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نکته

با شما تا نوبت اول آزمون سراسری سال 1402 )1(
یادداشت هفته

مناسبت هفته

سالم!سالمیچوبویخوشآشنایی!
آزمون اول نوبت برگزاری زمان تا شماره این از
سراسریسال1402کهدرروزهایپنجشنبه29
میشود، برگزار جاری سال ماه دی 30 جمعه و
که نکاتی یادآوری به که است آن بر سعیمان
مهمالزم آزمون این داوطلبان برای آن دانستن

بهنظرمیرسد،بپردازیم.
این هفته« »یادداشت درستون بههمینخاطر،

شماره،مواردزیررامتذکرمیشویم:
نمرات،  کارنامۀ  اختصاصي،  آزمون  نوبت  هر  در   -1
شامل نمرات خام و نمرۀ کل آزمون اختصاصي حاصل 
از میانگین وزني نمرات تراز شده دروس تخصصي آن 
نوبت آزمون براي هر گروه آزمایشي، که داوطلب در آن 

شرکت کرده است، اطالع رساني مي شود.
نظام  پایۀ دوازدهم  نمرۀ کل سابقۀ تحصیلي  ۲- سهم 
3-3-۶ در گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم 
به  آزمون سراسري سال 140۲  انساني  تجربي و علوم 
تأثیر  میزان  و  است،  تأثیر قطعي  با  میزان 40 در صد 
 - ترمي  واحدي/   - سالي  نظام  دیپلم  تحصیلي  سوابق 
واحدي در گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم 
،140۲ سال  سراسري  آزمون  انساني  علوم  و  تجربي 

30 درصد با تأثیر قطعي، و میزان تأثیر سوابق تحصیلي 
واحدي   - واحدي/ترمي   - سالي  نظام  پیش دانشگاهي 
در  قطعي  تأثیر  با  درصد(   40 مجموع  )در  درصد   10

نمرۀ کل سابقۀ تحصیلي است. 
دوازدهم  پایۀ  تحصیلي  سابقۀ  کل  نمرۀ  سهم   -3
 - نظام سالي  پیش دانشگاهي  و  دیپلم  یا  نظام ۶-3-3 
واحدي / ترمي - واحدي در گروه هاي آزمایشي هنر و 
زبان هاي خارجي آزمون سراسري سال140۲، به میزان

۲۶ درصد با تأثیر قطعي و فقط شامل دروس عمومي 
آزمون  نمرۀ کل  به سهم  بقیه  و  است  تحصیلي  سابقۀ 

اختصاصي )کنکور( اضافه مي شود.
4- همۀ داوطلبان )اعم از دانش آموزان و فارغ التحصیالن 
شاخه هاي نظري، فني و حرفه اي و کار دانش، تمامي 
نظام هاي آموزش و پرورش و طالب حوزه های علمیه( 
باشند و در  باید داراي دروس عمومي سابقۀ تحصیلي 
صورت نداشتن، باید براي ایجاد آن از طریق آموزش و 
پرورش اقدام کنند. بدیهي است که در صورت نداشتن 
عمومي،  دروس  از  یک  هر  براي  تحصیلي  سوابق  نمرۀ 

نمرۀ آن درس صفر لحاظ مي شود.
حذف  آزمایشي  گروه هاي  از  یک  هر  زیرگروه های   -۵
شده است و عناوین و ضرایب دروس آزمون تخصصي 
جدول  در  مشروح  صورت  به  آزمایشي،  گروه  هر  در 
صفحۀ 33 دفترچۀ راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون 
سنجش  سازمان  سایت  در  که   140۲ سال  سراسری 

آمده، درج گردیده  است.
۶- ضرایب دروس سوابق تحصیلي، با توجه به نوع دیپلم 
نظام  و   ۶-3-3 آموزشي  نظام  براي  آزمایشي  گروه  و 
سالي- واحدي/ترمي- واحدي در هر گروه آزمایشي، به 
تا 44 دفترچۀ  صورت مشروح در جداول صفحات 40 
سال  سراسری  آزمون  در  شرکت  و  ثبت نام  راهنمای 
140۲ که در سایت سازمان سنجش آمده، درج گردیده  

است.
7- الزم به یادآوری است که دانشگاه آزاد اسالمي در 
سال 140۲، همانند سال گذشته، آزمون مجزایي ندارد 
طریق  از  دانشگاه،  این  در  تحصیل  به  عالقه مندان  و 

آزمون سراسری گزینش و پذیرش می شوند.
مدیراجرایی

آزمون سراسری، مانند هر پدیده یا رخداد مهم دیگری، 
به اندازۀ خود بازتابی از تاریخ، سیاست، اقتصاد و فرهنگ 
است. این کتاب، گزارش تجربۀ سی ساله یک دانش آموختۀ 
جامعه شناسی است و با توجه به اهمیت ورود به دانشگاه 
و کسب مدارک و مدارج علمی و ابعاد اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی و به ویژه بعد فرهنگی زندگی ایرانیان در نیم قرن اخیر، 
لزوم مطالعۀ آن صدچندان می شود. به زعم دکتر ابوالفضل 
آقابابا )نویسندۀ کتاب(، شواهد فراوانی مؤید اهمیت مطالعه 
جامعه شناسانۀ کنکور است: 1- در حال حاضر، ورود جوانان 
به دانشگاه برای والدین و خانواده آنها اهمیت بسیاری دارد و 
خانواده ها برای نیل به این موفقیت، سرمایه گذاری های قابل 
توجه مادی و غیرمادی می کنند؛ ۲- در چرخۀ کامل کنکور، 
صدها هزار فرصت شغلی و گردش مالی ایجاد شده است؛ 3- 
تقاضای اجتماعی ورود به دانشگاه، در ایران و جهان، به شکل 
چشمگیری افزایش یافته است؛ 4- گسترش نظام آموزش 
عالی، تحوالت و دگرگونی های سهمگین و سترگی در عرصۀ 
حیات تاریخی ایران ایجاد کرده است، و باألخره، سیر تحوالت 
سیاسی نیم قرن اخیر ایران و وقوع انقالب اسالمی و تأثیرات 
آن بر نظام گزینش دانشجو، همگی شواهدی بر اهمیت 

دوچندان مطالعه جامعه شناختی کنکور است.

جامعهشناسیکنکور

معرفی کتاب
زهراحسنخانی

قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش

به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های ســازمان ســنجش آموزش کشور از طریق پست 
الکترونیکی )ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.

نشانی پست الکترونیکی:
hefazatazmon@sanjesh.org

خجسته زادروز 
پیامرب بزرگ آسامنی

حرضت عیسی مسیح )ع(
بر همگان تهنیت باد
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اینفوگرافی

توصیه های مهم برای شرکت در

 آزمون سراسری )نوبت اول(
 دی ماه سال 1401

لوازمی که داوطلب مجاز نیست
در جلسه آزمون به همراه داشته باشد

لوازمی که داوطلب بایـد
در جلسه آزمون به همراه داشته باشد

تجهیزات الکترونیکی )تلفن همراه، 
ساعت، دستبند، عینک و انگشتر هوشمند و...(

پرینت کارت شرکت در جلسه 
آزمون همراه با یک سنجاق

مداد سیاه نرم پررنگ )2عدد(کتاب، جزوه، نت و یادداشت

ماسک اضافی سه الیه معمولی

ماشین حساب، پیجر و هندزفری
خودکار و پاک کن هوشمند

اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه

وسایل فلزی
)گل سر، تل، آینه و... باید حتماً پالستیکی باشد(

پاک کن و تراش )1 عدد(

ساک، کیف دستی
مواد خوراکی بجز آب آشامیدنی

تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور
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نظام جدید  کنکور 
کنکور در دوران کرونا

 برگزاری دو کنکور در سال

داوطلبانعزیز!درشمارۀگذشته،تغییراتآزمونسراسریدردورۀکوتاهسهساله)1393تا1395(بررسیاجمالیشد.ایندوره،ازحیث
تغییراتدرمیزانوچگونگیتأثیرسوابقتحصیلیدرآزمونوپذیرشدرورودبهآموزشعالی،بسیارمهمبودهومباحثبسیاریرادرجوامع

علمیونهادهایقانونگذاربههمراهداشتهاست.
دراینشماره،سعیمانبرآناستکهتغییراتآزمونسراسریدرسالیاناخیر)1396تا1401(وهمچنینچگونگیبرگزاریآزمونسراسریسال
1402باجزئیاتآن،بهطوراجمالیبررسیشود.شایانذکراستکهدرراستایکاهشباراسترسداوطلبانآزمونسراسریوخانوادههایشان،در

طولعمر60سالۀآزمونسراسریدرایران،برایاولینبار،آزمونسراسریپیِشرو)سال1402(دردونوبتبرگزارخواهدشد.

راه دانشگاه

فاطمهقلخانباز

در آزمـون سراسـری 139۶، بـا توجـه بـه قانـون اصـالح 
قانون سـنجش و پذیرش دانشـجو در دانشـگاه ها و مراکز 
آمـوزش عالـي کشـور مصـوب 9۵/۲/۲۶ مجلـس محترم 
شـوراي اسـالمي، و بـر اسـاس مصوبـۀ هفتمیـن جلسـۀ 
شـوراي سـنجش و پذیرش دانشـجو مورخ 9۵/۸/9 میزان 
و نحـوۀ تأثیر سـوابق تحصیلي در آزمون سراسـري سـال 

139۶ بـه صـورت زیـر بوده اسـت.
 الـف( آن دسـته از دیپلمه هـاي ریاضـي فیزیـک، علـوم 
تجربي، علوم انسـاني و علوم و معارف اسـالمي، که دیپلم 
خـود را از سـال 13۸4 به بعـد اخذ نموده انـد و امتحانات 
یـک یـا چنـد درس آنهـا به صـورت نهایـي، سراسـري و 
کشـوري برگـزار شـده اسـت، مشـمول اعمـال سـوابق 
تحصیلـي بـوده و سـوابق تحصیلـي موجود دیپلم )سـال 
سـوم آمـوزش متوسـطه( بـه میـزان حداکثـر ۲۵ درصد 
به نسـبت سـوابق تحصیلي موجـود داوطلـب و به صورت 
تأثیـر مثبـت در نمـرۀ کل نهایـي آنـان لحاظ مي شـود. 

ریاضـي  پیش دانشـگاهي  مـدرک  داراي  داوطلبـان  ب( 
فیزیـک، علـوم تجربـي، علـوم انسـاني، علـوم و معـارف 
اسـالمي و هنـر، کـه مـدرک دورۀ پیش دانشـگاهي خـود 

را از سـال تحصیلـي 1390-1391 بـه بعد اخـذ کرده اند 
و امتحانـات یـک یـا چنـد درس آنهـا بـه صـورت نهایي، 
سراسـري و کشـوري برگزار شـده اسـت، مشـمول اعمال 
سـوابق تحصیلـي بـوده و سـوابق تحصیلـي موجـود دورۀ 
پیش دانشـگاهي )صرفـاً نمـرات دروسـي کـه بـه صـورت 
نهایي، سراسـري و کشـوري برگزار شده اسـت(، به میزان 
حداکثـر ۵ درصـد بـه نسـبت سـوابق تحصیلـي موجـود 
داوطلـب و بـه صـورت تأثیـر مثبـت، در نمـرۀ کل نهایي 

آنـان لحـاظ مي شـود.
تبصره: براي داوطلبان مشـمول سـوابق تحصیلي بندهاي 

»الـف و ب«، هـر دو مورد اعمال خواهد شـد. 
همچنیـن بـا توجـه به تصویـب »قانـون برنامۀ پنجسـالۀ 
ششـم توسـعۀ اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگـي جمهوري 
اسـالمي ایـران )139۶-1400(«  در تاریخ 139۵/1۲/14 
از سـوی مجلس شـوراي اسـالمي، در مادۀ 90 این قانون، 
عـالوه بـر مـادۀ 70 » قانـون جامـع خدمات رسـاني بـه 
ایثارگـران« و اصالحیـۀ بعـدي آن در مـادۀ 47 »قانـون 
الحـاق برخـي از مواد به قانـون تنظیم بخشـي از مقررات 
مالـي دولـت«، تغییراتـی در ارتباط با سـهمیه های آزمون 

سراسـری صـورت گرفت. 
الزم بـه یادآوری اسـت کـه آزمون سراسـری1397، کاماًل 
مطابـق بـا ضوابـط آزمـون سراسـری سـال 139۶ برگزار 

گردید.
بـا توجه بـه تغییر نظام آموزشـی کشـور در سـال 13۸9 
)اسـتقرار نظـام آموزشـی 3-3-۶ (، در آزمـون سراسـری 
سـال های 139۸ و 1399، تغییراتـی در سـاختار آزمـون 
بـه وجود آمد و دو دسـته سـؤال بـرای کنکوری های نظام 
قدیـم و جدیـد طراحی شـد و سـازمان سـنجش آموزش 
کشـور، امـکان انتخـاب و پاسـخگویی بـه سـؤاالت نظـام 
قدیـم یـا نظـام جدیـد آموزشـی را بـر عهـدۀ داوطلبـان 
قـرار داد و متقاضیـان آزمـون سراسـری می توانسـتند در 
زمـان ثبت نـام، نـوع نظام آموزشـی امتحانی )نظـام قدیم 
یـا نظـام جدیـد( را بـا توجـه به معیارهـای خـود انتخاب 
کننـد و در آزمـون سراسـری، به سـؤاالت نظام آموزشـی 
انتخابـی خود پاسـخ دهند. همچنیـن در این آزمـون، دو 
دفترچـۀ انتخـاب رشـته بـرای داوطلبـان طراحـی شـد: 
دفترچـۀ راهنمـای انتخـاب رشـته بـا آزمـون و دفترچـۀ 
انتخـاب رشـته بـر اسـاس سـوابق تحصیلـی، و داوطلبان 

گزارشی از َروند برگزاری آزمون سراسری 
در سال های 1396 تا 1402 
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می توانسـتند در آزمـون سراسـری 139۸ در فرم انتخاب 
رشـتۀ بـا آزمون، 1۵0 کـد رشـته محل  و در فرم انتخاب 
رشـته بر اسـاس سـوابق تحصیلی که مجزا بود 100 کد 
رشـته محل را انتخـاب کنند. ضمنـاً اعالم نتایـج هر یک 
از مـوارد نیـز به صـورت جداگانه انجام گرفـت. در آزمون 
1399 بـرای انتخـاب رشـته بـا آزمـون و انتخاب رشـتۀ 
صرفـاً بـا سـوابق تحصیلـی نیـز داوطلبـان می توانسـتند 
بـرای هـر کدام به صـورت جداگانه، 1۵0 کد رشـته محل 

را انتخـاب نمایند. 
* رخـداد قابـل توجـه آزمـون سراسـری 139۸ ،  کـه 
منجـر بـه تغییـر سـاختاری مهـم آزمـون سراسـری در 
سـال 139۸ و 1399 شـد، حضـور دانش آمـوزان سـال 
آخـر نظام جدیـد آموزشـی 3-3-۶ ) برای اولیـن بار( در 

آزمـون سراسـری بود.
بـا توجـه بـه قانـون اصـالح قانـون سـنجش و پذیـرش 
دانشـجو در دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـي کشـور 
مصـوب 9۵/۲/۲۶ مجلـس محتـرم شـوراي اسـالمي، و 
بـر اسـاس مصوبۀ چهاردهمین جلسـۀ شـوراي سـنجش 
و پذیـرش دانشـجو مـورخ 97/۸/14 و مصوبـۀ جلسـۀ 
۲1 شـورای سـنجش و پذیرش دانشـجو مـورخ 9۸/۸/1، 
میزان و نحوۀ تأثیر سـوابق تحصیلي در آزمون سراسـري 

سـال های 139۸ و 1399 بـه صـورت زیـر بـود:
الـف( آن دسـته از دیپلمه هـاي ریاضـي فیزیـک، علـوم 
تجربـي، علـوم انسـاني و علـوم و معـارف اسـالمي، کـه 
دیپلـم خود را در سـال 139۸ و در نظام آموزشـی جدید 
)3-3-۶( اخـذ نموده اند و امتحانـات دروس پایۀ دوازدهم 
آنهـا به صـورت نهایی، سراسـری، کشـوری برگزار شـده 
اسـت، مشـمول اعمـال سـوابق تحصیلـی بوده و سـوابق 
تحصیلـي موجـود دیپلـم )پایـۀ دوازدهـم - سـال سـوم 
آموزش متوسـطۀ نظام جدیـد 3-3-۶( به میزان حداکثر 
30 درصـد بـه نسـبت سـوابق تحصیلي موجـود داوطلب 
و بـه صـورت تأثیر مثبـت در نمرۀ کل نهایـي آنان لحاظ 
شـد و برای سـایر داوطلبـان نیز مطابق بـا ضوابط آزمون 

سراسـری سـال های 139۶ و 1397 بـود.
آزمـون  سـؤاالت   ،1400 سـال  سراسـری  آزمـون  در 
سراسـری تمامـاً بـر اسـاس کتاب هـای نظـام آموزشـی 
3-3-۶ بـود و همـۀ داوطلبـان بایـد بر اسـاس منابع این 
نظـام آموزشـی در کنکـور شـرکت می کردنـد و ضوابـط 
مرتبـط بـا تأثیر سـوابق تحصیلـی در آزمون سراسـری و 
تغییـرات در سـهمیه های پذیـرش در آزمون نیـز به روال 

سـال گذشـته بود.
در آزمـون سراسـری 1401، تغییـر مهمـی در سـاختار 
آزمـون سراسـری بـه منظـور کاهـش احتمـال خطـای 
داوطلبـان در پاسـخگویی بـه سـؤاالت و افزایـش امنیت 
آزمـون رخ داد و دفترچه هـای سـؤاالت و پاسـخنامه های 
ایـن آزمـون، نسـبت بـه کنکور سـال 1400 و سـال های 
قبل تـر از آن، تغییراتـی داشـت؛ بـه ایـن صـورت کـه در 
آزمـون سراسـری، یـک دفترچـۀ عمومـی و دو دفترچـۀ 
دو  و  عمومـی  پاسـخنامۀ  یـک  همـراه  بـه  تخصصـی 
پاسـخنامۀ تخصصـی در بیـن داوطلبـان توزیـع شـد و 

تغییـرات دفترچه ها در گروه های آزمایشـی به این شـکل 
بـود: در گـروه علوم آزمایشـی ریاضی و فنـی، دو دفترچۀ 
سـؤاالت اختصاصی به داوطلبان داده شـد که در دفترچۀ 
اختصاصـی نخسـت، فقـط سـؤاالت درس ریاضـی بود و 
دفترچـۀ اختصاصی دوم، شـامل سـؤاالت دروس فیزیک 
و شـیمی بـود. در گـروه آزمایشـی علـوم تجربـی نیـز 
دروس تخصصـی ریاضـی و زیست شناسـی یـک دفترچه 
فیزیـک،  پاسـخنامۀ جداگانـه داشـت و درس هـای  بـا 
شـیمی و زمین شناسـی نیـز یـک دفترچـه با پاسـخنامۀ 
مجـزا داشـت. داوطلبـان گـروه آزمایشـی علـوم انسـانی 
نیـز در دفترچـۀ اختصاصـی نخسـت، بـه دروس ریاضی، 
اقتصـاد، زبـان و ادبیـات فارسـی و علـوم اجتماعـی، و در 
دفترچـۀ اختصاصـی دوم، بـه دروس زبان عربـی، تاریخ و 
جغرافیا، فلسـفه و منطق و روان شناسـی پاسـخ می دادند. 
در گروه هـای آزمایشـی هنـر و زبان هـای خارجـی نیـز 
یـک پاسـخنامۀ اختصاصی و یک دفترچـۀ اختصاصی در 

اختیـار داوطلبان قـرار گرفـت.
تغییر بسـیار مهـم آزمون سراسـری در سـال140۲ ، که 
ایـن کنکـور را از تمـام آزمون هـای سراسـری سـال های 
قبـل از خـود متمایـز می کنـد، ایـن اسـت کـه آزمـون 
نوبـت در  بـار در دو  اولیـن  بـرای  ایـران  سراسـری در 
سـال بـرای پذیرش دانشـجو در دانشـگاه ها و مؤسسـات 
آمـوزش عالـی برگـزار خواهـد شـد. این تصمیـم و تغییر 
بـزرگ، به منظـور کاهش اسـترس و اضطـراب داوطلبان 
آزمـون سراسـری انجـام می گیرد تـا هر داوطلبـی بتواند 
بـه دلخـواه خود، هر سـال، دو نوبـت درآزمون سراسـری 
شـرکت کند. در ادامه، به تغییرات مهم آزمون سراسـری 

سـال 140۲ می پردازیـم:

تعـداددفعـاتبرگـزاریآزمـونسراسـریو
اختصاصی آزمـون اعتبـار

آزمـون اختصاصـی )کنکـور( هـر سـال دو بـار برگـزار 
خواهـد شـد. نوبـت اول: )۲9  و 1401/10/30( و  نوبـت 
دوم:  )14و 140۲/4/1۵( و داوطلـب می توانـد بـه اختیار 
خـود، در یـک یا هـر دو نوبت آزمون شـرکت کند. ضمناً 
نتیجـۀ آزمـون سراسـری، حداکثر بـرای دو سـال و صرفاً 
بـرای همـان گروه آزمایشـی کـه داوطلب در آن شـرکت 

کـرده، معتبر اسـت.

تأثیرقطعیسابقهتحصیلی
سـابقۀ تحصیلـی داوطلبـان بـه صـورت 40 درصـد تأثیر 
قطعـی در نمـرۀ کل نهایی آنـان اعمال می شـود. الزم به 
توضیح اسـت که منظور از سابقۀ تحصیلی، نمرات دروس 
عمومی و تخصصی دورۀ دوم متوسـطه در نظام آموزشـی 
3-3-۶ و دیپلم و پیش دانشـگاهی در نظام آموزشی قبلی 
هر رشـتۀ تحصیلی دوره متوسطه اسـت که امتحانات آن 
مطابـق اصـول سـنجش و اندازه  گیری، به طور اسـتاندارد 
و کیفـی از سـوی وزارت آمـوزش و پـرورش بـه صـورت 
سراسـری و نهایی در سـال های مختلف، مطابق مصوبات 

شـورای عالـی آموزش و پرورش برگزار شـده باشـد.
حذفزیرگروهها

ضرایـب دروس در هـر گروه آزمایشـی ثابت بوده اسـت و 
زیرگروه هـای آزمایشـی نیز حذف شـده اند.
دروسوضرایبآزموناختصاصی

سـؤاالت آزمـون سراسـری، از میـان دروس تخصصـی 
رشـته های تحصیلی در سه سـال آخر دورۀ دوم متوسطه 
در هـر یـک از گروه های آزمایشـی و براسـاس کتاب های 
درسـی وزارت آموزش و پرورش طرح می شـود و از سـوی 

سـازمان سـنجش آموزش کشـور برگزار خواهد شـد. 
نمراتآزموناختصاصی

در هـر نوبت آزمـون اختصاصی، کارنامۀ نمرات، شـامل 
نمـرات خـام و نمـرۀ کل آزمـون اختصاصـی بـرای هر 
گروه آزمایشـی اسـت که داوطلب در آن شـرکت کرده 
اسـت و این کارنامـه در پروفایل داوطلب اطالع رسـانی 
می شـود )نمـرۀ کل آزمـون اختصاصـی، میانگین وزنی 
نمـرات تـراز شـده دروس تخصصـی آن نوبـت آزمـون 

است(. 

متنبرگرفتهشدهاز:
  مطالـب تدویـن شـده در دفتـر ریاسـت و ادارۀ کل روابـط 
عمومـی و امـور بیـن الملـل سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور.
  آرشـیو پیک سـنجش )هفته نامـۀ خبـری و اطـالع رسـانی 

سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور(. 
  آرشیو دفترچه های آزمون سراسری.

  سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس :
www.sanjesh.org 

راه دانشگاه



  دوشنبـه ۲۸ آذر مـاه 1401    سال بیست و هفتم ، شمـاره 3۸   

آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون های سراسری

 همـراه داشـتن و اسـتفاده از هرگونـه وسـیله 
دسـتگاه های  و  الکترونیکـی  ارتبـاط  غیرمجـاز 
انـواع سـاعت هـا،  تلفـن همـراه،  حافظـه دار مثـل 
دسـتبندها، عینک ها و انگشـترهای هوشـمند، پیجر 
و هندزفـری، انواع خودکارها و پاکن های هوشـمند

 تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی 
یا دست اندرکاران آزمون

 ثبت نام با هویت مجعول )ارائه مدرک، گواهی یا 
تصویر گواهی مجعول( و شرکت در جلسه آزمون 

به جای داوطلب دیگر

 کمک به داوطلبان دیگر جهت پاسخگویی به سواالت

 خرید یا فروش سواالت آزمون یا پاسخ آن ها

 تالش در جهت دستیابی و افشای سواالت آزمون

 عضویت در یک گروه یا شبکه )شبکه های مجازی 
و حقیقی( مدعی تقلب و تضمین قبولی در آزمون

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور

مجازات پیش بینی شدهتخلفـات و جـرائـم

 محـرومیت از شـرکـت
در آزمون از 1 تا 10 سال بعد

و محرومیـت از گزینـش علمی 
در آزمـون همان سـال

 جزای نقدی و حبس از
1 تا 5 سال و یا هر دو مجازات

 تشدید مجازات های
پیش بینی شده در قانون




