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 05/05/1401  به روز رسانی:

ابتدا سؤاالت متداول زیر برای آنها وجود دارد، در  نکته مبهمی  یا  تمامی داوطلبان گرامی خواهشمند است، در صورتی که سؤالی دارند و  را    از 

بفرم و  مطالعه  می  پاسخ  اگر ایند  نکردند،  یافت  را  خود  شماره  سؤال  به  فربد«  خانم  »سرکار  با  ، 02188747793،  02188747632  تلفنتوانند 

 ، تماس حاصل نمایند.09018062981شماره همراه   یا و )در ساعات اداری(  577داخلی   - 02188747884

 

  ؟ شده است تمدید    ، آموزش کشور   مندی در سایت سازمان سنجش نام در آزمون عملی و اعالم عالقه آیا زمان پرداخت هزینه ثبت   -1

همان گونه که در طی روزهای اخیر، اطالع رسانی   ،بله برگزار خواهد شد؟  )ویژه جاماندگان از آزمون(  آیا آزمون عملی مجددا  

در    کلیه دواطلبانی که   .تمدید شده است مندی در سایت سازمان سنجش  م عالقه نام در آزمون عملی و اعال ثبت   شد،

های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم  )در یکی از گروه   1401تیر ماه    10و    9جلسه آزمون کنکور سراسری در تاریخ  

مندی برای شرکت در  و اعالم عالقه   نام عدم ثبت   : از جمله   گوناگونی،   اما به دالیل ،  انسانی و علوم تجربی( حاضر بودند 

،  مندی( )صرفا خرید سریال عالقه   نام خود به صورت ناقص انجام ثبت   ، یا از طریق سایت سازمان سنجش   آزمون عملی 

  اند،موفق به شرکت در آزمون عملی نشده   و غیره،   دیدگی آسیب   ، غیبت در آزمون عملی به دلیل ابتال به بیماری کرونا 

اطالعیه تاریخ سوم مرداد  ذکر شده در    ضمن مطالعه کامل و دقیق توضیحات   ، مجدد  آزمونجهت شرکت در  بایست  می 
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که از طریق سایت سازمان سنجش و همچنین صفحات رسمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی منتشر    1401  ماه 

سایت    به   شنبه( )پنج   1401ماه  مرداد    6تاریخ  تا    « مندی نام در آزمون و اعالم عالقه ثبت » پرداخت هزینه    جهت   ، شد 

مندی به مبلغ  بایست عالوه بر خرید سریال عالقه داوطلبان گرامی دقت نمایند که می   مراجعه نمایند. سازمان سنجش  

نام خود را  و ثبت   کرده   مندی اعالم عالقه ، در مرحله بعد  از سایت سازمان سنجش   هزار تومان(   105ریال )   1050000

صورت  ب  پایانی ه  مرحله  تا  از    کامل  پایان  در  و  دهند  پرینت، انجام  خود  خود    رسید  همراه  آزمون  روز  در  و  بگیرند 

 داشته باشند. 

اول:  . 1 مبلغ   گام  تومان  105پرداخت  وسیله    هزار  به  اینترنتی  طر   های کارت به صورت  از    قی بانکی عضو شتاب 

 شنبه( مرداد ماه )پنج   6سایت سازمان سنجش تا تاریخ  درگاه  

بدنی  مؤ   و   ها علوم ورزشی دانشگاه   به رشته   مندی ه ثبت عالق   دوم:   گام  . 2 تربیت  و آموزش  سسات آموزش عالی 

 شنبه( مرداد ماه )پنج   6سایت سازمان سنجش تا تاریخ  های دانشگاه فرهنگیان در سامانه موجود در  پردیس 

هز   سوم:   گام . 3 تست   نه ی پرداخت  و  پزشکی  معاینه  تندرستی  انجام  و  سالمت  مبلغ  های  از    104به  تومان  هزار 

 مرداد ماه   19الی    12و علوم ورزشی، از تاریخ    ی بدن  ت ی پژوهشگاه ترب طریق سایت  

مهم:   صورت تذکر  داوطلب   ی در  ب   ،ی که  را  فوق  ندهد ه  مراحل  انجام  کامل  عمل   وی نام  ثبت   ،صورت  آزمون  کامل    ی در 

عمل  آزمون  کارت  و  بود  نم   شانی ا   ی برا   ی نخواهد  است بنابراین،  گردد.  ی صادر  الزم  باال با    داوطلبان    ی تمام   یی دقت 

 را انجام دهند.   مذکور )گام اول تا سوم(   مراحل 

اند و از طریق سایت سازمان سنجش  مندی، سریال خریده جهت اعالم عالقه   1401تیر ماه    11الی    5آیا داوطلبانی که در تاریخ    -2

اند، امکان شرکت در آزمون عملی، برای  نام خود را تکمیل نکرده اند، اما ثبت هزار تومان( را پرداخت کرده   105ریال )   1050000مبلغ  

، همان گونه در سؤال شماره یک توضیح داده شد، امکان شرکت این دسته از داوطلبان در آزمون  بله آنها وجود دارد؟  

ثبت  اینکه،  به  توجه  با  دارد.  وجود  مجدد  ناقص،عملی  صورت  به  داوطلبان  از  دسته  این  مبلغ    نام  است،  شده  انجام 

تی که مبلغ مربوطه برگشت داده  و در صور   عودت داده شده است واریز شده، از سوی سازمان سنجش به حساب آنها  

است   الزم  است،  الکترونیکی با  نشده  درخواست  و    ارسال  مطرح  را  موضوع  این  سنجش،  سازمان  سایت  طریق  از 

می  داوطلبان  از  این دسته  بنابراین،  نمایند.  تاریخ  پیگیری  اطالعیه  در  اعالم شده  و ضوابط  به شرایط  توجه  با  بایست 
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 28و   27تاریخ  نام خود اقدام و در  ، نسبت به ثبت )طبق توضیحات سؤال قبلی(   سوم مرداد ماه سایت سازمان سنجش 

 شرکت نمایند.   رداد ماه )آقایان و بانوان( در آزمون عملی مجدد )ویژه جاماندگان از آزمون(، م 

نام و شرکت در آزمون  هزار تومان( را جهت ثبت   105ریال )   1050000، مبلغ  1401مرداد ماه    6الی    4داوطلبانی که در تاریخ    -3

نام خود به صورت کامل تا  مندی و انجام ثبت اند )خرید سریال، اعالم عالقه از طریق سایت سازمان سنجش پرداخت کرده   مجدد  عملی 

آن  های سالمت و تندرستی، اقدام نمایند؟  هزینه معاینه پزشکی و تست   آنالین   بایست جهت پرداخت مرحله پایانی(، در چه تاریخی می 

های آزمایشی  )در یکی از گروه   1401تیر ماه    10و    9زمون کنکور سراسری در تاریخ  در جلسه آ دسته از داوطلبانی که  

با مراجعه به سایت   ، 1401مرداد ماه    6الی     4از تاریخ   ،علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی و علوم تجربی( حاضر بودند 

و   سریال  خرید  به  نسبت  آزمون(  از  جاماندگان  )ویژه  مجدد  آزمون  در  شرکت  جهت  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان 

نام کامل تا مرحله  اند )انجام ثبت مندی خود اقدام کرده همچنین عالوه بر پرداخت این مبلغ، نسبت به ثبت اعالم عالقه 

ریال    1040000جهت پرداخت آنالین هزینه معاینه پزشکی به مبلغ   مرداد ماه،   20  الی  16یخ  تار بایست از  پایانی(، می 

تومان(   104)  ورزشی   هزار  علوم  و  بدنی  تربیت  پژوهشگاه  سایت  لینک    به  آدرس  به 

/478https://ssrc.ac.ir/fa/page/    .مراجعه نمایند 

پایان می داوطلبان   از  در  باشند.   رسید پرداخت خود پرینت بایست، حتما    گرفته و در روز آزمون، همراه خود داشته 

 تاپ اقدام به پرداخت نمایید. استفاده نشود و با کامپیوتر و لپ تلفن همراه و تبلت،   از ترجیحا    همچنین، 

الی   7تاریخ  در    که   آذربایجان شرقی )دانشگاه تبریز( و استان هرمزگان )دانشگاه تبریز(   استان  داوطلبان   : قابل توجه 

مندی خود )شامل خرید سریال و سپس  عالقه   در آزمون عملی شرکت خواهند کرد و ،  )آقایان و بانوان(  مرداد ماه  10

ثبت  پایانانجام  مرحله  تا  کامل  صورت  به  آز   ( ی نام  هزینه  پرداخت  با  میزان  را  به  عملی  )   1050000مون    105ریال 

به  هزینه معاینه پزشکی   آنالین   جهت پرداخت  توانند می   اند،اعالم نموده   1401تیرماه    11الی    5در تاریخ    هزار تومان( 

)   1040000 میزان تومان(   104ریال  هم   هزار  خود )   اکنون از  آزمون  برگزاری  روز  دارند(،  تا  مهلت  سایت    به ، 

را    مربوطه هزینه  مراجعه و    /478https://ssrc.ac.ir/fa/page/  آدرس لینک بدنی و علوم ورزشی به  پژوهشگاه تربیت 

 . واریز نمایند 

https://ssrc.ac.ir/fa/page/478/
https://ssrc.ac.ir/fa/page/478/
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سالمت کامل جسمانی  بدنی فرهنگیان باید از  آموزش تربیت   رشته   و   علوم ورزشی   متقاضیان رشته ذکر است،    شایان

ب و  بوده  آمادگی ه  برخوردار  و  یقین  خود  ریوی  و  قلبی  سالمت  از  برای خصوص  الزم  این   انجام   های  ورزشی    حرکات 

با نظارت    « معاینات پزشکی » با توجه به اینکه در محل حوزه برگزاری آزمون عملی  البته،  باشند.    را داشته   عملی   آزمون 

ور  علوم  و  بدنی  تربیت  شد   ی زش پژوهشگاه  خواهد  گواهی    ،انجام  ارائه  و  سالمت  گواهی  داشتن  همراه  به  نیاز 

 باشد. نمی   ان ی تندرستی برای متقاض 

کرده   -4 شرکت  عملی  آزمون  در  که  داوطلبانی  می آیا  نمایند؟ اند،  شرکت  آزمون،  این  در  مجددا  عنوان    توانند  هیچ  به  خیر، 

نام ناقص، یا عدم  پذیر است که به دلیل ثبت امکان پذیر نیست. شرکت در آزمون مجدد، صرفا برای داوطلبانی امکان 

در   شود. برگزار می   فقط برای جاماندگان   اند و این آزموننام و یا غیبت در آزمون )به دلیل موجه(، حضور نداشته ثبت 

مرداد ماه، به    2تیر الی    29شرکت در آزمون در تاریخ  )   د ن ، یک مرتبه در آزمون شرکت کرده باش صورتی که هریک از داوطلبان 

استان  عملی استثنای  آزمون  که  هرمزگان  و  شرقی  آذربایجان  تاریخ    آنها   های  شد   10الی    7در  خواهد  برگزار  ماه،  مجدد    و   ( مرداد  آزمون  در 

نمایند،   28و    27)تاریخ   نمره    ی و   ی برا   مرحله اول   ی نمره آزمون عملصرفا    مرداد ماه( هم شرکت  ثبت خواهد شد و 

 وی، عودت داده نخواهد شد.   ی پرداخت   نه ی هز همچنین  شده و    باطل مرحله دوم    در کسب شده  

، اما  نمایند مراجعه می و علوم ورزشی  بدنی  پژوهشگاه تربیت   سایت   به دواطلبانی که جهت پرداخت آنالین هزینه معاینه پزشکی،    -5

اعالم  داوطلبانی که در زمان مقرر،    ؟ دهد، چه اقدامی باید انجام دهند شود و یا خطایی رخ می در سیستم، کد ملی آنها یافت نمی 

و    ( نی تا مرحله پایا   در سایت سازمان سنجش   نام کامل انجام ثبت   سپس خرید سریال و  شامل  )   انجام داده   مندی عالقه 

  اند، اما موفق به پرداخت مبلغ پرداخت کرده   عملی   را جهت شرکت در آزمون   هزار تومان(   105ریال )   1050000مبلغ  

اند.  بدنی و علوم ورزشی، نشده معاینه پزشکی از طریق سایت پژوهشگاه تربیت   ( هزار تومان  104)   ریال   1040000

دقت   بایست می  خود   ضمن  ملی  کد  ثبت  ملی   10)   در  کد  تیره   را   رقم  خط  انگلیسی   بدون  اعداد  با  با  ،  شود( وارد    و 

در روز    همچنین،  . تماس حاصل و این موضوع را پیگیری نمایند   09018062981شماره همراه  خانم فربد به  سرکار  

)ذکر  ضروری    مدارک مندی و سایر  نام و اعالم عالقه برگزاری آزمون عملی، به همراه پرینت رسید پرداخت هزینه ثبت 

و پس از    ه مراجع  ( د به حوزه برگزاری آزمون )با توجه به استان و شهرستان محل اقامت خو   ( 10شماره  شده در سؤال  

 دریافت کارت، در آزمون شرکت نمایند. 
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عملی   -6 ورزشی   آزمون  علوم  آزمون(   رشته  با  پذیرش  تربیت   )شیوه  آموزش  رشته  تاریخی  فرهنگیان   بدنی و  چه  در  دقیقا   ،

آذربایجان شرقی    های استان   این آزمون برای  ، چه زمانی است؟ و همچنین تاریخ برگزاری آزمون مجدد   برگزار خواهد شد؟ 

و برای بانوان مرداد    8و    7در تاریخ  آقایان  برای   و استان هرمزگان )حوزه دانشگاه هرمزگان(  تبریز( دانشگاه  )حوزه  

 برگزار شد.   آزمون   نیز   ها برای سایر استان همچنین،    برگزار خواهد شد.   مرداد ماه،  10و   9در تاریخ 

)   داوطلبان استان  ) حوزه  آذربایجان شرقی  داوطلبان استان هرمزگان  و  تبریز(  ،  دانشگاه هرمزگان( حوزه  دانشگاه 

 مراجعه نمایند.   /478https://ssrc.ac.ir/fa/page/لینک  جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس  توانند  می 

مرداد ماه برای   27نام در آزمون و یا افراد غایب(، در تاریخ  )ویژه جاماندگان از ثبت   تاریخ برگزاری آزمون مجدد، 

 شود. می برگزار  بانوان  مرداد ماه برای  28و در تاریخ  آقایان 

در  شرکت   -7 عملی کنندگان  آزمون(   مجدد   آزمون  با  پذیرش  )شیوه  ورزشی  علوم  تربیت   رشته  آموزش  رشته  فرهنگیان،  و  بدنی 

های برگزاری آزمون محل دقیق حوزه   ها، مطلع شوند؟ های امتحانی و زمان مراجعه به حوزه توانند از محل دقیق حوزه چگونه می 

مرداد    23اطالعیه تاریخ   از طریق ، و همچنین روز و ساعت دقیق مراجعه هریک از داوطلبان به حوزه امتحانی  مجدد   عملی 

 خواهد شد.   نیرسااطالع  بدنی و علوم ورزشی، پژوهشگاه تربیت  صفحات رسمیسایت سازمان سنجش و  در 1401  ماه 

متقاضیان  عملی، در نوبت صبح و نوبت بعد از ظهر، چه زمانی است؟ های برگزاری آزمون  ساعت دقیق مراجعه به محل حوزه   -8

 نوبت صبحهای امتحانی، زمان مراجعه آنها به محل آزمون،  شرکت در آزمون عملی، در صورتی که طبق جدول محل حوزه 

https://ssrc.ac.ir/fa/page/478/
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به محل برگزاری    ، 16الی    13از ساعت  است، باید  نوبت بعدازظهر  و در صورتی که  صبح    11الی    7از ساعت  باشد، باید  می 

 ن محل اقامت خود(، مراجعه نمایند.آزمون عملی )با توجه به استان و شهرستا

، دقیقا به  فرهنگیان   بدنی و رشته آموزش تربیت   )شیوه پذیرش با آزمون(   های آزمون عملی رشته علوم ورزشی مراحل و ایستکاه   -9

پژوهشگاه  باشد که در سایت  می فیلم راهنمای آزمون  های آزمون عملی، دقیقا مطابق با  تمامی ایستگاه  چه صورتی است؟ 

لینک تربیت  آدرس  به  ورزشی  علوم  و  فیلم   /478https://ssrc.ac.ir/fa/page/  بدنی  این  است.  شده  رسانی  اطالع 

قابل    باشد. ، قابل مشاهده و دانلود می نیز   بدنی راهنما از طریق صفحات رسمی آپارات و اینستاگرام پژوهشگاه تربیت 

می  گرامی  داوطلبان  است،  جهت  ذکر  اف    دانلود توانند  دی  پی  اجرا فایل  عمل   یی دستورالعمل  علوم    ی آزمون  رشته 

ترب   ی ورزش  آموزش  رشته  با    ،ان ی فرهنگ   ی بدن ت ی و  آشنایی  ا   ات ی جزئ جهت  عمل   ی ها ستگاه ی کامل  آدرس   ، ی آزمون  به 

 راجعه نمایند. ذکر شده م لینک  

 عملی، چه مواردی را باید در روز آزمون، همراه خود داشته باشند؟    کنندگان در آزمون شرکت   -10

 اصل شناسنامه و یا کارت ملی  •

پرداخت   • ثبت رسید  عالقه هزینه  اعالم  و  عملی  آزمون  در  سنجش   مندی نام  سازمان  سایت  مبلغ    در  به 

1050000   ( تومان  105ریال  و  هزار  پرداخت  (  پزشکی هزینه  رسید  معاینه  و  تست و    انجام  سالمت  های 

 ( هزار تومان  104) ریال    1040000تندرستی به مبلغ  

 سالن برای  مناسب    ورزشی   لباس و کفش  •

 3× 4دو قطعه عکس   •

 جفت دستکش التکس و مواد ضدعفونی کننده   2  عدد ماسک،  3از جمله   وسایل بهداشتی الزم  •

تمامی    ؟ ، خانم هستند بانوان داوران و عوامل اجرایی برای آزمون  آیا    ؟ باشد   صورتی باید به چه    آزمون عملی،   در   بانوان   حجاب   -11

بخش   در  آزمون  اجرایی  عوامل  و  بنابراین،  بانوان داوران  هستند.  خانم  آزمون ،  اجرای  سالن  نیاز   در  بانوان،    عملی 

باشند   با داوطلبان  که  نیست   باید  حجاب  آنها  )تاپ .  لباس ورزشی  ...   شلوارک /شلوار ،  شرت تی /با    ورزشی   ( و کفش و 

 در آزمون، شرکت نمایند.   سالن   مناسب 

https://ssrc.ac.ir/fa/page/478/
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، چه زمانی  فرهنگیان   بدنی و رشته آموزش تربیت   )شیوه پذیرش با آزمون(   کارت شرکت در آزمون عملی رشته علوم ورزشی   -12

 خواهد شد. به داوطلبان تحویل داده    در محل برگزاری آزمون عملی، کارت شرکت،    ؟ صادر خواهد شد 

که  آیا    -13 هنگام  افرادی  آنالین در  پزشکی   پرداخت  معاینه  تربیت   مبلغ  پژوهشگاه  سایت  طریق  ورزشی   بدنی از  علوم    فرم ،  و 

 ؟ مشکلی پیش خواهد آمد  در روز آزمون برای آنها   اند، تکمیل کرده اشتباه    ، سهوی را به صورت    خود   و اطالعات تماس   فردی   مشخصات 

این موضوع    آن دواطلب،  موفق   مدارک شناسایی و مستندات پرداخت   بررسی با  زیرا،    نخواهد شد. خیر، مشکلی ایجاد  

 .باشد قابل شناسایی و بررسی می 

  پرداخت مبلغ بیشتری  ، اشتباها،  و علوم ورزشی   بدنی پژوهشگاه تربیت   به حساب مبلغ معاینه پزشکی    واریز افرادی که در هنگام    -14

برگزاری    در   بایست می   این افراد   چه اقدامی باید انجام دهند؟   ؟ اند معاینه پزشکی را دو بار واریز کرده   مبلغ   اند و یا کرده  روز 

در  و  عملی  آزمون،  محل   آزمون  مربوطه    برگزاری  حوزه(  فرم  در  فیش  )موجود  اصل  یا  تصویر  همراه  به  و  تکمیل  را 

به واریزی  سرپرست  و  ناظر    ،  آزمون یا  تحویل  اجرایی  ت بنابراین،  .  بدهند ،  صورت  در  و  بررسی  از  هزینه  یی أ پس  د 

 . ه خواهد شد عودت داد   کننده،فرد شرکت   به حساب   ، مبلغ مورد نظر واریزی اضافی 

متقاضیان    سالمت   به منظور حفظ خیر،  شود؟ آیا اجازه ورود افراد همراه داوطلبان به محل برگزاری آزمون عملی، داده می  -15

خانواده   شرکت در آزمون عملی  به حوزه   و همراهان   و  از ورود افراد همراه  برگزاری ها آنها،    ی ر ی جلوگ   ی آزمون عمل   ی 

ا  م   ن ی خواهد شد.  مح   ، ست ی با ی افراد  ا   ی ط ی در  عملی،  ز خارج  آزمون  برگزاری  انتظار   محل  بازگشت    پایان   در  و  آزمون 

 باشند.   داوطلبان 

مواد غذایی و    ، آزمون عملی   برگزاری  های در حوزه خیر،   آیا در محل برگزاری آزمون عملی، از داوطلبان پذیرایی خواهد شد؟   -16

  . همچنین، د ن شخصًا احتیاجات خود در این زمینه را مرتفع ساز بایست  می   کنندگان یک از شرکت شود و هر نوشیدنی توزیع نمی 

باید   متقاضیان  عملی،  آزمون  در  حوزه  شرکت  در  از حضور  قبل  آب  امتحانی   یک ساعت  را  ،  خویش  نیاز  مورد  غذایی  مواد  و 

آزمون مصرف   فرآیند  طوالنی شدن  صورت  در  تا  میان   ، نمایند  و  نوشیدنی  داشتن  همراه  نشوند.  وعده    دچار ضعف جسمی 

 مانعی ندارد.   نیز،   مناسب و مصرف شخصی این مواد 



 1401بدنی در آزمون کنکور سراسری سال  و آموزش تربیت علوم ورزشی های رشته عملی  سؤاالت متداول در زمینه آزمونگویی به پاسخ

[8]                                                                                                                                                   www.ssrc.ac.ir 

  

  در آزمون عملی   حتی   توانند نمی   ، یا غیره   و ، مصدومیت  بارداری، نداشتن شرایط جسمانی مناسب   ، به دلیل بیماری افرادی که    -17

نمایند   مرداد ماه(   28و    27مجدد )تاریخ   دلیل    انجام دهند؟   باید   اقدامی چه  ،  شرکت  به  که  داوطلبانی  نداشتن شرایط کلیه 

و با توجه به اینکه    شرکت نمایند   مرداد ماه(   28و    27مجدد )تاریخ    در آزمون عملی   حتی   توانند،نمی   ، جسمانی مناسب

نیاز به مراجعه حضوری به محل حوزه  به هیچ وجه آزمون عملی دیگری نیز برگزار نخواهد شد.  های آزمون عملی  اصال 

مدارک و مستندات و گواهی پزشکی   با مراجعه به بخش میز خدمت در سایت سازمان سنجش،  بایست و آنها می  نیست 

د و موضوع خود را منعکس کنند، تا درخواست آنان بررسی شود و بعدا نتیجه آن  معتبر خود را در آنجا بارگذاری نماین 

 .را از طریق سازمان سنجش پیگیری نمایند 

ف اول نام خانوادکی  حر های مختلف کشور که براساس  های برگزاری آزمون عملی برای استان در هنگام اعالم محل حوزه   چرا   -18

در خصوص مکان دقیق برگزاری آزمون عملی و روز و ساعت دقیق    ؟ تک تک حروف الفبا ذکر نشده است   باشد، داوطلبان می 

  ماه،  مرداد  23های امتحانی آزمون عملی مجدد در تاریخ  حل حوزه ، )م ها برای هریک از داوطلبان مراجعه به محل حوزه 

شد(  خواهد  رسانی  اطالع  سنجش  سازمان  سایت  طریق  می از  عملی  آزمون  در  شرکت  متقاضیان  به  ،  توجه  با    بایست 

حوزه  چه  برای  اینکه  محل  ای  شهرستان  و  است   اقامت استان  شده  گرفته  نظر  در  نام    و    آنها  اول  حرف  براساس 

خود،خانو  مثال    ادگی  عنوان  به  جدول،  این  در  که  صورتی  در  بنابراین  نمایند.  مراجعه  عملی  آزمون  برگزاری  محل  به 

شود و منظور تمامی داوطلبانی است که نام خانوادگی  شامل حروف الف، ب، پ، ت و ث می   ث، تا   الف حروف  نوشته شده  

 شود. آنها با این حروف، شروع می 

، امکان تغییر و جا به  خیر   وجود دارد؟   کنندگان، برگزاری آزمون عملی برای شرکت  حوزه   محل   جایی ه  ب   جا تغییر و آیا امکان   -19

ندارد.  وجود  کارت    جایی  اینکه  به  توجه  برای  با  عملی  آزمون  در  که    ،داوطلبان شرکت  محل سکونتی  آدرس  با  مطابق 

ثبت  آزمون هنگام  در  کرده 1401  سراسری   کنکور   نام  ذکر  است،    صادر   اند، ،  محل امکان  شده  برگزاری    حوزه   تغییر 

صدور مجوز از سوی    که نیاز به   ، پذیر است امکان استثنا    بسیار مهم و   و صرفا در برخی موارد   وجود ندارد   آزمون عملی، 

 ، خواهد بود. لی در سازمان سنجش ستاد برگزاری آزمون عم 
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سراسری    کنکور   آزمون   جدا از   ، فرهنگیان   بدنی رشته آموزش تربیت   و   )شیوه پذیرش با آزمون(   رشته علوم ورزشی   آزمون عملی   -20

به   و   است   1401سال   وابسته  است؟   ؟ باشد می   آن   یا  اجباری  عملی  آزمون  در  آزمون   شرکت  کنکور  عملی،    این  آزمون  از  جدا 

تأثیرگذار    ، چهار  یک درس تخصصی با ضریب درسی   میزانه  بآزمون عملی هریک از داوطلبان    نتیجه   و   نیست سراسری  

محاسبه و   گرفت   مورد  خواهد  خود .  قرار  رشته  انتخاب  در  دارند  تمایل  که  داوطلبانی  تمامی  علوم    ، بنابراین،  رشته 

 شرکت نمایند.  آزمون عملی،  این   در  بایستحتما می را انتخاب کنند،  فرهنگیان  بدنی  رشته آموزش تربیت   یا   و   ورزشی 

که   -21 افرادی  کار حرفه   و   فنی   دیپلم   آیا  و  تربیت   ای  دانش  کنند؟ می دارند،    بدنی و  عملی شرکت  این آزمون  در  مطابق    توانند 

و  آموزان دارای دیپلم فنی  دانش   ،1401نام آزمون سراسری سال  شده در دفترچه راهنمای ثبت   ذکر شرایط و ضوابط  

موفق به اخذ دیپلم    1398( که از سال  6-3-3بدنی نظام آموزشی جدید )نظام تحصیلی  و دانش تربیت   ای و کار حرفه 

آزمون   که   صورتی   در   ، اند شده  سال    کنکور   در  گروه   ،1401سراسری  از  یکی  علوم  ها در  ریاضی،  علوم  آزمایشی  ی 

تجربی  علوم  یا  و  کنکور    ،انسانی  آزمون  جلسه  در  و  کرده  بوده شرکت  همچنین    اند حاضر  که  و  صورتی  موعد  در  در 

هزار تومان( از طریق سایت    105ریال )   1050000با پرداخت هزینه آزمون عملی به میزان   مندی خود را عالقه  ، مقرر 

آموزش کشور  نموده  سازمان سنجش  عالقه   اند اعالم  اعالم  و همچنین  ثبت )خرید سریال  انجام  و  به صورت  مندی  نام 

های سالمت و تندرستی«  توانند جهت پرداخت آنالین هزینه »انجام معاینه پزشکی و تست می   ،کامل تا مرحله پایانی( 

به سایت   آزمون  نیز  برگزاری آزمون عملی، در این  نمایند و در زمان  بدنی و علوم ورزشی مراجعه  پژوهشگاه تربیت 

 شرکت نمایند. 

و    ها دانشگاه   تمامی شامل  ،  فرهنگیان   بدنی و رشته آموزش تربیت   )شیوه پذیرش با آزمون(   شی رشته علوم ورز   آزمون عملی   -22

  و مؤسسات آموزش عالی   ها دانشگاه   تمامی شامل    های آزاد اسالمی،استثنای دانشگاه به    شود؟ می   مؤسسات آموزش عالی 

و   رشته   در که  شود  می   سراسر کشور    طریق   از ،  فرهنگیان   دانشگاه   بدنی آموزش تربیت رشته    همچنین   علوم ورزشی 

 . کنند می دانشجو  پذیرش  اقدام به    ، روش با آزمون 

چه زمانی اعالم خواهد    ، فرهنگیان   بدنی رشته علوم ورزشی )شیوه پذیرش با آزمون( و رشته آموزش تربیت   آزمون عملی   یجه نت   -23

صورت نمره از طریق پژوهشگاه  ه  ب  کنندگان، هریک از شرکت   آزمون عملی   نتیجه  ؟ اثرگذار خواهد بود   میزانی و به چه    شد 



 1401بدنی در آزمون کنکور سراسری سال  و آموزش تربیت علوم ورزشی های رشته عملی  سؤاالت متداول در زمینه آزمونگویی به پاسخ

[10]                                                                                                                                                   www.ssrc.ac.ir 

  

)با اثرگذاری به   آزمون عملی   با اعمال نمره   بنابراین،  خواهد شد   اعالم   ،به سازمان سنجش و علوم ورزشی  بدنی  تربیت 

چهار(،  با ضریب  یک درس تخصصی  تستی   میزان  آزمون  نمره  جدید نم   ، 1401سال    کنکور سراسری   در  کل  برای    ره 

با آزمون(   علوم ورزشی   های: هریک از رشته   انتخاب   هنگام   که در   ، شود داوطلب ساخته می  آموزش  و    )شیوه پذیرش 

فرهنگیان پردیس   بدنی تربیت  دانشگاه  آزمون   ،های  ضوابط  سایر  و  جدید  کل  نمره  این  کنکور    ، با  آزمون  نهایی  نتایج 

 .شود انجام می   دانشجو   گزینش و  اعالم    ( ماه   ور ی متمرکز در اواخر شهر   ی ها رشته   ر ی همراه با سا )   1401سال    سراسری 

به    ان، ی فرهنگ   ی بدن   ت ی با آزمون( و رشته آموزش ترب   رش ی پذ   وه ی )ش   ی رشته علوم ورزش   ی داوطلبان پس از شرکت در آزمون عمل   -24

رشته    ی شرکت در آزمون عمل   ی خود را برا   ی مند ، عالقه در موعد مقرر   که   ی افراد   ؟ توانند انتخاب رشته نمایند چه نحوی می 

ورزش  ترب  ا ی و    ی علوم  آموزش  بدنی رشته  کرده   انی فرهنگ   ی ت  عمل همچنین    و   اند اعالم  آزمون  و    ی در  کرده  شرکت 

اگر بر اساس    ی ، حت 1401سال    ی آزمون کنکور سراسر   ه ی اول   ج ی پس از اعالم نتا   توانند ، می اند رشته بوده   ن ی ا   ی متقاض 

سازمان سنجش    سایت با مراجعه به  اشند،  مجاز به انتخاب رشته نشده ب در دوره روزانه    ه ی اول   ج ی مندرجات کارنامه نتا 

دوره روزانه از رشته علوم   ی لی تحص  یهاانتخاب و ثبت کد رشته محل در زمان مقرر )دهه دوم مرداد ماه(، نسبت به  

پذیرش  یورزش ترب   ا یو    (آزمون با    )شیوه  آموزش  خود   ان، ی فرهنگ  یبدن  تیرشته  رشته  انتخاب  فرم  هر  )   در  در 

 . ند ی اقدام نما   ، ( که عالقه دارند   و ترتیبی   ت ی اولو 

روش  های آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی با  در گروه  های علوم ورزشی رشته  که تمایل به انتخاب   داوطلبانی   -25

پذیرش صرفاً  روش  خیر، در    دارند؟   دارند، نیاز به شرکت در آزمون عملی  پذیرش صرفًا براساس سوابق تحصیلی )بدون آزمون( 

 باشد.نمی   نیز   نیازی به شرکت در آزمون عملی   ، براساس سوابق تحصیلی )بدون آزمون(

سازمان سنجش »ی  نترنتیا  ییسامانه پاسخگو  قیدرخواست خود را از طر  ای  و  السؤدر موارد ضروری،    توانندی م  گرامی  داوطلبانقابل توجه است،  

تماس    021  -  42163با شماره تلفن    ی در ساعات ادار   و یاسازمان ارسال    نیبه ا  https://request.sanjesh.org  لینک  آدرس به    « آموزش کشور

  حاصل نمایند.

   1401تیرماه     ـ    موفقیت برای تمامی داوطلبان گرامی   سالمتی و   با آرزوی                                                                                                                                          
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