش  تهران  (مجموعه  شهرستان  در   منحصراً 

شد؛ خواهد  داوطلب برگزار  کد لذا  از  هریک  مذکوررشتهان  امتحانی  تاریخ    براساس دارد  ضرورت های  و  آدرس 

 .مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون به حوزه امتحانی مربوط در شهرستان تهران مراجعه نمایند

برای   -۲ • آزمون  برگزاری  امتحانی شامل کدرشته  ۸محل  امتحانیکدرشته  ،  ۱۱۵۴،  ۱۱۵۰،  ۱۱۴۹،۱۱۴۷ های 

نام آنها توسط دستگاههای اجرایی ذیربط و با هماهنگی این سازمان صورت  که ثبت ۱۱۵۹  و   ۱۱۵۸،  ۱۱۵۷،  ۱۱۵۵
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آزمون   نمایندارگانهای ذیربط صادر میای که هریک از و از طریق اطالعیه در شهرستان تهران خواهد بود گرفته

آزمون در بینی شده برگزار خواهد شد. برای این دسته از داوطلبان کارت شرکت  ها در تاریخ های پیشاین کدرشته 

 .از طریق درگاه سازمان صادر نشده است

- 

 1401سهمیه رزمندگان و ایثارگران در کنکور کارشناسی ارشد 

نام و با توجه به ضوابط، داوطلبانی که در تقاضانامه ثبت  نامیثبت  ن در مقابل سهمیهدر کارت شرکت در آزمو -۱ •

سهمیه آنان مورد تأیید ارگان ذیربط قرارگرفته است، عیناً همان   اند وداوطلب سهمیه رزمندگان و ایثارگران شده 

 .عنوان سهمیه انتخابی قید شده است

با توجه   -۲ • این آزمون  داوطلب سهمیه  (  ۱به ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای شماره یک )داوطلبانی که در 

در کارت شرکت در آزمون آنان   سهمیه آنان از سوی ارگان ذیربط مورد تأیید قرار نگرفته است اند ورزمندگان شده

 .در مقابل عنوان سهمیه، رزمنده درج نشده است

د و امور ایثارگران و سهمیه رزمندگان ارگان وزارت جهاد های ایثارگان بنیاد شهیمتقاضیان استفاده از سهمیه -۳ •

جهت اعالم مغایرت   کشاورزی، سپاه پاسداران )سازمان بسیج مستضعفین( و واحدهای تابعه ستاد کل نیروهای مسلح

تاریخ   تا  حداکثر  است  سازمان ۱۴۰۱/۰۲/۳۰الزم  این  رسانی  اطالع  درگاه  به  ویرایش   منحصراً  )قسمت 

نسبت به اصالح و ویرایش  مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در این درگاه رت ورود به جلسهدر کا اطالعات(

ضمناً تأکید  در صورت تأیید سهمیه توسط ارگان مربوط، سهمیه برای آنان اعمال گردد. تا سهمیه خود اقدام نمایند

ولی سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان   داستفاده از سهمیه بودن   نام داوطلبداوطلبانی که در زمان ثبت می گردد

)بعد از ویرایش( حداکثر تا تاریخ  ذیربط مورد تایید قرار نگرفته، برای بررسی و روشن شدن وضعیت سهمیه خود

علت عدم تایید سهمیه را از ارگانهای ذیربط پیگیری نمایند. در صورت تایید سهمیه توسط ارگان  ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

گونه اعتراضی  گردد؛ در غیر اینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچاستی اعمال میذیربط، سهمیه درخو

 .باشدقابل قبول نمی

- 

 1401تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد  

نام که توسط خود فرد انجام شده، درج گردیده  مندرج در کارت شرکت در آزمون داوطلبان، براساس اطالعات ثبت معدل

های ذیل بررسی و در صورت مشاهده  معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون خود را با توجه به تبصره  ا الزم استلذ است،

این سازمان مراجعه و در کارت ورود به جلسه  به قسمت ویرایش اطالعات مغایرت، نسبت به  و در درگاه اطالع رسانی 

 .اصالح معدل خود اقدام نمایید

گونه تبعات بعدی به عهده شخص داوطلب بوده و هیچگونه عذری در این مورد  در غیر اینصورت مسئولیت هر •

داوطلبان عزیز نسبت به کنترل معدل اعالمی و معدل واقعی  تاکید می شود باشد. درضمن براین اساسپذیرفته نمی

دارای مغایرت معدل الزم به ذکر است در سنوات گذشته نسبت به لغو قبولی داوطلبان   خود اقدام الزم را بعمل آورند.

 .صدم نمره نیز اقدام شده است ۵تا  ۲ولو در حد 

زمان شروع )  ۱۴۰۰/۰۹/۱۶و همچنین آن دسته از داوطلبانی که تا تاریخ   التحصیالن سنوات قبلفارغ -۱تبصره   •

ذ مدرک موفق به اخ اند و یا به عبارت دیگرآموخته تلقی گردیدهثبت نام برای شرکت در آزمون( به عنوان دانش

)کارشناسی( آنان با معدل مندرج در کارت شرکت  لیسانس  در مدرک مندرج باید معدل اندلیسانس )کارشناسی( شده

 .در آزمون یکسان باشد

به ثبت در مقطع کارشناسی  تحصیل  به  شاغل  دانشجویان -۲تبصره   • این  که در زمان شروع  نام برای شرکت در 

التحصیل نام فارغاند، اعم از اینکه بعد از پایان مهلت زمان ثبتهمچنان دانشجو بوده(  ۱۴۰۰/۰۹/۱۶آزمون )تاریخ  

تاریخ  شده تا  حداکثر  یا  و  گردیدهفارغ  ۱۴۰۰/۱۱/۳۰اند  اطالعات   اند،التحصیل  ویرایش  قسمت  در  است  الزم 

 .ندالتحصیلی اقدام نمایخود براساس مدرک فارغ نسبت به اصالح معدل شرکت در آزمون کارت



میانگین  الزم است التحصیل خواهند شد،فارغ  ۳۱/ ۱۴۰۱/۰۶دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ   -۳تبصره   •

شرکت در آزمون درج نموده  را در قسمت ویرایش اطالعات کارت  ۱۴۰۰/۱۱/۳۰واحدهای گذرانده شده تا تاریخ  

را به تأیید   عدل )مندرج در این اطالعیه(فرم مخصوص م و با مراجعه به دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی،

 .موسسه محل تحصیل خود رسانده و آن را نزد خود نگهدارند تا در صورت قبولی به موسسه محل قبولی ارائه نمایند

( و مقطع کارشناسی  دیپلمباید معدل مقطع کاردانی )فوق دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته  التحصیالنفارغ -۴تبصره   •

 .آنان با معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون آنها یکسان باشد)لیسانس( 

( در  دیپلمکاردانی )فوق  از اخذ مدرک  پس  که در مقطع کارشناسی ناپیوسته  شاغل به تحصیل  دانشجویان -۵تبصره   •

فارغ التحصیل   ۱۴۰۱/ ۳۱/۶اند و هم اکنون نیز دانشجو بوده و حداکثر تا تاریخ  شده  ناپیوسته پذیرفته  کارشناسی  مقطع

شد، میانگین باید خواهند  و  کاردانی  مقطع  تاریخ    گذرانیده  واحدهای  معدل  تا  آنان  کارشناسی  مقطع  در  شده 

 .فوق یکسان باشد ۲با معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون، مطابق مفاد تبصره  ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

ه در فرم ثبت نام بعد از اعالم قبولی نهایی، با معدل با توجه به اینکه درصورت مغایرت معدل ثبت شد  یادآوری مهم: •

ضرورت دارد نهایت دقت را درخصوص   شود،منجر به لغو قبولی شما می واقعی که به هر دلیل اشتباه قید شده باشد،

 .ثبت معدل واقعی خود به عمل آورید

- 

 1401نحوه حضور داوطلبان در جلسه کنکور کارشناسی ارشد 

اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه  ،همراه داشتن کارت شرکت در آزمون جلسه آزمون،برای حضور در   –۱ •

 .الزامی است عکسدار

 .باشدصبح )هشت( می ۸ فرآیندبرگزاری آزمون از ساعت -۲ •

هفت و سی( بسته خواهد شد، لذا داوطلبان الزم است قبل از )  ۷:۳۰  ساعت  در ورودی ِحوزه های امتحانی رأس -۳ •

 .ن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشندبسته شد

هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاکن ، ماسک سه  -۴ •

الیه )بدون فیلتر( و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد. رد و بدل کردن این موارد در جلسه آزمون تخلف  

 .محسوب می شود

از ج -۵ • اضافی  آوردن وسایل  از  باید  انگشتر  داوطلبان  دستبند هوشمند،  تلفن همراه، ساعت هوشمند،  پیجر،  مله 

حساب، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. به هوشمند، جزوه، کتاب، ماشین

ساس قانون  همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط برا

 .رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری که بخشی از آن در بند» ز « آمده است، رفتار خواهد شد

در جلسه آزمون موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد   به همراه داشتن تلفن همراه حتی بصورت خاموش -۶ •

 .شد

 .ی الزم را بعمل آوریدبرای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی همکار -۷ •

حوزه های آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی از جمله تلفن همراه، ماشین حساب، کیف دستی، ساک   –۸ •

دستی، کتاب، جزوه و … معذور می باشند، بنابراین اکیدا توصیه می شود به غیر از موارد اعالم شده در اطالعیه  

ون و اوراق تشخیص هویتی از همراه داشتن سایر وسایل جداً خودداری  چاپ کارت و برگ راهنمای شرکت در آزم

 .شود

برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی درگاه   الزم است داوطلبان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، -۹ •

 .اطالع رسانی این سازمان قرار دارد را بطور دقیق مطالعه نمایند

آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون،    با توجه به اینکه سازمان سنجش -۱۰ •

ها دارد، خواهشمند است  نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطالعات برای ارزیابی حوزه

از    ۱۴۰۱نسبت به تکمیل نمودن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  

 .رسانی این سازمان اقدام نماییدبصورت اینترنتی از طریق درگاه اطالع  ۱۴۰۱/۰۳/۰۴لغایت    ۱۴۰۱/۰۲/۲۸تاریخ  

داوطلبان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری برای آنها الزم است، حداکثر تا تاریخ  -۱۱ •

اینترنتی  ۱۴۰۱/ ۶/۳ پاسخگویی  سیستم  نمایند.   https://request.sanjesh.org از طریق  مکاتبه  سازمان  این  با 

 .های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بوددرخواست

https://request.sanjesh.org/


برای پاسخگویی    ای طراحی شده است کههای امتحانی مقطع کارشناسی ارشد به گونهنظر به اینکه سواالت رشته -۱۲ •

با توجه به مطلب فوق، برای   گرددبه داوطلبان تأکید می لذا باشد،نیاز به ماشین حساب نمی به سواالت دروس ذیربط

نیاز به ماشین حساب نبوده و از ورود داوطلبانی که ماشین   های امتحانیپاسخگوئی به سواالت هر یک از رشته

و با آنان   نوع آن( به همراه داشته باشند ممانعت به عمل خواهد آمدحساب برای شرکت در جلسه آزمون )از هر  

برابر مقررات قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری که در این اطالعیه نیز آمده است، رفتار  

 .خواهد شد

رای پیگیری  ضرورت دارد ب داوطلبانی که موفق به مشاهده و پرینت کارت شرکت در آزمون خود نشوند، -۱۳ •

مراجعه  (  ۲)مطابق جدول شماره   در زمانهای اعالم شده به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص موضوع

 .نمایند

مورخ   -۱۴ • تکمیلی  تحصیالت  دوره  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شورای  جلسه  یازدهمین  مصوبه  به  توجه  با 

،  ۱۳۵۷،  ۱۳۵۶،  ۱۳۵۲،  ۱۳۵۱،  ۱۳۵۰ی امتحانی  شرکت در آزمون عملی و تشریحی در کدرشته ها ۹۸/۰۱/۲۴

منحصراً برای داوطلبانی که براساس کارنامه نتایج اولیه در دوره روزانه مجاز  ۱۳۶۴ و  ۱۳۶۲،  ۱۳۶۰،  ۱۳۵۸

به   ضرورت دارد. های دوره روزانه در فرم انتخاب رشته خود داشته باشند،باشند و تمایل به انتخاب رشته محل

و یا در فرم انتخاب رشته خود رشته محل های دوره   طلبانی که در دوره روزانه مجاز نشوندداو عبارت دیگر برای

های غیرروزانه )نوبت دوم »شبانه«، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، پیام نور( را درج کنند و یا برای انتخاب 

مالک پذیرش در رشته محلهای  آزمون عملی برگزار نخواهد شد. رشته محلهای دانشگاه آزاد اسالمی اقدام نمایند،

دوره های غیرروزانه نمره کل نهایی بدون احتساب آزمونهای عملی و تشریحی حسب مورد در هریک از کدضریب  

 .ها خواهد بود

- 

  دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و الزامات بهداشتی

های محترمتان موارد زیر را مورد توجه و آنها را رعایت  انتظار می رود برای حفظ سالمتی خود، سایر داوطلبان و خانواده  

 :نمایید

را برآورد و به موقع در محل آزمون حضور یابید. حوزه برگزاری آزمون  زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی -۱ •

 .صبح روز برگزاری آزمون آماده حضور شما خواهد بود ۶:۳۰از ساعت 

 .به دقایق پایانی موکول ننمایید برای پیشگیری از تجمع، حضور خود را -۲ •

 .جداً خودداری نمایید تردد بی مورد در محل آزمون از -۳ •

 .با دیگر داوطلبان فاصله مناسب )حداقل یک متر( را حفظ نمایید هنگام ورود و خروج به حوزه -۴ •

تا زیر چانه(، از ابتدای  )از باالی بینی  الیه معمولی )بدون فیلتر( و استفاده صحیح از آن ۳همراه داشتن ماسک  -۵ •

 .باشدورود به حوزه برگزاری آزمون تا پایان برگزاری آزمون و خروج از حوزه امتحانی الزامی می

 .مجاور جداً خودداری نمایید صحبت کردن با سایر داوطلبان در زمان استقرار در محل صندلی از -۶ •

 . خودداری نماییددر حین آزمون جداً  تماس دست ها با چشم، دهان و بینی از -۷ •

یا سرفه کردن  -۸ • از قسمت  هنگام عطسه  نداشت  نمایید. درصورتی که دستمال وجود  از دستمال کاغذی استفاده 

 .داخلی آرنج استفاده کنید

از عوامل اجرایی در طول برگزاری آزمون حتما با رعایت فاصله مناسب و  در صورت داشتن سئوال ضروری -۹ •

 .ت نماییدداشتن ماسک اقدام به صحب

همچنان بر صندلی خود مستقر باشید. به  در پایان آزمون تا زمان اعالم خروج از سالن توسط عوامل اجرایی -۱۰ •

هایی که حاوی نکات اجرایی و بهداشتی است و درجلسه آزمون از بلندگو پخش می شود با دقت گوش کرده و به  پیام

 .آن عمل کنید

نظیر صندلی ها، دستگیره درب ها و شیرآالت  ی که اغلب لمس می شودتماس دست با سطوح سعی کنید از -۱۱ •

 .سرویس بهداشتی و… خودداری نموده و از دستمال کاغذی استفاده کنید

 با ارائه رسید نتیجه آزمایش) در زمان ورود به حوزه برگزاری آزمون، چنانچه مبتال به بیماری کرونا هستید -۱۲ •

PCR) های الزم را در این خصوص بعمل آورندبینیمسئولین حوزه را مطلع نمایید تا پیش. 



- 

 1401تقلب در کنکور کارشناسی ارشد  

 :تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است تقلب در کنکور کارشناسی ارشد و -۵ماده 

نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز  ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی  -الف •

 .داراز قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه

 :را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیلارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات که آزمون داوطلب  -ب •

 .ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون -۱ •

اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان  تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست -۲ •

 .سئوال برای تخلف در آزمون

 .ن با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلینام در آزموثبت -۳ •

 .داراستفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه -ج •

 .کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سئواالت -د •

 .اوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنهادسترسی غیرمجاز به اطالعات مربوط به د -ه •

 .های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمونهرگونه تغییر غیرمجاز سئواالت، اوراق و پاسخنامه -و •

افشای سئواالت آزمون یا تالش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت دراین امر قبل یاحین برگزاری    -ز •

 .آزمون به هرنحو

خرید یا فروش سئواالت آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از    -ح •

 .اینکه سئواالت یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد

 :های رسیدگی به تخلفات، صالحیت صدور حکم به مجازات های زیر را درباره متخلفان دارندهیأت -۶ماده  •

اخطارکتبی با درج درپرونده داوطلب و اعالم به مراجع ذی ربط یا  (:  ۵رمورد مشموالن بند)الف( ماده )د  -الف •

 .محرومیت ازگزینش در آزمون همان سال

محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی   :(۵) در مورد مشموالن بند )ب( یا بند )ج( ماده  -ب •

 .یت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعدداوطلب در همان سال و محروم

این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت (  ۶های بدوی جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )آرای هیأت  -تبصره •

 .باشدها میتجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون

های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و  هیأت  (۵(، )و( )ز( و )ح( ماده )در مورد مشموالن بندهای )د(، )ه  -۷ماده   •

لایر یا حبس از یک تا  (  ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰لایر تا یک میلیارد )(  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰اعمال جزای نقدی از ده میلیون )

 .نمایند پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می

عضویت در یک گروه یا شبکه باشد، موجب  چنانچه در قالب ( ۵ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده ) –۸ماده  •

گردد. مجازات هر شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم میتشدید مجازات می

یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای 

 .باشدمرتکب می

ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی  های رسیدگی به تخلفات در آزمونرسیدگی در هیأت  -۹ماده   •

های انضباطی دانشجویان های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیتههای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتدر هیأت

قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات این  (  ۷و )(  ۶نیست و مرتکب عالوه بر مجازات مندرج در مواد )

 .گرددمحکوم می

در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات   -۱۰ماده   •

ر  نماید. دها، قبولی وی در آزمون را ابطال می، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون(۶مندرج در بند )الف( ماده )

این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود، و  

التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان چنانچه گواهی فارغ

 .لزم به ابطال آن گواهی هستندو آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسالمی م

های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت چنانچه با بررسی   -۱۱ماده   •

دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش



ها از داوطلب در یک یا چند درس  های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونتأیید هیأتآزمون وجود داشته باشد، با  

آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل  عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می 

 .از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است

های مورد هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون   -۱۲ماده   •

شود و مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو می(  ۵کند، چنانچه در تخلفات ماده )بحث این قانون فعالیت می

بینی شده های پیشه این گونه مراکز، به مجازاتمدیران مسؤول آنها، عالوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و ادار

قوانین محکوم می قانون و سایر  این  باشد، مجازات مدیران در  فاقد مجوز  آموزشگاه  یا  شوند، و چنانچه مؤسسه 

 .است( ۶مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده )

تواند  العلوم نیز میربط مدعیراجع قانونی ذی هایی که فاقد مجوز باشند عالوه بر اقدام مدر مورد آموزشگاه  -تبصره •

 .رأساً نسبت به اعالم جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید

  

 


