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1398مسئوالن تطبيق عكس و مشخصات داوطلبان در آزمون سراسري سال  شرح وظايف
 

 
 

 سراسري آزمونبرگزاري  محل (1
سراسر كشور،  داوطلبان كليه براي

و يا  مركز همان استان شهرستان
در  واقع هايشهرستانيكي از 

در  داوطلب كه استاني همان
 استان عنوان به نامثبت تقاضانامه

 كرده مشخص فعلي اقامت محل
 ، خواهد بود. است

 داوطلبان آزمون شركت در كارت (2
 از روز مختلف آزمايشي هايگروه

از طريق  1398تيرماه  نهميكشنبه 
 باشد.قابل دريافت مي  www.sanjesh.orgن سنجش آموزش كشور به نشاني: سايت اينترنتي سازما

آزمايشي علوم هاي گروههاي شركت در آزمون هريك از داوطلبان نام گروه آزمايشي و همچنين تاريخ و زمان برگزاري آزمون )جلسه صبح يا بعدازظهر( بر روي كارت (3
 خارجي مشخص گرديده استهاي تجربي و زبانو علوم انساني ،  هنر، علوم و فني رياضي 

آزمايشي،  گروه ، عنوانآزمون از آنها، نام جلد هريك و بر روي شده بندي، بستهتفكيك به آزمايشي هاياز گروه هر يك و اختصاصي يعموم آزمون هايدفترچه (4
 .است درج گرديده مشخصات داوطلب و نوع دفترچه سؤاالت

هاي خاص( به علت زماني كه صرف خواندن سؤال توسط ممتحنين، شنوا و معلوليتبينا، ناشنوا و نيمهمدت زمان پاسخگويي براي داوطلبان معلول )داوطلبان نابينا، نيمه( 5
ن عمومي و اختصاصي( محاسبه و در جداول شود، از زمان شروع امتحان با توجه به دروس مربوط )دروس آزموكه با توجه به نقيصه استنباط و پاسخگويي كندتر مي

 مربوط درج گرديده است. 
 هاي آزمايشي مختلفدفترچه سؤاالت عمومي گروه

 دفترچه
 عمومي

 امتحاني مواد
 تعداد
 سؤال

 از 
 شماره

 تا 
 شماره

 پاسخگويي براي الزم مدت
 براي داوطلبان )به دقيقه(

 آنان خارجي و يا زبان دهندبه سؤاالت معارف غيراسالم پاسخ مي كه داوطلباني* 
و  ، زرتشتي)كليمي ديني هاياقليت مربوط به سؤاالتبايد باشد، مي غيرانگليسي

 .دهند ( را پاسخو يا روسي ايتاليايي، آلماني، )فرانسه غيرانگليسي خارجي ( و زبانمسيحي
سازي شخصي آنان داوطلبي شماره به با توجهبراي اين دسته از داوطلبان مربوط  سؤاالت

 هاي امتحاني مربوط قرار دادههاي مجزا، در كيسه هر يك از حوزهشده و به صورت بسته
در  آزمايشي هاياز گروه يك در هر از داوطلبان دسته اين داوطلبي شمارهشده است. 

 . است شده مشخص هر حوزه و آمار داوطلبان نيامتحا هايحوزه جدول

 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

 :هاي آزمايشي مختلفگروهول دفترچه سؤاالت اختصاصي اجد

 (13/4/1398گروه آزمايشي علوم رياضي و فني )صبح پنجشنبه 

 امتحاني مواد اختصاصي دفترچه
 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 فيزيك
 52.5 35 235 201 35 شيمي

الزم د، نباشا ماي  اساالمي  و معاارف  علوم دانشگاهيپيش داراي ديپلم و مدرك كه داوطلباني ***
 عقاياد و فقاه   اصاول درس  ساؤال  20 ، باه 2 شاماره  دفترچه سؤاالت به بر پاسخگويي عالوهاست 
 .دهند پاسخ( فقه و عقايد اصول )دفترچه 3 شماره در دفترچه مندرج

در گاروه    6-3-3به داوطلبان داراي ديپلم علوم ومعاارف اساالمي نماام جدياد آموزشاي       ****
ايد( تحويل نخواهدشد و ايان دساته از داوطلباان    ) اصول عق 3آزمايشي علوم انساني دفترچه شماره 

( كه ويژه داوطلبان ديپلم علاوم  2منحصراً مي بايست به سواالت دفترچه اختصاصي )دفترچه شماره 
 .به آنها تحويل مي شود، پاسخ دهند 6-3-3و معارف اسالمي نمام آموزشي 

 (13/4/1398گروه آزمايشي علوم انساني )صبح پنجشنبه 

 دفترچه
 اختصاصي

 امتحاني مواد
 تعداد
 سؤال

 از 
 شماره

 تا 
 شماره

 پاسخگويي براي الزم مدت
 براي داوطلبان )به دقيقه(
 معلول عادي

 2 شماره
 دقيقه( 165)

 37.5 25 120 101 20 رياضي 
 13 10 135 121 15 اقتصاد 
 39 30 165 136 30 زبان و ادبيات فارسي 
 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
 دقيقه( 20)

 26 20 300 281 20 اصول عقايد و فقه *** 

 (13/4/1398گروه آزمايشي هـــنر )عصر پنجشنبه 

 2 شماره
 دقيقه( 165)

 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 تصويريخالقيت 

 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 گروه آزمايشي علوم تجربي )صبح جمعه

 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
 دقيقه( 30)

 39 30 320 271 50 بهياري * 

 .  دهند پاسخ( بهياري )دفترچه 3 شماره در دفترچه مندرج درس بهياري سؤال 50 ، به2 شماره دفترچه سؤاالت به بر پاسخگويي عالوهالزم است ، به حرفه بهياري اشتغال دارنديپلم بهياري كه د گواهينامهداراي  داوطلبان *
 

 (14/4/1398هاي خارجي )عصر جمعه ي زبانگروه آزمايش
 2 شماره

 دقيقه( 105)
 زبان تخصصي

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

 

 
هاي خاارجي ايتالياايي و ياا    دسته از داوطلباني كه زبان خارجي انتخابي آنان يكي از زبان آن** 

بايسات پاا از   )اختصاصي( ندارند و مي 2نيازي به پاسخگويي به دفترچه شماره  ،باشدروسي مي
 با نمم و ترتيب جلسه را ترك نمايند. ،االت عموميؤپاسخگويي به دفترچه س

 

گروه 
 آزمايشي

تاريخ نوبت، روز و 
 آزمون

 رنگ
ها، )برچسب كيسه سؤاالت و پاسخنامه 

 ها(كارت عوامل اجرايي و پاسخنامه

تعداد 
 پاسخنامه

 تعداد دفترچه سؤال

 1 آبي 13/4/1398صبح پنجشنبه  وفنيرياضي علوم
 دو دفترچه شامل:

 دفترچه آزمون عمومي، -1
 دفترچه آزمون اختصاصي -2

 1 سبز 13/4/1398صبح پنجشنبه  علوم انساني
 1 صورتي  13/4/1398عصر پنجشنبه  نراُاه
 1 قرمز 14/4/1398صبح جمعه  تجربي علوم

 1 نارنجي 14/4/1398عصر جمعه  هاي خارجيزبان

http://www.sanjesh.org/
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 :و مشخصات شرح وظايف مسئولين تطبيق عكس
 بايست در موقع مناسب و طبق برنامه زماني و زير نمر سرپرست محترم سالن انجام شود.و مشخصات داوطلب مي عكا كار تطبيق (1
آزماون باراي   مسئول تطبيق عكا و مشخصات در هنگام انجام وظيفه محوله به هيچ عنوان نبايد مزاحمتي براي داوطلب به وجود آورد و موجبات تلاف شادن وقات    ( 2

 لب را ايجاد نمايد.داوط

 نحوه كار مسئول تطبيق عكس و مشخصات دقيقاً به ترتيب زير است: (3
 كارت هم به عدد و هم به حروف درج شده است( با شماره صندلي مطابقت داده شود.)در گوشه سمت راست  شركت در آزمون( شماره داوطلبي مندرج در كارت 1-3
اينترنتي و عكا و مشخصات روي كارت ملي و يا شناسنامه و همچنين  چهره داوطلبان را با عكا روي كارت شركت در آزمونمسئولين تطبيق عكا بايد مشخصات و ( 2-3

 .شود داوطلب آزمون وقت شدن تلف وجود آورد و موجبات به داوطلب براي نبايد مزاحمتي عنوان هيچ كار بهعكا روي برچسب صندلي وي تطبيق دهند. اين 
 

 و روي عكاا  هر رويمُ و اين است كشور ممهور شده آموزش سنجش سازمان هر مخصوصمُ به داوطلبان كارت (4

 است. بسته ، هر دو نقشكارت
 به را فوراً گردد مراتب مشاهده اختالفي دارند و چنانچه مبذول خاص مورد دقت در اينمسؤولين محترم تطبيق عكا، 

 .دهند اطالع مدير حوزه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 صورت باشد، در اين ( شدهو پرورش يا آموزش )دانشگاه كارتنقص  عرف مهر حوزه ممهور به داوطلبي كارت روي و عكا كارت موجه هر دليل به چنانچه :1 ذكرمهمت
ذيربط  اجرايي حوزه به كارتنقص  عرف از حوزه مربوطه ، قبالً صورتجلسهصورت در اين است دارد. بديهي كشور مغايرت آموزش سنجش مهر با مهر سازمان اين

 برخورد با اين ، تا در صورتسؤال نمايند اجرايي حوزه محترم را از رئيا مواردي ، چنينآزمون از شروع قبل است الزم عكا تطبيق ولينئذا مسل .است شده ارسال
 نشود.  ذينفع داوطلب وقت شدن تلف موجب وجه هيچ ايجاد نشود و به آنان براي مشكلي داوطلبان قبيل

پاسخنامه ، مشخصات و عكا روي كارت ملي و چهره داوطلب ، به هيچ وجه از بديهي است در صورت مشاهده مغايرت بين مشخصات و عكا روي  :2مهم تذكر
تكميلي در آن دفتر صورت ادامه آزمون داوطلب مذكورجلوگيري نگردد و پا از پايان جلسه آزمون ازداوطلب خواسته شود تا به دفتر مدير حوزه مراجعه نموده و بررسي 

 گرفته و موضوع صورتجلسه گردد.
 .نمايند تسليم حوزه مدير به سالن از تأييد سرپرست بنويسند و امضا كنند و پا مربوط در فرم را عكا تطبيق كار نتيجه بايد عكا تطبيق والنئمس (5

 .باشند آزمون جريان سنحُ ، مراقبسالن سرپرستمسوول محترم حفاظت آزمون و با هماهنگي زير نمر  آزمون مدت در بقيه (6

 .نمايند تحويل مخزن اتاق و به در زير( مرتب بزرگ رو و شماره كوچك )شماره شماره ترتيب به و آوريجمع ،عكا تطبيق بعد از انجامرا  مربوطه سالن داوطلبان كارت (7

 جلسه نمم حفظ براي با مراقبان آزمون كنند. فقط در پايان مداخله آن نبايد در عكا تطبيق والنئو مس است رابطان عهده به كالً آزمون اوراق آوريو جمع پخش (8
 خواهند كرد. همكاري امتحان

 كاارت  اوالً كنناد كاه   كنتارل  را آنان شركت در آزمون نشينند، كارتمي خود صندلي شوند و در رويمي امتحان وارد سالن داوطلبان كه بايد موقعي عكا تطبيق ولئمس
 .باشد نشده ، نوشتهامضا و اثر انگشت داوطلبجز  به آن و روي پشت مطلبي باشد و ثانياً در حال برگزاري آزمون ، مربوط بهدر آزمون شركت

مي باشند مسئولين تطبيق عكا به هيچ عنوان نبايستي داوطلب را مجبور كنند به منمور تطبيق عكا چادر  در صورتيكه داوطلبان خواهر داراي حجاب چادر تذكر مهم:
 خود را كنار بگذارند.

 .باشد برادران، بايد از برادران عكا تطبيق ولينئو مس ، بايد از خواهرانخواهران عكا تطبيق ولينئمس (9

و  و با حضور مدير حاوزه  مربوط مراجعه دفتر مدير حوزه به آزمون از برگزاري پا ، بخواهند كهنيست آنها مشخص چهره كه داوطلبانيبايد از  عكا تطبيق نيولئمس (10
 قيافاه ا كارت ملاي و  عكا و مشخصات مندرج در شناسنامه و يبا  شركت در آزمون كارت رويو مشخصات  عكا كنترل به يكبار ديگر نسبت حوزه حفاظت ولئمس

 نبايد وقات  عمل را بگيرند. اين داوطلبان اين انگشت اثرامضاء و ، و صورتجلسه تنميمي شركت در آزمون كارت پشتنمايند و در  را صورتجلسه و نتيجه اقدام داوطلب
 نمايد.  را تلف داوطلبان آزمون مربوط به

 سيم و ...( در داخل حوزه امتحاني خودداري نماييد. از آوردن هرگونه وسايل ارتباطي )تلفن همراه، دستبند هوشمند و ساعت هوشمند ،انگشتر هوشمند،  پيجر، بي (11

د، طبق ضابطه امكان همكاريتان در اين در صورتي كه بستگان درجه يك جنابعالي در اين آزمون شركت نموده و حوزه امتحاني آنان در محل ماموريت شما مي باش (12 
 )مندرج درصورتجلسات(را تكميل و تحويل حفاظت آزمون حوزه نماييد. 63آزمون ميسر نيست. ضمناً مقتضي است جنابعالي هم فرم شماره 

 وجاود نياياد و زماان    باه  داوطلب براي مزاحمتي عنوان هيچ به ،تطبيق مراحل انجام آيد تا ضمن بعمل دقت نهايت است الزم عكا تطبيق مراحل تمامي در :تذكرمهم
 .نشود تلف ايلحمه هر آزمون سؤاالت به پاسخگويي براي شده تعيين

 
   از پوشيدن هاخانم ، بخصوصمسئولين تطبيق عكا (13

  گرددباعث ايجاد صدا در سالن مي ي كهيهاكفش
    ، خودداري نمايند.(و ... هاي پاشنه بلند)كفش

                   

 
 « موفق باشيد» 


