
  بنام خدا 

  اطالعیه

  

  نهضت سوادآموزیدهندگان مستمرموزشیاران و آموزش آقابل توجه 
  

آزمون از جمله  رامون  پیدر خصـــوص مباحث    ١٣٩٩ماه یر ت  ٢٠کنندگان در آزمون نظر به ســـؤاالت مکرر شـــرکت

  یج زمان اعالم نتا  یی،نهاو نمره   یو عموم  یـسؤاالت تخـصـصوه محاـسبه نمرات  نح ـشده،   ارائه  یدهایـسؤاالت، کل

  : داردیاعالم م  یدانشگاه  مرکز آزمون جهاد  هبدینوسیل؛  یرهو غ

اب تار   یلیهرگونه فا  انتـس گاه یو صـوت  یاعم از نوـش  یتخالف واقع  یدر خصـوص مباحث آزمون به جهاددانـش

  مرکز منتشر نشده است.  یناز جانب ا  یدیکل یادفترچه سوال    گونهیچو ه  بوده
  

  :  گرددیمحترم ارائه مدهندگان و آموزش یارانجهت اطالع آموزش یلمطالب ذ  ینهزم  ینهم در

  یچگونه ه  یآزمون جهاددانـشگاه مرکز ،  داردیـصراحتًا اعالم م  یمجاز  یارائه ـشده در فـضا  یدهایدرخـصوص کل. ١

ا  یدیکل ر ننموده  یگرید یقهر طر   یا  یمجاز   یدر فـض حت ه و  منتـش منًا چنانچه  ـض .کندینم دکدام را تأیچـص

الزم صــورت خواهد   یگیریپ یحقوق  یرهدا  یقشــود، از طر   مشــاهده یبه نام مرکز آزمون جهاددانشــگاه  یدیکل

  گرفت.

م.  ٢ ـش دهآزمون   یدفترچه راهنما) ١٠ـصفحه  ( همانگونه که در بند الف بخش ـش راحت ذکر ـش نمرات    اـست،  به ـص

  ی چهل درصــد برا وزنی  محاســبه و نمرات آزمون با ارزش  یو تخصــصــ  یعموم  هاییطهح  یکداوطلبان به تفک

  .شودیمحاسبه م یتخصص  یطهح  یو شصت درصد برا یعموم  یطهح

  یزن یتخصصه ت دروس حیطسواالمجموع  و  نمره ٤٠  یدارا  یعمومدروس حیطه واالت  سمجموع   ینکها توضیح

  لحاظ نخواهد شد. ینمره منف  ینکها ضمن .باشدینمره م ٦٠  یدارا

به امت. ٣ ت،  اـش  یهاطالع   ینا  ٢همانگونه که در بند   یازات،در مورد نحوه محاـس ده اـس در نظر    بانمره نهایی اره ـش

ده  یگرفتن ارزش وزن به مدر حیطه عمومی و تخـصـصی مـشخص ـش ودیمحاـس که در   هایییزنگمانه  بنابراین .ـش

به امت  یمجاز   یهاها و گروهکانال  ر  یازاتدر خـصوص نحوه محاـس نبوده و مرکز آزمون  دمورد تأ ،ـشودیم  منتـش

  .باشدیپاسخگو نم  یز بابت آنها ن

  لبان به شرح ذیل است : طونحوه محاسبه نمره نهایی دا
  عمومحیطه دروس درصد عملکرد میانیگن =  نمره ١٠٠از  یطه عمومنمره ح

  تخصص حیطه دروس درصد عملکرد میانیگن = نمره  ١٠٠از  تخصصیطه نمره ح
  ) ٦/٠ × ) + (نمره حیطه اختصاص ٤/٠ ×= (نمره حیطه عموم نمره  ١٠٠از نمره نهایی 

)٤٠به   ١٠٠، تبدیل نمره ٠/ ٦و  ٤/٠ ب در ضرای نمرات حیطه عموم و اختصاص(دلیل ضرب شدن    باشد)م یطه تخصص در ح ٦٠و  (در حیطه عموم
  

کل آزمون   نمره  درـصد ٥٠آمده اـست، کـسب  آزمون   یهمانطور که در قـسمت الف بخش ـشـشم دفترچه راهنما. ٤

  مبنا صورت نگرفته است.  یندر ا ریتغ  یچبوده و تاکنون هکسب حدنصاب علمی  شرط  

امانه   یقآزمون صـرفًا از طر   یجنتا. ٥ مت پروفا hrtc.irـس ترـس  یلو درقـس دیم یافراد قابل دـس   نیبیپیش و  باـش

در   یجو اعالم نتا هاپاســخنامه  . ضــمنًا تمام مراحل قرائتگردداعالم   یرســم  یجماه نتادهه دوم مرداد شــودیم

  ندارند. ینهزم  ینا  در یتیمسئول  یجهاددانشگاه  یو مراکز و واحدهاگرفته  تهران صورت  
  

ــته ــایس ــ  ش ــت آموزش ــور   یمحترم از ارتباط تلفن  یاراناس آموزش   مراکز  به  یو مراجعه حض

  .یندنما  یدر سراسر کشور خوددار   یجهاددانشگاه
  

  مرکز آزمون جهاد دانشگاهی

٢٢/٠٤/١٣٩٩  


