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 باسمه تعالي
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 تعداد دفترچه سؤال

 علوم
 وفنيرياضي

صبح پنجشنبه 

13/4/1398 
 دفترچه شامل:  2 1 آبي

 دفترچه آزمون عمومي -1)
 دفترچه آزمون اختصاصي( -2

 نيعلوم انسا
صبح پنجشنبه 

13/4/1398 
 دفترچه شامل:  2 1 سبز

 دفترچه آزمون عمومي -1) 
 دفترچه آزمون اختصاصي( -2

 نرـُـه
عصر پنجشنبه 

13/4/1398 
 دفترچه شامل: 2 1  صورتي

 دفترچه آزمون عمومي -1)
 دفترچه آزمون اختصاصي( -2

 تجربي علوم
صبح جمعه 

14/4/1398 
 دفترچه شامل:  2 1 قرمز

 دفترچه آزمون عمومي -1) 
 دفترچه آزمون اختصاصي( -2

هاي زبان
 خارجي

عصر جمعه 

14/4/1398 
 دفترچه شامل:  2 1 نارنجي

 دفترچه آزمون عمومي -1) 
 دفترچه آزمون اختصاصي( -2

مركـز   سراسر كشور، شهرستان داوطلبان كليه براي سراسري آزمونبرگزاري  ( محل1
در  داوطلـب  كـه  اسـتاني  در همـان  واقـ   هايشهرستاناز يكي و يا  همان استان
 ، خواهد بود. است كرده مشخص فعلي اقامت محل استان عنوان به نامثبت تقاضانامه

 نهـ  يكشـنبه   از روز مختلف آزمايشي هايگروه داوطلبان آزمون شركت در ( كارت2
شـاني:  زمان سنجش آموزش كشـور بـه ن  از طريق سايت اينترنتي سا 1398تيرماه 

www.sanjesh.org  باشد.قابل دريافت مي 
( نام گروه آزمايشي و همچنين تاريخ و زمـان برگـزاري آزمـون )جلسـه صـب  يـا       3

هـاي  گـروه هاي شـركت در آزمـون هريـز از داوطلبـان     بعدازظهر( بر روي كارت
خارجي هاي تجربي و زبانو علوم انساني ،  هنر، علوم و فني وم رياضي آزمايشي عل

 مشخص گرديده است
، تفكيـز  به آزمايشي هاياز گروه هر يز و اختصاصي عمومي آزمون هاي( دفترچه4

آزمايشـي،   گـروه  ، عنـوان آزمون از آنها، نام جلد هريز و بر روي شده بنديبسته
 .است درج گرديده طلب و نوع دفترچه سؤاالتمشخصات داو

بينـا، ناشـنوا و   ( مدت زمان پاسخگويي براي داوطلبان معلول )داوطلبان نابينا، نيمه5
هاي خاص( به علت زماني كـه صـرخ خوانـدن سـؤال توسـ       شنوا و معلوليتنيمه

ن شروع شود، از زماممتحنين، كه با توجه به نقيصه استنباط و پاسخگويي كندتر مي
امتحان با توجه به دروس مربوط )دروس آزمون عمومي و اختصاصي( محاسـبه و در  

 جداول مربوط درج گرديده است. 
 هاي آزمايشي مختلفدفترچه سؤاالت عمومي و اختصاصي گروه
 هاي آزمايشي مختلفجدول دفترچه سؤاالت عمومي گروه

 دفترچه
 عمومي

 امتحاني مواد
 تعداد
 سؤال

 از 
 شماره

 تا 
 شماره

 پاسخگويي براي الزم مدت
 براي داوطلبان )به دقيقه(

 معلول عادي

 1 شماره
 دقيقه( 75)

 23.4 18 25 1 25 زبان و ادبيات فارسي
 26 20 50 26 25 زبان عربي

 22.1 17 75 51 25 اسالمي*ومعارففرهنگ
 26 20 100 76 25 زبان انگليسي

 غيرانگليسـي  آنـان  خـارجي  و يا زبان دهنداالت معارخ غيراسالم پاسخ ميبه سؤ كه داوطلباني* 
 خـارجي  ( و زبـان و مسـيحي  ، زرتشتي)كليمي ديني هاياقليت مربوط به سؤاالتبايد باشد، مي

بـراي ايـن   مربـوط   سـؤاالت  .دهند ( را پاسخو يا روسي ايتاليايي، آلماني، )فرانسه غيرانگليسي
هـاي  سازي شده و بـه صـورت بسـته   شخصي آنان داوطلبي شماره به با توجهز داوطلبان دسته ا

 ايـن  داوطلبـي  شـماره شده است.  هاي امتحاني مربوط قرار دادهمجزا، در كيسه هر يز از حوزه
و آمـار   امتحـاني  هـاي حـوزه  در جـدول  آزمايشـي  هـاي از گـروه  يز در هر از داوطلبان دسته
 .  است شده مشخص هر حوزه لبانداوط

http://www.sanjesh.org/


 2صفحه 

 هاي آزمايشي مختلفجدول دفترچه سؤاالت اختصاصي گروه
 (13/4/1398شنبه )صبح پنج علوم رياضي و فنيگروه آزمايشي 

 دفترچه
 اختصاصي

 امتحاني مواد
 تعداد
 سؤال

 از 
 شماره

 تا 
 شماره

 پاسخگويي براي الزم مدت
 براي داوطلبان )به دقيقه(

 معلول عادي

 2 شماره
 دقيقه( 175)

 127.5 85 155 101 55 رياضيات
 82.5 55 200 156 45 فيزيز
 52.5 35 235 201 35 شيمي

 (13/4/1398نبه )صبح پنجش علوم انسانيگروه آزمايشي 

 2 شماره
 دقيقه( 165)

 37.5 25 120 101 20 رياضي 
 13 10 135 121 15 اقتصاد 
 39 30 165 136 30 رسيزبان و ادبيات فا 
 26 20 185 166 20 زبان عربي 
 32.5 25 215 186 30 تاريخ و جغرافيا 
 19.5 15 235 216 20 علوم اجتماعي 
 37.5 25 260 236 25 فلسفه و منطق 
 19.5 15 280 261 20 روانشناسي 

 3 شماره
 26 20 300 281 20 اصول عقايد و فقه ***  دقيقه( 20)

د، نباشمي اسالمي و معارخ علوم دانشگاهيپيش داراي ديپل  و مدرك كه اوطلبانيد*** 
 اصولدرس  سؤال 20 ، به2 شماره دفترچه سؤاالت به بر پاسخگويي عالوهالزم است 
 .دهند پاسخ( فقه و عقايد اصول )دفترچه 3 شماره در دفترچه مندرج عقايد و فقه

ــه د ****: ــد آموزشــي ب ــارخ اســالمي نمــام جدي ــوم ومع ــپل  عل ــان داراي دي  اوطلب

) اصـول عقايـد( تحويـل     3در گروه آزمايشي علوم انسـاني دفترچـه شـماره      3-3-6 
ــه ســواالت دفترچــه   نخواهدشــد و ايــن دســته از داوطلبــان منحصــراً مــي بايســت ب

ـ     2اختصاصي )دفترچه شماره  المي نمـام  ( كه ويژه داوطلبـان ديـپل  علـوم و معـارخ اس
 .به آنها تحويل مي شود، پاسخ دهند 6-3-3آموزشي 

 (13/4/1398)عصر پنجشنبه  هـــنر آزمايشيگروه 

 2 شماره
(165 

 دقيقه(

 32.5 25 130 101 30 درك عمومي هنر
 52 40 160 131 30 فيزيكدرك عمومي رياضي

 33.8 26 180 161 20 ترسيم فني
 31.2 24 200 181 20 و تجسمي خالقيت تصويري
 16.9 13 220 201 20 خالقيت نمايشي
 26 20 240 221 20 خالقيت موسيقي

 22.1 17 260 241 20 خواص مواد

 (14/4/1398 معه)صبح ج علوم تجربي گروه آزمايشي

 2 شماره
 دقيقه( 175)

 26 20 125 101 25 زمين شناسي 
 70.5 47 155 126 30 رياضي 
 46.8 36 205 156 50 زيست شناسي 
 55.5 37 235 206 30 فيزيك 
 52.5 35 270 236 35 شيمي 

 3 شماره
 39 30 320 271 50 بهياري *  دقيقه( 30)

الزم ، يپل  بهياري كه به حرفه بهيـاري اشـتغال دارنـد   د گواهينامهداراي  داوطلبان* 
ـ  50 ، به2 شماره دفترچه سؤاالت به بر پاسخگويي عالوهاست   درس بهيـاري  ؤالس
 . دهند پاسخ( بهياري )دفترچه 3 شماره در دفترچه مندرج

 (14/4/1398)عصر جمعه  هاي خارجيزبانگروه آزمايشي 
 2 شماره

 دقيقه( 105)
 زبان تخصصي

 )انگليسي، فرانسه، آلماني(**
70 101 170 105 136.5 

هـاي خـارجي   يكي از زبـان  دسته از داوطلباني كه زبان خارجي انتخابي آنان آن** 
 2نيـازي بـه پاسـخگويي بـه دفترچـه شـماره        ،باشـد ايتاليايي و يا روسي مـي 
بـا   ،االت عموميؤبايست پس از پاسخگويي به دفترچه س)اختصاصي( ندارند و مي

 نم  و ترتيب جلسه را ترك نمايند.
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 آزمون هاي سؤاالت و پاسخنامهنكاتي در باره دفترچه
( و 1ليه سؤاالت آزمون عمومي )دفترچـه شـماره   ك 1398ل اسري سا( در آزمون سر1

( داوطلبـان در هـر پـنر گـروه آزمايشـي،      2اختصاصي )دفترچه شـماره  زمون آ
سازي شده و شماره داوطلبي، نام خانوادگي و نام هر داوطلب بر روي جلـد  شخصي

نوع هسـتند.ت هـا داراي تنـوع   دفترچه آزمون وي درج گرديده است. اين دفترچه
ـ  D E F 6.3.3و نمام غيـر   A B C 6.3.3نمام  دفترچه هاي . الزم بـه  باشـد يم

مربوط به داوطلبان اقليت )غيراسـالم( و متقاضـي زبـان     توضي  است كه دفترچه
هاي آزمايشي در دروس عمومي، دفترچه مربوط به زبان غيرانگليسي در كليه گروه

هاي شماره هاي خارجي و دفترچهتخصصي آلماني و فرانسه در گروه آزمايشي زبان
در گروه آزمايشي علوم تجربي )سؤاالت درس بهياري( و در گروه آزمايشي علوم  3

سـازي شـده )مشخصـات    انساني )سؤاالت درس اصول عقايد و فقه( نيز شخصـي 
 باشد. داوطلبان بر روي جلد دفترچه درج گرديده( ولي داراي تنوع نمي

نوبت صب  )علوم  آزمايشي يهاگروه و اختصاصي عمومي آزمون هايدفترچه( كليه 2
نوبت عصر )هنر و  آزمايشي يهاگروهو  رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني(

هـاي  و بر اساس سازمان اجرايي حوزه )تفكيـز حـوزه   جداگانه هاي خارجي(زبان
مشخصـات   هـا رچهجلد دفت روي بر و گرديده بنديبستهفرعي و تعداد داوطلبين( 

 و زمـان  آزمايشـي  گـروه  عنوان با آزمون دفترچه، نام شماره، كد كنترل داوطلب، 
 نماينده بهنوبت صب   آزمايشي يهاگروهي ها. دفترچهشده است جردآن  برگزاري
 بـه  نوبـت عصـر   آزمايشي يهاگروههاي دفترچهو  1 شماره مخزن ولئمس محترم
 خواهد شد. تحويل 2 شماره مخزن ولئمس ممحتر نماينده

طبق  ،هر راب  آزموننايلوني  هايبستهتعداد  بسته مربوط به هر يز از رابطان،در ( 3
بسته محتوي پاسخنامه و دفترچه در . ه شده استقرار دادهاي امتحاني حوزهاعالم 

هر  شركت در آزمون تكار و شماره خانوادگي و نام نام(، 1عمومي )دفترچه شماره 
و طوري كه بدون باز كردن بسـته نـايلوني بـه     درج پاسخنامه در سربرگ داوطلب

بسته محتـوي  نبايد  داوطلب اين . بنابراست ه، قرار گرفتدراحتي قابل مشاهده باش
 كنيد هر داوطلـب  ضمناً دقتسؤال و پاسخنامه را تا قبل از اعالم بلندگو باز نمايد. 

 شـركت در آزمـون   كـارت  بـا شـماره   آن شماره خود كه به مخصوص صندلي روي
و از مخدوش نمودن و نوشتن مشخصات خود در بـاالي   باشد نشسته ،دارد مطابقت

 .پاسخنامه اكيداً خودداري نمايند
بندي دقيق انجام شده بر اساس تعداد رابطين، نيازي به بـازكردن  با توجه به بسته( 4

 باشد.سؤاالت در مخزن نميتوي مح سهكي
تبصره: چنانچه در مواردي نياز به بازكردن كيسه سـؤاالت در مخـازن اصـلي باشـد،     

 مراتب رسماً از طريق سازمان ابالغ خواهد شد.
بيني شـده  تعدادي دفترچه سؤال اضافي پيشآمار  به با توجه ياصل هر حوزه براي( 5

قرار داده شـده اسـت. بـديهي    « جام  تست»بسته اي به عنوان است كه در كيسه
 است در صورت نياز پس از هماهنگي با ستاد آزمون، اين كيسه الزم است باز شود.

داوطلبان به همراه دفترچه آزمون عمومي )دفترچـه  از  يز هر امتحاني پاسخنامه( 6
 بندي و پلمپ شده است.( داوطلبان، بسته1شماره 
بسـته   بازكردن باشد حق كه و در هر مقامي كس هيچ رعيف هاي: در مخزنتذكرمه 

را  داوطلـب  مربوط بهو دفترچه عمومي  پاسخنامه محتوي يا پاكت مربوط به رابطان
يا  كيسه ، درِشده بينيپيش زماني برنامه بر اساس آزمون منحصراً در جلسه ندارد و
 ذيرب  باز خواهد شد.   شخص داوطلب توس  پاسخنامه حاوي پاكت

 هـاي حوزه نمرخواهي هايو فرم هاها، آزمون، پاسخنامهصورتجلسه از تنمي  پس( 7
و مسـئول   فرعي مخزن محترم رئيس ،حوزه مدير محترم به مقرر در ساعت فرعي

 مسئولين االختيار وتام محترم با حضور نمايندهمحترم حفاظت آزمون مخزن فرعي 
 .خواهد شد تحويل اصلي حوزه آزمون حفاظت حترمم
بـازا    و در هر حوزه فرعي حوزه تفكيز بايد به نيز داوطلبان از نمرخواهي فرم :توجه

 و نـام  نـام  هتسب و روي هدش بنديبسته آزمون هايمانند دفترچه عيناً هر راب 
 . فـرم گـردد  درج داوطلبـي  و خـت   شـروع  راب ، تعـداد و شـماره   خانوادگي
 براسـاس  و توس  راب  آزمون از اجراي قبل زماني برنامه به با توجه نمرخواهي
 بايـد پاسـخ   خواهد شد و داوطلب گردد توزي مي از بلندگو پخش كه دستوري
 نمايد. دقيقه درج 10مدت و در همان فرم آنها را در 

 مخزن فرعي:
بـر اسـاس سـازمان     ،هاي آزمونسؤاالت و پاسخنامههاي بستهشود كه لي اطالق ميبه مح تعريف:

 شود.هاي فرعي از مخزن اصلي به آن مكان منتقل مياجرايي حوزه

 ها:ويژگي
  هاي برگزاري آزمون قرار داشته باشد.بوده و در مجاورت سالن آمادهروز قبل از آزمون بايد  مخزن محل( 1
يـز  هـاي فرعـي،   ها به تفكيز رابطان هر يز از حوزهو پاسخنامهاالت هاي سؤ( بسته2

تا توس  مسئول مخزن فرعي،  شودبه اين مخزن منتقل مي زمون،آساعت قبل از شروع 
 .هاي سؤال و پاسخنامه و فرم نمرخواهي مربوط به هر راب  كنترل شودبسته

ها توس  رابطان از اين مخزن امه( طبق زمان اعالم شده در برنامه زماني سؤاالت و پاسخن3
 شود.ها جهت تحويل به داوطلبان منتقل ميبه سالن

 
هاي داوطلبان را از مخزن فرعـي جهـت   هاي آزمون و پاسخنامهدفترچههاي حاوي بستهبايست راب  مي

ن و هـاي آزمـو  دفترچـه  هاي مقـرر وده و در زمانانتقال به سالن امتحانات طبق برنامه زماني دريافت نم
حاضر و بسته محتوي پاسخنامه و دفترچه آزمون عمومي و همچنين هاي تكميل شده داوطلبان پاسخنامه

بندي شده و بدون آنكه بسته مزبور به همان صورت بسته بسته دفترچه اختصاصي داوطلبان غايب را
 آوري و ضمن كنترل و شمارش به مخزن تحويل نمايد. جم  ،را باز نمايد
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 رابطينشرح وظايف 
 د.بشناسن است شده تعيين شناسايي در كارت خود را كه مربوط به و سالن مخزن كار و اتاق ، محلاز روز آزمون قبل( 1
ـ  صب  ياو پنجشنبه صب  نوبت آزمون جلسه ، برايدر روز امتحان( 2 و  صـب   00/6 سـاعت  ، هجمع

ـ بعدازظهر  يا و شنبهپنجبعدازظهر  نوبت آزمون جلسه براي كـار   محـل  در 30/13 سـاعت  هجمع
 د.كنن معرفي مدير حوزه ، خود را بهامر حضور و غياب خود حاضر شوند و براي

 د.كنن نصب سينه چپ خود را در سمت شناسايي كارت( 3
 يادآوري مه :

 در سـربرگ  هـر داوطلـب   مـون شـركت در آز  كـارت  و شماره خانوادگي و نام نام آزمون در اين -
خـود را بنويسـد،    مشخصـات  پاسخنامه نبايد باالي داوطلب اين . بنابراست شده درج پاسخنامه
شـركت   كارت با شماره آن شماره خود كه به مخصوص صندلي روي كنيد هر داوطلب ضمناً دقت
 باشد. دارد نشسته مطابقت در آزمون

ـروه آزمايشـي،       1398سري سال سرادر آزمون  - ـنر گ ـر پ ـان در ه كليه سؤاالت آزمون عمومي و اختصاصي داوطلب
ـؤاالت )  سازي شده و شماره داوطلبي، نام خانوادگي و نام هر داوطلب شخصي ـام  و نوع دفترچـه س و  ABC 6.3.3نم
مي به همراه پاسـخنامه  روي جلد دفترچه آزمون وي درج گرديده است. دفترچه آزمون عمو بر( 6.3.3DEFنمام غير 

ـا   2بندي شده و دفترچه آزمون اختصاصي )دفترچه شـماره  امتحاني در يز كيسه نايلوني بسته ـز در يـز   3و ي ( ني
ـته  كيسه نايلوني بسته ـوه بس ـواهي،    بندي و آماده شده است كه توضيحات كافي در خصوص نح ـرم نمرخ بنـدي ف

ـاني )نماينـدگان   به نحو مقتضي به اطالع مسئولين حوزههاي آزمون و پاسخنامه امتحاني داوطلبان دفترچه هاي امتح
ـري    محترم تام ـوع را پيگي ـرب  موض االختيار( خواهد رسيد كه الزم است كليه عوامل اجرايي، از طريق مسئولين ذي
 نمايند.

هاي حاوي دفترچه آزمون عمومي و پاسـخنامه و دفترچـه   بستهو  نمرخواهي فرم دريافت براي( 4
 ايـن  ضـميمه  كـار شـما كـه    مراحـل  زمـاني  برنامـه  آنها دقيقـاً بـه   و توزي ون اختصاصي آزم

خواهـد   سـبب  غفلـت  كوچكترين فرماييد. خواهد شد دقت داده و در روز امتحان دستورالعمل
 دفترچـه محتـوي   نـايلوني  كيسـه  درِ نگردد. ضمناً آوريو جم  توزي  موق  به سؤاالت شد كه

 كـامالً هـر داوطلـب    مربوط بـه  اختصاصيآزمون  سؤاالت آزمون عمومي و پاسخنامه و دفترچه
 زمـاني  برنامـه  بـه  توجـه  با هر آزمون امتحان شروع منحصراً بايد در زمان كه ،است شده هبست

 بازگردد. طلبداوتوس  منحصراً ، آزمون در جلسه مربوطه آزمون نايلوني امتحان، كيسه اجراي
ـا   نشـده  چاپ آزمون در دفترچـه از سؤاالت تعدادي كه اظهار داشت داوطلبي چنانچه (5 از  ،باشـد مخـدوش مـي  و ي

ـر   كنترل داوطلب بخواهيد با آرامش به سواالت بعدي پاسخ دهد و بالفاصله دفترچه اي كه با كد  و تنوع درج شـده ب
ته باشد را از مخزن تحويل گرفته و در اختيار وي قرار دهيد و دفترچه ناقص روي دفترچه اصلي داوطلب مطابقت داش

دفترچه تعويضـي   كد كنترلدر صورت يكسان نبودن  . ضمناًرا از داوطلب اخذ نموده و موضوع نيز صورتجلسه شود.
مربوط، تعـداد  هر دو دفترچه در صورتجلسه  كد كنترلبا دفترچه جديد ارائه شده به داوطلب، الزم است ضمن درج 

سؤاالتي كه داوطلب قبل از تعويض دفترچه به آن پاسخ داده است نيز در صورتجلسه قيد و هر دو دفترچه )دفترچه 
ـبه و   ناقص و دفترچه جديد( ضميمه صورتجلسه گردد. بديهي است زمان تلف شده داوطلب بايستي به دقت محاس

 يات اين موضوع نيز بايستي در صورتجلسه قيد گردد.  در انتهاي زمان مقرر آزمون، براي وي لحاظ شود. جزئ
ـام  هاي آزمايشي مختلف )با توجه به تنوع دفترچه سؤاالت در گروه تذكر خيلي مهم: و  ABC 6.3.3)نم

دفترچه تحويل شده بـه داوطلـب    كنترل ، دقت شود كد«تست جامع»در بسته  (6.3.3DEFنمام غير 
ضمن الزم است در صورتيكه داوطلب تعدادي از سـؤاالت  در صورتجلسه مربوط ذكر شده باشد. در 

و تعـداد  را از دفترچه ناقص در پاسخنامه عالمتگذاري نموده باشد، در صورتجلسه تنميمي شـماره  
سؤاالت پاسخ داده شده از دفترچه ناقص نيز دقيقاً ذكـر گرديـده و هـر دو دفترچـه تحـويلي بـه       

 ميمي به سازمان ارسال گردد.داوطلب )ناقص و جديد(، ضميمه صورتجلسه تن

 نماييد. اقدامهاي آزمون و دفترچهها پاسخنامه آوريجم  به نسبت و دقت با سرعت آزمون جلسه در پايان( 6
ـر  هايكوچكتر را در باال و شماره هايشماره ( راب  بايدپاسخنامه روي طرخ ها )ازپاسخنامه و شمارش آوريجم  در( 7 را  بزرگت

 .قرار دهد در زير
ـه      ـا كلي ـد ت تذكر مه  : در زمان جم  آوري پاسخنامه هاي داوطلبان غايب و حاضر و شمارش آنها نهايت دقت را به عمـل آوري

 اوراق امتحاني كه آمارش طبق شروع و خت  داوطلبي به شما واگذار شده بدون كسر تحويل مخزن فرعي شود.

 .كنيد همكاري با مراقبان و مراقبت در كار نم  باشيد و حضور داشته ، در سالنافتو دري توزي  زماني در فواصل( 8
 .برسانند مخزن رئيس يامضا خود را به شناسايي كارت آزمون بايد در پايان رابطان( 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 از بلنـدگو پخـش   كه دستوري توس  راب  و براساس آزمون راياز اج ، قبلزماني برنامه به با توجه از داوطلبان نمرخواهي فرم( 11

 .نمايد عالمتگذاري همان فرمآنها را در  بايد پاسخ خواهد شد و داوطلب گردد، توزي مي
و سـاعت   هوشـمند  دسـتبند از آوردن هرگونه وسايل ارتباطي )تلفن همراه، ( 12

( در داخـل حـوزه امتحـاني    سـي  و .... پيجر، بيانگشتر هوشمند ، هوشمند ، 
خودداري نماييد. در صورت مشاهده، تخلف محسوب شده و برابر مقررات بـا  

 شما رفتار خواهد شد.
هايي كـه باعـ    ها از پوشيدن كفشمحترم بخصوص خان رابطين كليه ( 13

هاي پاشـنه بلنـد و ...(، خـودداري    گردد )كفشايجاد صدا در سالن مي
 نمايند.

اضات بسياري از داوطلبان مبني بر عدم رعايت سـكوت يـا   اعتر: مه  تذكر 
گفتگوي عوامل اجرايي )بخصوص مراقبان( در سالن برگزاري آزمون بـه  

، لذا مقتضي است رعايت اين ، موضـوع بـا   اين سازمان واصل مي گردد
 دقت و نمر به عمل آيد.

 

ه و حوزه امتحاني آنان در محل ماموريت در صورتي كه بستگان درجه يز جنابعالي در اين آزمون شركت نمود( 14
شما مي باشد، طبق ضابطه امكان همكاريتان در اين آزمون ميسر نيست. ضمناً مقتضي است جنابعالي ه  

 )مندرج درصورتجلسات(را تكميل و تحويل حفاظت آزمون حوزه نماييد. 63فرم شماره 

 هاي مه :( يادآوري10
( رابطان بايد آمار داوطلبان غايب رديف خود را با قيد شماره كامل غايبين و به ترتيب شـماره  1-10

تحويـل   مخصوص داوطلبان غايب بنويسند و امضا كنند و به مسئول مخزن 49شماره در فرم 
 دهند.

 باشد:هاي آزمايشي مختلف به شرح زير ميكننده در گروه( رنگ پاسخنامه داوطلبان شركت2-10
 رنگ پاسخنامه گروه آزمايشي تاريخ آزمون نوبت و روز آزمون

 آبي علوم رياضي و فني 13/4/1398 صب  پنجشنبه
 سبز علوم انساني 13/4/1398 صب  پنجشنبه
 صورتي هــنر 13/4/1398 عصر پنجشنبه

 قرمز علوم تجربي 14/4/1398 صب  جمعه
 نارنجي هاي خارجيزبان 14/4/1398 عصر جمعه

 



 5صفحه 

 وفنيرياضي علوم آزمايشي گروه و اختصاصي عمومي آزمون رابطان دستوركار ضميمه
 اختصاصي و عمومي آزمون اجراي مراحل زماني برنامه :موضوع

 (13/4/1398پنجشنبه  صبح )امتحان فني و رياضي علوم آزمايشي گروه
 جلسـه  در كه فني و رياضي علوم آزمايشي گروه اختصاصي و عمومي آزمونهايحوزه ز رابطانا      
 :كنند، خواهشمند استمي وظيفه انجام پنجشنبه صب 
 .حاضر باشيد خود كار محل در صب  6 ساعت (الف
 .نماييد مربوط معرفي فرعي مدير حوزه ، خود را بهغياب حضور و برايدقيقه  15و  6 ساعت ( ب
 يد.كن تنمي ، ايران اسالمي جمهوري صداي خود را با ساعت ساعت ( ج
از  و پـس  مراجعـه  مخـزن  به داوطلبان نمرخواهي فرم گرفتن تحويل براي دقيقه 15 و 7 ساعت ( د

 .گرديد باز سالن آنها فوراً به دريافت
ـاوي  كيسه درِ خواهد شد، بلندگو پخش از كه دستوري براساس دقيقه 30 و 7 در ساعت ( ه  فـرم  ح

 قرار دهيد. داوطلبهر  صندليروي دسته را  نمرخواهي و فرم هنمود را باز نمرخواهي
ـاي نمرخـواهي   فـرم خواهد شـد،   بلندگو پخش از كه دستوري براساس دقيقه 41و  7 ساعت ( و ه

آوري نموده و به مخزن تحويل نماييد و پس از دريافت اوراق امتحاني داوطلبان داوطلبان را جم 
 يد.فوراً به سالن بازگرد

دفترچه آزمون  حاوي بستهخواهد شد،  بلندگو پخش از كه دستوري براساس دقيقه 46و  7 ساعت ( ز
 و شـماره  شـركت در آزمـون   كارت شماره به را با توجهعمومي و پاسخنامه امتحاني داوطلبان 

 .قرار دهيد بداوطل هر صندلي دسته ، رويو شماره مندرج بر روي هر بسته صندليبرچسب 
 در ذيـل  منـدرج  گانـه چهار بندهاي به با توجه گردد كهتقاضا مي از رابطان امتحان از شروع پس (ح

ـتورات  كـه  اسـت  فرمايند. بديهي اقدام شدهتعيين در زمان اقدامات ذكر شده به نسبت از  دس
ـان   بلندگو پخش  گـروه  و اختصاصـي  عمـومي  آزمـون  جلسـه  نخواهد شد و منحصـراً رابط

مندرج  گانهچهار بندهاي به ( با توجهپنجشنبه صب  امتحان )جلسه و فني رياضي علومآزمايشي
 نمايند. وظيفه بايد انجامدر جدول ذيل 

  گانهچهار و بندهاي كار اجراي مراحل زماني موضوع: برنامه
 ل اجرايي(مندرج در دفترچه اصومربوط به راب  )

 مطلب ترتيب ساعت

 بند 03-8
(1) 

 آزمـون  دفترچـه  و پاسـخنامه هـاي حـاوي   بسته آوريجم 
و  آنـان  كـارت  شماره فهرست تهيه و غايب داوطلبان عمومي
بندي شـده و بـدون آنكـه بسـته     به صورت بستهآن  تحويل

 بازگشـت  )مخـزن( و  و شمارش پخش اتاق بهمربوط باز شود، 
 .امتحان سالن به سري 

 بند 55-8

(3) 

 اختصاصـي  آزمـون  دفترچـه بسته حـاوي   منمور دريافت به
 فوراً آن دريافت از پس و مراجعه مخزن ( به2 شماره )دفترچه

 حـاوي  در كيسـه  باشيد كـه  داشته بازگرديد. توجه سالن به
 .نبايد باز شود آزمون

 بند 05-9

(4) 

 ( بين2 شماره )دفترچه اختصاصي آزمون دفترچهبسته  توزي 
ها الزم است )دقت شود كه دفترچه آزمون جلسه در داوطلبان

با توجه به مشخصات درج شده بـر روي آنـان كنـار صـندلي     
 .داوطلبان قرار گيرد(

 بند 18-9
(5) 

هـاي  و بسـته  حاضرين عمومي آزمون هايدفترچه آوريجم 
 ( داوطلبان2 شماره )دفترچه اختصاصي آزمون چهترحاوي دف
 اتـاق  بـه  تحويـل  و آنـان  كارت شماره فهرست و تهيه غايب
 .امتحان سالن به سري  ( و بازگشت)مخزن و شمارش پخش

 گرامي رابطان و يابدمي پايان آزمون)دوازده و ده دقيقه(  دقيقه 10 و 12 ساعت در (ط
 و 12 بايد از ساعت فني و رياضي علوم آزمايشي گروه اختصاصي و عمومي ونآزم
 آوريجمـ   بـه  شـود، نسـبت  مي از بلندگو پخش كه دستوري براساس دقيقه 11

و اقـدام    ( سـريعاً 2 شـماره  )دفترچه اختصاصي آزمون هايو دفترچه پاسخنامه
 مرتب بزرگ به كوچز از شماره پاسخنامه از روي شماره ترتيب ها را بهپاسخنامه

 تحويـل  مخـزن  اتـاق  به آزمون هايدفترچه همراه به آنها رابدون كسري  و نموده
و تا زماني كه تاييد اتمام شمارش اوراق امتحاني را از مخزن فرعي دريافت نكرده دهند 

  ايد نبايد حوزه امتحاني را ترك نماييد.
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 علوم انساني آزمايشي گروه و اختصاصي عمومي آزمون رابطان دستوركار ضميمه
 اختصاصي و عمومي آزمون اجراي مراحل زماني برنامه :موضوع

 (13/4/1398صبح پنجشنبه  )امتحان علوم انساني آزمايشي گروه
 در كـه  انسـاني  علـوم  يآزمايش گروه اختصاصي و عمومي آزمون هايحوزه رابطان از      

 :است كنند، خواهشمندمي وظيفه انجام شنبهپنجصب   جلسه
 .حاضر باشيد خود كار محل در صب  6 ساعت (الف
 .نماييد مربوط معرفي فرعي مدير حوزه ، خود را بهغياب حضور و برايدقيقه  15و  6 ساعت ( ب
 كنيد. تنمي ، ايران اسالمي وريجمه صداي خود را با ساعت ساعت (  ج
و  مراجعـه  مخزن به داوطلبان نمرخواهي فرم گرفتن تحويل براي دقيقه 15 و 7 ساعت ( د

 .گرديد باز سالن آنها فوراً به از دريافت پس
 كيسـه  درِ خواهد شـد،  بلندگو پخش از كه دستوري براساس دقيقه 30 و 7 در ساعت ( ه

 داوطلـب هر  صندليروي دسته را  نمرخواهي و فرم نموده را باز نمرخواهي فرم ويحا
 قرار دهيد.

هـاي  فـرم خواهـد شـد،    بلنـدگو پخـش   از كه دستوري براساس دقيقه 41و  7 ساعت ( و
آوري نموده و به مخزن تحويل نماييد و پـس از دريافـت   نمرخواهي داوطلبان را جم 

 داوطلبان فوراً به سالن بازگرديد. اوراق امتحاني
 حـاوي  بسـته خواهد شـد،   بلندگو پخش از كه دستوري براساس دقيقه 46و  7 ساعت ( ز

شركت  كارت شماره به را با توجهدفترچه آزمون عمومي و پاسخنامه امتحاني داوطلبان 
 دسـته  ، رويهو شماره مندرج بـر روي هـر بسـت    صندليبرچسب  و شماره در آزمون
 .قرار دهيد داوطلب هر صندلي

 منـدرج  گانهچهار بندهاي به توجه با گردد كهتقاضا مي از رابطان امتحان از شروع پس ح (
 كه است فرمايند. بديهي اقدام شده تعيين در زمان اقدامات ذكر شده به نسبت در ذيل

و  عمـومي  آزمـون  جلسـه  منحصـراً رابطـان   د ونخواهد ش از بلندگو پخش دستورات
 بـه  توجـه  بـا  (شنبهپنج صب  امتحان )جلسه انساني علوم آزمايشي گروه اختصاصي
 .نمايند وظيفه بايد انجاممندرج در جدول ذيل  گانهچهار بندهاي

  گانهچهار و بندهاي كار اجراي مراحل زماني موضوع: برنامه
 راب  مندرج در دفترچه اصول اجرايي()مربوط به 

 مطلب ترتيب ساعت

 بند 03-8
(1) 

 آزمـون  دفترچـه  و پاسـخنامه هاي حاوي بسته آوريجم 
و  آنان كارت شماره فهرست تهيه و غايب داوطلبان عمومي
بندي شده و بـدون آنكـه بسـته    آن به صورت بسته تحويل

 بازگشت )مخزن( و و شمارش پخش اتاق بهمربوط باز شود، 
 .امتحان سالن به سري 

 بند 55-8
(3) 

 اختصاصـي  آزمـون  دفترچهبسته حاوي  منمور دريافت به
 آن دريافـت  از پـس  و مراجعه مخزن ( به2 شماره )دفترچه

 در كيسـه  باشـيد كـه   داشته بازگرديد. توجه سالن به فوراً
 .باز شود نبايد آزمون حاوي

 بند 05-9
(4) 

( 2 شـماره  )دفترچه اختصاصي آزمون دفترچهبسته  توزي 
هـا  )دقت شود كه دفترچـه  آزمون جلسه در داوطلبان بين

الزم است با توجه به مشخصات درج شده بر روي آنان كنار 
 .صندلي داوطلبان قرار گيرد(

 بند 18-9
(5) 

هاي و بسته حاضرين ميعمو آزمون هايدفترچه آوريجم 
( 2 شـماره  )دفترچـه  اختصاصـي  آزمـون  چـه حاوي دفتر
 تحويل و آنان كارت شماره فهرست و تهيه غايب داوطلبان

 سـالن  به سري  ( و بازگشت)مخزن و شمارش پخش اتاق به
 .امتحان

 گـروه  اختصاصي و عمومي آزمون ميگرا رابطان يابد ومي پايان آزمون)دوازده(  12 در ساعت ط(
ـاس )دوازده و يز دقيقه(  دقيقه 01و  12 از ساعت بايد انساني علوم آزمايشي  دسـتوري  براس

 اختصاصـي  آزمون هايو دفترچه پاسخنامه آوريجم  به شود، نسبتمي از بلندگو پخش كه
ـا و پاسخنامه اقدام سريعاًداوطلبان حاضر ( 2 شماره )دفترچه  از روي شـماره  ترتيـب  را بـه  ه
ـاي دفترچه همراه به آنها رابدون كسري و  نموده مرتب بزرگ به كوچز شمارهاز  پاسخنامه  ه
ـاني را از مخـزن    و  ددهن تحويل مخزن اتاق به آزمون تا زماني كه تاييد اتمام شـمارش اوراق امتح

 حوزه امتحاني را ترك نماييد.فرعي دريافت نكرده ايد نبايد 
 

 



 7صفحه 

 

 علوم انساني آزمايشي گروه و اختصاصي عمومي آزمون رابطان دستوركار ضميمه
 (دهندمي امتحان را اصول عقايد و فقه درس كه داوطلباني ويژه)

 اختصاصي و عمومي آزمون اجراي مراحل زماني برنامه :موضوع
 (13/4/1398صبح پنجشنبه  )امتحان سانيعلوم ان آزمايشي گروه

 صـب   جلسه در كه انساني علوم آزمايشي گروه اختصاصي و عمومي آزمونهايحوزه از رابطان      
 وظيفـه  انجـام  دهنـد، مـي  نيز امتحان را عقايد و فقه اصول درس كه داوطلباني در حوزه شنبهپنج
 :خواهشمند است كنند،مي
 .حاضر باشيد خود كار محل در صب  6 ساعت (الف
 .نماييد مربوط معرفي فرعي مدير حوزه ، خود را بهغياب حضور و برايدقيقه  15و  6 ساعت ( ب
 كنيد. تنمي ، ايران اسالمي جمهوري صداي خود را با ساعت ساعت (  ج
از  و پـس  مراجعـه  مخزن به داوطلبان نمرخواهي فرم گرفتن تحويل براي دقيقه 15 و 7 ساعت ( د

 .گرديد باز سالن آنها فوراً به دريافت
 فـرم  حاوي كيسه درِ خواهد شد، بلندگو پخش از كه دستوري براساس دقيقه 30 و 7 در ساعت ( ه

 ر دهيد.قرا داوطلبهر  صندليروي دسته را  نمرخواهي و فرم نموده را باز نمرخواهي
هـاي نمرخـواهي   فـرم خواهد شـد،   بلندگو پخش از كه دستوري براساس دقيقه 41و  7 ساعت ( و

آوري نموده و به مخـزن تحويـل نماييـد و پـس از دريافـت اوراق امتحـاني       داوطلبان را جم 
 داوطلبان فوراً به سالن بازگرديد.

دفترچه آزمـون عمـومي    حاوي بستهخواهد شد،  لندگو پخشب از كه دستوري براساس دقيقه 46و  7 ساعت ( ز
ـندلي برچسـب   و شـماره  شـركت در آزمـون   كارت شماره به را با توجهو پاسخنامه امتحاني داوطلبان  و  ص
 .قرار دهيد داوطلب هر صندلي دسته ، رويشماره مندرج بر روي هر بسته

ـبت  در ذيـل  منـدرج  گانـه هفت بنـدهاي  به باتوجه گردد كهضا ميتقا از رابطان امتحان از شروع پس ح(  بـه  نس
نخواهـد   از بلنـدگو پخـش   دستورات كه است فرمايند. بديهي اقدام شده تعيين در زمان اقدامات ذكر شده

ـاني  علـوم  آزمايشـي  گـروه  و اختصاصـي  عمـومي  آزمون جلسه منحصراً رابطان شد و ـ  ويـژه  انس  وزهح
ـا  (شنبهپنج صب  امتحان دهند )جلسهمي امتحان نيز رااصول عقايد و فقه  درس كه داوطلباني  بـه  توجـه  ب
 .نمايند وظيفه بايد انجاممندرج در جدول ذيل  گانههفت بندهاي

 هفت گانه  و بندهاي كار اجراي مراحل زماني موضوع: برنامه
 رچه اصول اجرايي()مربوط به راب  مندرج در دفت 

 مطلب ترتيب ساعت

 بند 03-8
(1) 

 داوطلبـان  عمـومي  آزمـون  دفترچـه  و پاسخنامههاي حاوي بسته آوريجم 
بنـدي  آن به صـورت بسـته   و تحويل آنان كارت شماره فهرست تهيه و غايب

 )مخـزن( و  و شـمارش  پخش اتاق بهشده و بدون آنكه بسته مربوط باز شود، 
 .امتحان سالن به سري  بازگشت

 بند 55-8
(3) 

 شـماره  )دفترچه اختصاصي آزمون دفترچههاي حاوي بسته منمور دريافت به
بازگرديـد.   سـالن  به فوراً هاآن دريافت از پس و مراجعه مخزن بهداوطلبان، ( 2

 .يد باز شودنبا آزمونهاي بسته حاوي در كيسه باشيد كه داشته توجه

 بند 05-9
(4) 

 در داوطلبـان  ( بـين 2 شماره )دفترچه اختصاصي آزمون دفترچهبسته  توزي 
ها الزم است با توجه به مشخصـات درج  )دقت شود كه دفترچه آزمون جلسه

 .شده بر روي آنان كنار صندلي داوطلبان قرار گيرد(

 بند 18-9
(5) 

 چـه هاي حـاوي دفتر و بسته حاضرين موميع آزمون هايدفترچه آوريجم 
 شـماره  فهرست و تهيه غايب ( داوطلبان2 شماره )دفترچه اختصاصي آزمون
 بـه  سـري   ( و بازگشـت )مخـزن  و شمارش پخش اتاق به تحويل و آنان كارت
 .امتحان سالن

45-11 
 بند

(7) 

)درس اصول عقايد و فقه( داوطلبان،  3ره شما دفترچههاي حاوي بسته منمور دريافت به
ـيد كـه   داشته بازگرديد. توجه سالن به فوراً هاآن دريافت از پس و مراجعه مخزن به در  باش

 .نبايد باز شود آزمونهاي بسته حاوي كيسه

55-11 
 بند

(8) 

 در داوطلبـان  ( بـين )درس اصول عقايد و فقـه  3 شماره دفترچهبسته  توزي 
ها الزم است با توجه به مشخصـات درج  )دقت شود كه دفترچه آزمون جلسه

 .شده بر روي آنان كنار صندلي داوطلبان قرار گيرد(

03-12 
 بند

(9) 

و  حاضـرين ( 2اختصاصـي )دفترچـه شـماره     آزمون هايدفترچه آوريجم 
 غايـب  داوطلبان)درس اصول عقايد و فقه(  3شماره  چههاي حاوي دفتربسته
( و )مخزن و شمارش پخش اتاق به تحويل و آنان كارت شماره فهرست و تهيه

 .امتحان سالن به سري  بازگشت
 انسـاني  علوم آزمايشي گروه داوطلبان آزمون)دوازده و بيست دقيقه(  دقيقه 20و  12 در ساعت ط(

 سـاعت  از بايد گرامي يابد و رابطانمي پايان دهنديم را نيز امتحان اصول عقايد و فقه درس كه
و  پاسـخنامه  آوريجم  به شود، نسبتمي از بلندگو پخش كه دستوري براساس دقيقه 21و  12

از  شـماره  ترتيب را به هاو پاسخنامه اقدام سريعاًداوطلبان حاضر  3 شماره آزمون هايدفترچه
 همـراه  بـه  آنهـا را بـدون كسـري   و  نمـوده  مرتـب  بـزرگ  به كوچز ارهشماز  پاسخنامه روي

ـاني  و  دهنـد  تحويل مخزن اتاق به آزمون هايدفترچه تا زماني كه تاييد اتمام شمارش اوراق امتح
 را از مخزن فرعي دريافت نكرده ايد نبايد حوزه امتحاني را ترك نماييد.

 



 8صفحه 

 هــنر آزمايشي گروه و اختصاصي عمومي آزمون رابطان دستوركار ضميمه
 اختصاصي و عمومي آزمون اجراي مراحل زماني برنامه :موضوع

 (13/4/1398پنجشنبه  رصع )امتحان هـــنر آزمايشي گروه
 جلسـه  در هنر كه آزمايشي گروه اختصاصي و عمومي آزمون هايحوزه رابطان از      

 :است كنند، خواهشمندمي وظيفه انجامنبه پنجشبعدازظهر 
 .حاضر باشيد خود كار محل دردقيقه بعدازظهر  30و  13 ساعت (الف
 .نماييد مربوط معرفي فرعي مدير حوزه ، خود را بهغياب حضور و برايدقيقه  45و  13 ساعت ( ب
 .كنيد مي تن، ايران اسالمي جمهوري صداي خود را با ساعت ساعت ( ج
 مخـزن  بـه  داوطلبـان  نمرخواهي فرم گرفتن تحويل براي دقيقه 45و  14 ساعت (  د

 .گرديد باز سالن آنها فوراً به از دريافت و پس مراجعه
 يـا پاكـت   كيسـه  خواهد شد، درِ بلندگو پخش از كه دستوري راساسب  15 ساعت ( ه

 هـر  صـندلي  دسـته  رويو فرم نمرخواهي را  دهمون را بازفرم نمرخواهي  حاوي
 قرار دهيد. داوطلب

هـاي  فـرم خواهد شد،  بلندگو پخش از كه دستوري براساس دقيقه 11و  15 ساعت ( و
آوري نموده و بـه مخـزن تحويـل نماييـد و پـس از      نمرخواهي داوطلبان را جم 

 زگرديد.دريافت اوراق امتحاني داوطلبان فوراً به سالن با
 بسـته خواهـد شـد،    بلندگو پخـش  از كه دستوري براساس دقيقه 16و  15 ساعت ( ز

 شـماره  به را با توجهدفترچه آزمون عمومي و پاسخنامه امتحاني داوطلبان  حاوي
و شـماره منـدرج بـر روي هـر      صندليبرچسب  و شماره شركت در آزمون كارت
 .قرار دهيد داوطلب هر صندلي دسته ، رويبسته

 در ذيل مندرج گانهچهار بندهاي به توجه با گردد كهتقاضا مي از رابطان امتحان از شروع پس ح (
از  دسـتورات  كه است فرمايند. بديهي اقدام شده تعيين زمان در اقدامات ذكرشده به نسبت

 آزمايشي گروه و اختصاصي عمومي آزمون جلسه منحصراً رابطان نخواهد شد و بلندگو پخش
 ذيلمندرج در جدول گانه چهار بندهاي به توجه با (پنجشنبهبعدازظهر  امتحان هنر )جلسه
 .نمايند وظيفه بايد انجام

  گانهچهار و بندهاي كار اجراي مراحل زماني موضوع: برنامه
 يي()مربوط به راب  مندرج در دفترچه اصول اجرا

 مطلب ترتيب ساعت

33-15 
 بند

(1) 

 عمـومي  آزمـون  دفترچـه  و پاسـخنامه هاي حاوي بسته آوريجم 
ـارت  شماره فهرست تهيه و غايب داوطلبان ـان  ك آن بـه   و تحويـل  آن

 پخش اتاق بهبندي شده و بدون آنكه بسته مربوط باز شود، صورت بسته
 .امتحان سالن به  سري بازگشت )مخزن( و و شمارش

30-16 
 بند

(3) 

 اختصاصـي  آزمـون  دفترچـه بسته حـاوي   منمور دريافت به
 فوراً آن دريافت از پس و مراجعه مخزن ( به2 شماره )دفترچه

 حـاوي  در كيسـه  باشـيد كـه   داشته بازگرديد. توجه سالن به
 .نبايد باز شود آزمون

40-16 
 بند

(4) 

 ( بين2 شماره )دفترچه اختصاصي آزمون دفترچهته بس توزي 
ها الزم است )دقت شود كه دفترچه آزمون جلسه در داوطلبان

با توجه به مشخصات درج شده بـر روي آنـان كنـار صـندلي     
 .داوطلبان قرار گيرد(

48-16 
 بند

(5) 

هـاي  و بسـته  حاضرين عمومي آزمون هايدفترچه آوريجم 
 ( داوطلبان2 شماره )دفترچه اختصاصي آزمون چهحاوي دفتر

 پخش اتاق به تحويل و آنان كارت شماره فهرست و تهيه غايب
 .امتحان سالن به سري  ( و بازگشت)مخزن و شمارش

 گرامي رابطان يابد ومي پايان آزمون دقيقه )نوزده و سي دقيقه( 30 و 19 در ساعت (ط
 دقيقـه  31و  19 از سـاعت  هنـر بايـد   آزمايشـي  گروه اختصاصي و عمومي نآزمو

و  پاسـخنامه  آوريجمـ   بـه  شود، نسبتمي از بلندگو پخش كه دستوري براساس
 و اقـدام   سريعاًداوطلبان حاضر ( 2 شماره )دفترچه اختصاصي آزمون هايدفترچه

 مرتـب  بزرگ به كوچز از شماره پاسخنامه روي از شماره ترتيب را به هاپاسخنامه
 تحويـل  مخـزن  اتـاق  به آزمون هايدفترچه همراه به آنها رابدون كسري و  نموده
تا زماني كه تاييد اتمام شمارش اوراق امتحاني را از مخزن فرعي دريافت نكرده ايـد نبايـد   و  دهند

 حوزه امتحاني را ترك نماييد.



 9صفحه 

 علوم تجربي آزمايشي گروه و اختصاصي عمومي آزمون رابطان ركاردستو ضميمه
 اختصاصي و عمومي آزمون اجراي مراحل زماني برنامه :موضوع

 (14/4/1398صبح جمعه  )امتحان علوم تجربي آزمايشي گروه
ـ  تجربـي  علـوم  آزمايشي گروه اختصاصي و عمومي آزمون هايحوزه از رابطان  در هك
 :است كنند، خواهشمندمي وظيفه انجام جمعه صب  جلسه
 .حاضر باشيد خود كار محل در صب  6 ساعت (الف
مربـوط   فرعـي  مدير حـوزه  ، خود را بهغياب حضور و برايدقيقه  15و  6 ساعت ( ب

 .نماييد معرفي
 كنيد. تنمي ، ايران اسالمي جمهوري صداي خود را با ساعت ساعت (  ج
 مخـزن  بـه  داوطلبـان  نمرخـواهي  فرم گرفتن تحويل براي دقيقه 15 و 7 ساعت ( د

 .گرديد باز سالن آنها فوراً به از دريافت و پس مراجعه
 درِ خواهـد شـد،   بلنـدگو پخـش   از كه دستوري براساس دقيقه 30 و 7 در ساعت ( ه

 صـندلي روي دسته را  نمرخواهي و فرم نموده باز را نمرخواهي فرم حاوي كيسه
 قرار دهيد. داوطلبهر 

هـاي  فـرم خواهد شد،  بلندگو پخش از كه دستوري براساس دقيقه 41و  7 ساعت ( و
آوري نموده و بـه مخـزن تحويـل نماييـد و پـس از      نمرخواهي داوطلبان را جم 

 لن بازگرديد.دريافت اوراق امتحاني داوطلبان فوراً به سا
 بسـته خواهـد شـد،    بلندگو پخـش  از كه دستوري براساس دقيقه 46و  7 ساعت ( ز

 شـماره  به را با توجهدفترچه آزمون عمومي و پاسخنامه امتحاني داوطلبان  حاوي
و شـماره منـدرج بـر روي هـر      صندليبرچسب  و شماره شركت در آزمون كارت
 .قرار دهيد داوطلب هر صندلي دسته ، رويبسته

 در ذيـل  منـدرج  گانهچهار بندهاي به توجه با گردد كهتقاضا مي از رابطان امتحان از شروع پس ح (
ـتورات  كـه  اسـت  فرمايند. بديهي اقدام شده تعيين زمان رداقدامات ذكر شده  به نسبت از  دس

 آزمايشـي  گـروه  و اختصاصي عمومي آزمون لسهج منحصراً رابطان نخواهد شد و بلندگو پخش
بايد مندرج در جدول ذيل  گانهچهار بندهاي به توجه با (جمعه صب  امتحان )جلسه تجربي علوم
 .نمايند وظيفه انجام

  گانهچهار و بندهاي كار اجراي مراحل زماني موضوع: برنامه
 ل اجرايي()مربوط به راب  مندرج در دفترچه اصو

 مطلب ترتيب ساعت

 بند 03-8

(1) 

 عمـومي  آزمـون  دفترچـه  و پاسـخنامه هاي حاوي بسته آوريجم 
ـان  كارت شماره فهرست تهيه و غايب داوطلبان آن بـه   و تحويـل  آن

ـاق  بـه بندي شده و بدون آنكه بسته مربوط باز شود، صورت بسته  ات
 .امتحان سالن به سري  بازگشت )مخزن( و و شمارش پخش

 بند 55-8
(3) 

 )دفترچـه  اختصاصـي  آزمون دفترچهبسته حاوي  منمور دريافت به
بازگرديد.  سالن به فوراً آن دريافت از پس و مراجعه مخزن ( به2 شماره
 .نبايد باز شود آزمون حاوي در كيسه باشيد كه داشته توجه

 بند 05-9

(4) 

 ( بـين 2 شـماره  )دفترچـه  اختصاصـي  آزمون دفترچهبسته  توزي 
ها الزم است با توجه )دقت شود كه دفترچه آزمون جلسه در داوطلبان

 .به مشخصات درج شده بر روي آنان كنار صندلي داوطلبان قرار گيرد(

 بند 18-9

(5) 

ـاوي   و بسته حاضرين عمومي آزمون هايدفترچه آوريجم  ـاي ح ه
 و تهيه غايب ( داوطلبان2 شماره )دفترچه اختصاصي آزمون چهتردف

( و )مخزن و شمارش پخش اتاق به تحويل و آنان كارت شماره فهرست
 .امتحان سالن به سري  بازگشت

 گرامـي  يابـد و رابطـان  مي پايان آزمون)دوازده و ده دقيقه(  دقيقه 10و  12 ساعت در (ط
 دقيقـه  11و  12 بايد از سـاعت  تجربي علوم آزمايشي گروه و اختصاصي عمومي مونآز

و  پاسـخنامه  آوريجمـ   بـه  شـود، نسـبت  مـي  از بلندگو پخش كه دستوري براساس
و  اقـدام  سـريعاً  داوطلبـان حاضـر   (2 شـماره  )دفترچه اختصاصي آزمون هايدفترچه

 نموده مرتب بزرگ به كوچز شماره از پاسخنامه از روي شماره ترتيب را به هاپاسخنامه
ـا  و  دهنـد  تحويل مخزن اتاق به آزمونهاي  دفترچه انضمام به را آنهابدون كسري  و ت

زماني كه تاييد اتمام شمارش اوراق امتحاني را از مخزن فرعي دريافـت نكـرده ايـد نبايـد حـوزه      
 امتحاني را ترك نماييد.

 



 10صفحه 

 

 علوم تجربي آزمايشي گروه و اختصاصي عمومي آزمون رابطان دستوركار ضميمه

 (دهندمي امتحان را بهياري درس كه داوطلباني ويژه)
 اختصاصي و عمومي آزمون اجراي مراحل زماني برنامه :موضوع

 (14/4/1398صبح جمعه  )امتحان علوم تجربي آزمايشي گروه
 صـب   جلسـه  در كـه  تجربي علوم آزمايشي گروه اختصاصي و عمومي آزمون هايحوزه طاناز راب
كننـد  مـي  وظيفـه  انجـام  دهنـد، مـي  نيـز امتحـان   رابهياري  درس كه داوطلباني در حوزه جمعه

 :است خواهشمند
 .حاضر باشيد خود كار محل در صب  6 ساعت (الف
 .نماييد مربوط معرفي فرعي مدير حوزه ، خود را بهغياب حضور و براي دقيقه 15و  6 ساعت ( ب
 كنيد. تنمي ، ايران اسالمي جمهوري صداي خود را با ساعت ساعت (  ج
از  و پـس  مراجعـه  مخزن به داوطلبان نمرخواهي فرم گرفتن تحويل براي دقيقه 15 و 7 ساعت ( د

 .گرديد باز سالن بهآنها فوراً  دريافت
 فـرم  حاوي كيسه درِ خواهد شد، بلندگو پخش از كه دستوري براساس دقيقه 30 و 7 در ساعت ( ه

 قرار دهيد. داوطلبهر  صندليروي دسته را  نمرخواهي و فرم نموده را باز نمرخواهي
هـاي نمرخـواهي   فـرم خواهد شـد،   بلندگو پخش از كه دستوري براساس دقيقه 41و  7 ساعت ( و

آوري نموده و به مخـزن تحويـل نماييـد و پـس از دريافـت اوراق امتحـاني       داوطلبان را جم 
 داوطلبان فوراً به سالن بازگرديد.

دفترچه آزمون عمـومي و   حاوي بستهخواهد شد،  بلندگو پخش از كه دستوري براساس دقيقه 46و  7 ساعت ( ز
و شـماره   صندليبرچسب  و شماره شركت در آزمون كارت شماره به را با توجهحاني داوطلبان پاسخنامه امت

 .قرار دهيد داوطلب هر صندلي دسته ، رويمندرج بر روي هر بسته
 در ذيـل  منـدرج  گانـه هفت بندهاي به باتوجه گردد كهتقاضا مي از رابطان امتحان از شروع پس ح(

از  دسـتورات  كـه  است فرمايند. بديهي اقدام شده تعيين در زمان اقدامات ذكر شدهه ب نسبت
 آزمايشـي  گروه و اختصاصي عمومي آزمون جلسه منحصراً رابطان نخواهد شد و بلندگو پخش

 نامتحـا  دهنـد )جلسـه  مي امتحان نيز رابهياري  درس كه داوطلباني حوزه ويژه تجربي علوم
 .نمايند وظيفه بايد انجاممندرج در جدول ذيل  گانههفت بندهاي به توجه با (جمعه صب 

 هفت گانه  و بندهاي كار اجراي مراحل زماني موضوع: برنامه
 )مربوط به راب  مندرج در دفترچه اصول اجرايي( 

 مطلب ترتيب ساعت

 بند 03-8
(1) 

 داوطلبان عمومي آزمون دفترچه و امهپاسخنهاي حاوي بسته آوريجم 
آن بـه صـورت    و تحويـل  آنـان  كـارت  شـماره  فهرسـت  تهيـه  و غايب
و  پخـش  اتـاق  بـه بندي شده و بدون آنكه بسته مربوط بـاز شـود،   بسته

 .امتحان سالن به سري  بازگشت )مخزن( و شمارش

 بند 55-8
(3) 

( 2 شـماره  )دفترچـه  اختصاصـي  آزمون دفترچههاي حاوي بسته منمور دريافت به
 داشته بازگرديد. توجه سالن به فوراً هاآن دريافت از پس و مراجعه مخزن بهداوطلبان، 
 .نبايد باز شود آزمونهاي بسته حاوي در كيسه باشيد كه

 بند 05-9
(4) 

 داوطلبـان  ( بين2 شماره )دفترچه اختصاصي آزمون دفترچهبسته  توزي 
هـا الزم اسـت بـا توجـه بـه      )دقت شود كـه دفترچـه   آزمون جلسه در

 .مشخصات درج شده بر روي آنان كنار صندلي داوطلبان قرار گيرد(

 بند 18-9
(5) 

هـاي حـاوي   و بسـته  حاضـرين  عمـومي  آزمون هايدفترچه آوريجم 
ـ 2 شماره )دفترچه اختصاصي آزمون چهدفتر  و تهيـه  غايـب  ان( داوطلب

( و )مخـزن  و شـمارش  پخش اتاق به تحويل و آنان كارت شماره فهرست
 .امتحان سالن به سري  بازگشت

55-11 
 بند

(7) 

)درس بهيـاري(   3شـماره   دفترچـه هاي حـاوي  بسته منمور دريافت به
بازگرديـد.   سالن به فوراً هاآن دريافت از پس و مراجعه مخزن بهداوطلبان، 

 .نبايد باز شود آزمونهاي بسته حاوي در كيسه باشيد كه داشته توجه

05-12 
 بند

(8) 

 جلسـه  در داوطلبـان  ( بـين )درس بهياري 3 شماره دفترچهبسته  توزي 
ها الزم است با توجـه بـه مشخصـات درج    )دقت شود كه دفترچه آزمون

 .لبان قرار گيرد(شده بر روي آنان كنار صندلي داوط

13-12 
 بند

(9) 

و  حاضـرين ( 2اختصاصي )دفترچه شماره  آزمون هايدفترچه آوريجم 
 و تهيه غايب داوطلبان)درس بهياري(  3شماره  چههاي حاوي دفتربسته

( و )مخـزن  و شـمارش  پخش اتاق به تحويل و آنان كارت شماره فهرست
 .امتحان سالن به سري  بازگشت

 آزمـون  گرامـي  يابد و رابطـان مي پايان آزموندقيقه(  چهل)دوازده و  دقيقه 40و  12 ساعت در (ط
 براسـاس  دقيقـه  41و  12 بايـد از سـاعت   تجربـي  علـوم  آزمايشـي  گروه و اختصاصي عمومي
 آزمـون  هـاي رچـه و دفت پاسـخنامه  آوريجم  به شود، نسبتمي از بلندگو پخش كه دستوري
 شـماره  ترتيـب  را به هاو پاسخنامه اقدام سريعاًداوطلبان حاضر ( 3 شماره )دفترچه اختصاصي

 انضـمام  بـه  را آنهـا بـدون كسـري    و نموده مرتب بزرگ به كوچز شماره از پاسخنامه روياز 
ـاني و و  دهند تحويل مخزن اتاق به آزمون هاي  دفترچه ـام شـمارش اوراق      تا زم كـه تاييـد اتم

 امتحاني را از مخزن فرعي دريافت نكرده ايد نبايد حوزه امتحاني را ترك نماييد.
 



 11صفحه 

 هاي خارجيزبان آزمايشي گروه و اختصاصي عمومي آزمون رابطان دستوركار ضميمه
 اختصاصي و عمومي آزمون اجراي مراحل زماني برنامه :موضوع

 (14/4/1398عصر جمعه  )امتحان هاي خارجيزبان شيآزماي گروه
 كه هاي خارجيزبان آزمايشي گروه و اختصاصي عمومي آزمون هايحوزه از رابطان       
 :كنند، خواهشمند استمي وظيفه انجام بعدازظهر جمعه جلسه در
 .حاضر باشيد خود كار محل دردقيقه بعدازظهر  30و  13 ساعت (الف
 .نماييد مربوط معرفي فرعي مدير حوزه ، خود را بهغياب حضور و برايدقيقه  45و  13 ساعت ( ب
 .كنيد تنمي ، ايران اسالمي جمهوري صداي خود را با ساعت ساعت ( ج
 مخـزن  بـه  داوطلبـان  نمرخواهي فرم گرفتن تحويل براي دقيقه 45و  14 ساعت (  د

 .گرديد باز سالن آنها فوراً به از دريافت سو پ مراجعه
 يـا پاكـت   كيسـه  خواهد شد، درِ بلندگو پخش از كه دستوري براساس  15 ساعت ( ه

 هـر  صـندلي  دسـته  رويو فرم نمرخواهي را  دهنمو را بازفرم نمرخواهي  حاوي
 قرار دهيد. داوطلب

هـاي  فـرم خواهد شد،  بلندگو پخش از كه دستوري براساس دقيقه 11و  15 ساعت ( و
آوري نموده و بـه مخـزن تحويـل نماييـد و پـس از      نمرخواهي داوطلبان را جم 

 دريافت اوراق امتحاني داوطلبان فوراً به سالن بازگرديد.
 بسـته خواهـد شـد،    بلندگو پخـش  از كه دستوري براساس دقيقه 16و  15 ساعت ( ز

 شـماره  به را با توجهعمومي و پاسخنامه امتحاني داوطلبان دفترچه آزمون  حاوي
و شـماره منـدرج بـر روي هـر      صندليبرچسب  و شماره شركت در آزمون كارت
 .قرار دهيد داوطلب هر صندلي دسته ، رويبسته

 در ذيـل  منـدرج  گانهچهار بندهاي به توجه با گردد كهتقاضا مي از رابطان امتحان از شروع پس ح (
ـتورات  كـه  اسـت  فرمايند. بديهي اقدام شده تعيين زمان در اقدامات ذكرشده به نسبت از  دس

 آزمايشـي  گـروه  و اختصاصي عمومي آزمون جلسه منحصراً رابطان نخواهد شد و بلندگو پخش
منـدرج در  گانـه  چهار هايبند به توجه با (پنجشنبهبعدازظهر  امتحان )جلسه هاي خارجيزبان

 نمايند. وظيفه بايد انجام ذيلجدول 

  گانهچهار و بندهاي كار اجراي مراحل زماني موضوع: برنامه
 )مربوط به راب  مندرج در دفترچه اصول اجرايي(

 مطلب ترتيب ساعت

33-15 
 بند

(1) 

 آزمـون  دفترچـه  و پاسـخنامه هاي حاوي بسته آوريجم 
و  آنان كارت شماره فهرست تهيه و غايب داوطلبان عمومي
بندي شده و بـدون آنكـه بسـته    آن به صورت بسته تحويل

 بازگشت )مخزن( و و شمارش پخش اتاق بهمربوط باز شود، 
 .امتحان سالن به سري 

30-16 
 بند

(3) 

 اختصاصـي  آزمـون  دفترچهبسته حاوي  منمور دريافت به
 آن دريافـت  از پـس  و مراجعه مخزن ( به2 شماره ه)دفترچ
 در كيسـه  باشـيد كـه   داشته بازگرديد. توجه سالن به فوراً

 .نبايد باز شود آزمون حاوي

40-16 
 بند

(4) 

( 2 شـماره  )دفترچه اختصاصي آزمون دفترچهبسته  توزي 
هـا  )دقت شود كه دفترچـه  آزمون جلسه در داوطلبان بين

الزم است با توجه به مشخصات درج شده بر روي آنان كنار 
 .صندلي داوطلبان قرار گيرد(

48-16 
 بند

(5) 

هاي و بسته حاضرين عمومي آزمون هايدفترچه آوريجم 
( 2 شـماره  )دفترچـه  اختصاصـي  آزمـون  چـه حاوي دفتر
 يلتحو و آنان كارت شماره فهرست و تهيه غايب داوطلبان

 سـالن  به سري  ( و بازگشت)مخزن و شمارش پخش اتاق به
 .امتحان

 آزمـون  گرامـي  يابد و رابطـان مي پايان آزمون دقيقه )هيجده و سي دقيقه( 30و  18 در ساعت( ط
 براسـاس  دقيقـه  31 و 81 بايـداز سـاعت   هاي خارجيزبان آزمايشي و اختصاصي گروه عمومي
 آزمـون  هـاي و دفترچـه  هاپاسخنامه آوريجم  به شود،نسبتمي از بلندگو پخش هك دستوري
 ترتيـب  را بـه  هـا پاسـخنامه  و اقـدام  سـريعاً  داوطلبان حاضـر  (2 شماره )دفترچه اختصاصي

 آنها را بانضـمام بدون كسري و  نموده مرتب بزرگ به كوچز از شماره پاسخنامه ،از رويشماره
ـاني را   و و  دهند تحويل مخزن اتاق به آزمون هاي فترچهد تا زماني كه تاييد اتمام شـمارش اوراق امتح

 از مخزن فرعي دريافت نكرده ايد نبايد حوزه امتحاني را ترك نماييد.


