
در سراسر كشور به  1401در آبان و آذر ماه   پنجمين و ششمين سري آزمون جامع دوره توجيهي بدوخدمت رساندبه اطالع مي

فعال است. 17/08/1401به مرور تا تاريخ  10/08/1401صورت حضوري برگزار خواهد شد. امكان ثبت نام در اين آزمون از امروز تاريخ 

امكان ثبت نام ايشان فعال نيست مي توانند در روز سوم به بعد تالش مجدد داشته باشند و جاي نگراني افرادي كه در روزهاي ابتدايي 

 نيست. توجه به نكات زير نيز الزامي است:

 لغو محروميت شركت در آزمون:.  1

هاي محرومين آزمون. نام نمايندتوانند در تاريخ مذكور اقدام به ثبتنيز مشمولين هستند و مي ماهمحرومين آزمون اسفنده

صرفا در توجه نماييد كه افراد مذكور  امكان ثبت نام جهت تكميل ظرفيت خواهند داشت. 1401ماه آبان 17لغايت  16از تاريخ  تابستان

فيت توانند در صورت تمايل، از ظرنام نمايند. )داوطلبان همچنين ميتوانند در آزمون ثبتمي صورت وجود ظرفيت مازاد در دانشگاه

 مند گردند(.ها نيز بهرهمازاد ساير دانشگاه

 ها:تاريخ دقيق برگزاري آزمون در هر يك از دانشگاه. 3

نام، براي داوطلبان قابل مشاهده و انتخاب خواهد بود. خواهشمند ها در زمان ثبتها و دانشكدهروز و ساعت آزمون هر يك از دانشگاه

نوبت آزمون خود، دقت فرمايند. در صورت ايجاد هرگونه تغيير در ساعت يا روز آزمون، مراتب است داوطلبان گرامي در انتخاب محل و 

 از طريق پيامك به اطالع داوطلبان خواهد رسيد.

(، عكس پرسنلي 2خواهشمند است از صحت شماره تماس خود اطمينان حاصل فرماييد و همچنين پيرو اطالعيه قبلي )شماره  :نكته مهم

انه بارگذاري نماييد. در صورت عدم بارگذاري عكس پرسنلي و يا بارگذاري عكس نامناسب، از ورود شما به جلسه خود را در سام

 آزمون، جلوگيري خواهد شد.

در راستاي برگزاري پنجمين و ششمين آزمون جامع توجيهي 

 باشدبدوخدمت، توجه به نكات زير الزامي مي

: 

 لغو محروميت شركت در آزمون: .1
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اد به مصوبه "چهارمين جلسه كارگروه آموزش و توانمندسازي با استن

صورت ، امكان شركت در آزمون به1401مهر   25كشوري" در تاريخ 

 فراهم گرديد. هاي تابستانمحرومين آزمونبراي  تكميل ظرفيت

  

 بازه زماني ثبت نام:. 2

 ،هاي پاييزمشمولين آزمونزمان ثبت نام براي ، 1با توجه به بند 

 خواهد بود.  1401ماه آبان 17لغايت  10از تاريخ 

توانند نيز جزو مشمولين هستند و مي ماهمحرومين آزمون اسفنده

 نام نمايند.در تاريخ مذكور اقدام به ثبت

ماه آبان 17لغايت  16از تاريخ  هاي تابستانمحرومين آزمونهمچنين 

توجه نماييد  .امكان ثبت نام جهت تكميل ظرفيت خواهند داشت 1401

توانند مي در صورت وجود ظرفيت مازاد در دانشگاه صرفاكه افراد مذكور 

توانند در صورت تمايل، نام نمايند. )همچنين داوطلبان ميدر آزمون ثبت

 مند گردند(.ها نيز بهرهاز ظرفيت مازاد ساير دانشگاه

  

 ها:تاريخ دقيق برگزاري آزمون در هر يك از دانشگاه. 3

نام، ها در زمان ثبتها و دانشكدهو ساعت آزمون هر يك از دانشگاه روز

براي داوطلبان قابل مشاهده و انتخاب خواهد بود. خواهشمند است 

 داوطلبان گرامي در انتخاب محل و نوبت آزمون خود، دقت فرمايند.

در صورت ايجاد هرگونه تغيير در ساعت يا روز آزمون، مراتب از  :نكته

 ك به اطالع داوطلبان خواهد رسيد.طريق پيام



خواهشمند است از صحت شماره تماس خود اطمينان  :نكته مهم

(، عكس پرسنلي 2حاصل فرماييد و همچنين پيرو اطالعيه قبلي )شماره 

خود را در سامانه بارگذاري نماييد. در صورت عدم بارگذاري عكس 

لسه آزمون، پرسنلي و يا بارگذاري عكس نامناسب، از ورود شما به ج

 جلوگيري خواهد شد.

  

 اعالم نتايج:. 4

اعالم  1401ماه دي 15هاي جامع سري پنجم و ششم تا نتايج آزمون

 خواهد شد.

 


