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سؤاالت رد، در ابتدا برای آنها وجود دا سؤالی دارند و یا نکته مبهمیرامی خواهشمند است، در صورتی که گ تمامی داوطلباناز 

تماس  شمارهبه  «سرکار خانم فربد»توانند با  ، مینکردندیافت  را خودجواب سؤال  مطالعه بفرمایند و در صورتی که متداول زیر را

 ، تماس حاصل نمایند.22264210246همراه شماره و  (788داخلی ) 20644888448، 20644888822، 20644888120

 

توانند در آزمون  آیا می اند، مجاز نشدهدر دوره روزانه و نوبت دوم  که براساس کارنامه نتایج اوليهداوطلبانی  -6

نوبت دوم، منحصراً در این  های دوره روزانه و اجازه انتخاب رشته محل هاو به آن شرکت علوم ورزشیرشته  عملی

 1011 تیرماه 11 و 11 تاریخ سراسری کنکور آزمون جلسه در  که دواطلبانی کلیه شود؟ می ها داده رشته

آزمون  با  رشتهمند به  هعالق و بودند حاضر( تجربی علوم و انسانی علوم فنی، و ریاضی علوم آزمایشی های گروه)

در دوره روزانه و  اساس کارنامه نتایج اولیهبر هستند، که ها و مؤسسات آموزش عالی انشگاهد علوم ورزشی

با توجه به تأثیر آزمون عملی ) در آزمون عملی شرکت نمایند در زمان مقرر الزم است  اند، مجاز نشدهنوبت دوم 

 انتخاب رشتهو برای  (در هنگام اعالم نتایج نهایی کنکور ،یک درس با ضریب چهارعلوم ورزشی به میزان   رشته

 به صورت زیر، اقدام نمایند.بایست  می
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 (12/10/1011لغایت  10/10/1011در موعد مقرر )از تاریخ که قبال  آن دسته از داوطلبانی به، 

 از طریق سایت سازمان سنجش، آزمون عملی شرکت در زینهمندی و پرداخت ه نسبت به اعالم عالقه

 علوم ورزشی  منحصراً در رشتهنوبت دوم،  های دوره روزانه و اجازه انتخاب رشته محلاند،  نمودهاقدام 

انتخاب خود در فرم  151بین  موعد مقرر برای انتخاب رشته، در ،الزم استبنابراین  .داده شده است

 .را در هر اولویتی که عالقه دارند، قرار دهندهای مرتبط با رشته علوم ورزشی  رشته محلانتخاب رشته، 

 شرکت  هزینه و اقدام نکرده مندی نسبت به اعالم عالقه ،در موعد مقررآن دسته از داوطلبانی که قبال  به

 های دوره روزانه و اجازه انتخاب رشته محلبه آنها  در حال حاضر، اند، پرداخت نکرده را آزمون عملی در

اما در صورتی که در آزمون عملی رشته علوم ورزشی شرکت نمایند )با  .نشده استداده نوبت دوم، 

پس از  (،در هنگام اعالم نتایج نهایی توجه به تأثیر آزمون عملی به میزان یک درس با ضریب چهار

مندی از طریق  به آنها، اجازه ثبت اعالم عالقه 1011شهریور ماه  15الی  5از تاریخ  برگزاری آزمون عملی،

های دوره روزانه  انتخاب رشته محل ویرایش و اجازهسپس به آنها شود و  سایت سازمان سنجش داده می

 .داده شده استعلوم ورزشی   ، منحصراً در رشتهنوبت دوم و

توانند در آزمون عملی  آیا می اند، نشده مجاز دانشگاه فرهنگيان در  که براساس کارنامه نتایج اوليهداوطلبانی  -0

، منحصراً در مربوطههای  اجازه انتخاب رشته محل هاو به آن شرکت فرهنگيان(دانشگاه بدنی ) آموزش تربيت  رشته

 1011 تیرماه 11 و 11 تاریخ سراسری کنکور آزمون جلسه در  که دواطلبانی کلیه شود؟ می داده   این رشته

آموزش رشته مند به  هعالقو  بودند حاضر( تجربی علوم و انسانی علوم فنی، و ریاضی علوم آزمایشی های گروه)

مجاز باشد و  می 0511اولیه نمره آنها کمتر از و بر اساس کارنامه نتایج هستند،  فرهنگیان  دانشگاه بدنی تربیت

 )با توجه به پذیرش بومی( بدنی در دانشگاه فرهنگیان شهر محل سکونت آنها و رشته آموزش تربیتاند  نشده

 تأثیر به)با توجه  در آزمون عملی شرکت نمایندتوانند در زمان مقرر  میدر صورت تمایل پذیرد،  می دانشجو

 اما ،بدنی به میزان یک درس با ضریب چهار در هنگام اعالم نتایج نهایی کنکور( آموزش تربیت  رشته آزمون عملی

آزمون  برگزاری . پس ازسنجش را ندارند سازمان امکان انتخاب شهر و رشته و دانشگاه در سایت ،هم اکنون
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 سازمان سنجش، ،آنها در صورت حائز شرایط بودن و و نمره آزمون عملی آزمون کنکوربندی نمرات  با جمع ،عملی

 اعالم خواهد کرد. ،های مربوطه به دانشگاه کنکور را در نتایج نهایی آنها اسامی

ها و مؤسسات  دانشگاه علوم ورزشی رشته نام و همچنين هزینه معاینه پزشکی آزمون عملی ثبت  جهت پرداخت هزینه -2

کلیه  ، داوطلبان چه اقدامی باید انجام دهند؟های دانشگاه فرهنگيان پردیس بدنی آموزش تربيت رشته و آموزش عالی

در آزمون سراسری سال  بدنی تربیترشته آموزش  و علوم ورزشی  رشته متقاضیان شرکت در آزمون عملی

نام و شرکت در آزمون  جهت ثبتهزار تومان(  01ریال ) 011111 بایست به غیر از پرداخت مبلغ ، می1011

، های سالمت و تندرستی نیز بابت معاینه پزشکی و تست هزار تومان( 05ریال ) 051111مبلغ  عملی،

 نمایند.پرداخت 

پژوهشگاه »ت پزشکی با نظارت معاینا ،در محل حوزه برگزاری آزمون عملی ،با توجه به اینکه، قابل ذکر است

نیاز به همراه داشتن گواهی  ،انجام خواهد شد «بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تربیت

 .باشد نمیبرای متقاضیان  ،سالمت و ارائه گواهی تندرستی

  نام کرده بودند مندی و برای آزمون عملی، ثبت افرادی که در تيرماه، اعالم عالقهویژه 

های آزمایشی علوم  )گروه 1011تیرماه  11و  11در جلسه آزمون کنکور سراسری تاریخ   کلیه دواطلبانی که

ندی خود را با م تیرماه، عالقه 12الی  0ریاضی و فنی، علوم انسانی و علوم تجربی( حاضر بودند و از تاریخ 

هزار تومان( از طریق سایت سازمان سنجش  01ریال ) 011111پرداخت هزینه آزمون عملی به میزان 

های سالمت و  هزینه معاینه پزشکی و تست جهت پرداخت توانند می اند، اعالم نموده آموزش کشور

بدنی و علوم  پژوهشگاه تربیتبا مراجعه به سایت  نیز هزار تومان( 05ریال ) 051111 به میزان تندرستی

هزینه معاینه پزشکی را واریز نمایند و در پایان  /044https://ssrc.ac.ir/fa/page/ ورزشی به نشانی

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

https://ssrc.ac.ir/fa/page/400/
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با  ترجیحا استفاد شود و تاب و کامپیوتر لپ جهت پرداخت آنالین هزینه معاینه پزشکی، لطفا از نکته مهم:

 تلفن همراه و تبلت، اقدام به پرداخت نکنید.

 نام نکرده و تاکنون هيچ مبلغی  مندی و برای آزمون عملی، ثبت ویژه افرادی که در تيرماه، اعالم عالقه

 اند را پرداخت نکرده

های آزمایشی علوم  )گروه 1011  تیرماه 11و  11در جلسه آزمون کنکور سراسری تاریخ   کلیه دواطلبانی که

مندی خود  تیرماه، عالقه 12الی  0ریاضی و فنی، علوم انسانی و علوم تجربی(، حاضر بودند و از تاریخ 

نجش آموزش کشور واریز نکرده اعالم نکرده و هزینه شرکت در آزمون عملی را از طریق سایت سازمان س را

محل سکونت  با مراجعه به حوزه برگزاری آزمون عملی در استان روز برگزاری آزمون، بایست در یبودند، م

و همچنین  ، لباس و کفش ورزشی مناسبدو قطعه عکس، کارت شناسایی معتبر ضمن به همراه داشتن ،خود

 هزار تومان( 01ریال ) 011111  مبلغ ،آزمون درپرونده گروه آزمایشی شرکت شماره شماره داوطلب و 

را به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور پرداخت نمایند.   نام و شرکت در آزمون جهت ثبت

را  هزار تومان( 05ریال ) 051111 به میزان های سالمت و تندرستی معاینه پزشکی و تست هزینه همچنین

 د.نو علوم ورزشی در محل برگزاری آزمون عملی، پرداخت کن بدنی نیز باید به نماینده پژوهشگاه تربیت

در بدنی )دانشگاه فرهنگيان( که  رشته آموزش تربيت رشته علوم ورزشی وآزمون عملی  در داوطلبان متقاضی شرکت -8

قبلی توضیح داده گونه که در سؤال  همان چه اقداماتی باید انجام دهند؟ اند، نام نکرده مندی و ثبت زمان مقرر اعالم عالقه

با توجه به توانند  می ،اند نشده نام در موعد مقرر و ثبت مندی هداوطلبانی که موفق به اعالم عالقتمامی  شد،

در  برگزاری آزمون عملی محل حوزه حضور دربا در روز برگزاری آزمون عملی، سکونت خود، استان محل 

ون عملی و همچنین هزینه انجام معاینه پزشکی را نام و شرکت در آزم مربوط به ثبت  استان خود، هزینه

بدنی و علوم  نمایندگان سازمان سنجش و همچنین پژوهشگاه تربیت قابل ذکر است،پرداخت نمایند. 

گونه  چیه یجا های امتحانی آزمون عملی در سراسر کشور، حضور خواهند داشت و در تمامی حوزه ورزشی،
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برای تمامی  ،نام و شرکت در آزمون فرآیند ثبت و ستین یشرکت در آزمون عمل انیمتقاض یبرا ینگران

 داوطلبان، به آسانی انجام خواهد شد.

شوند، اما در سيستم،  بدنی می پژوهشگاه تربيت وارد سایتدواطلبانی که جهت پرداخت آنالین هزینه معاینه پزشکی،  -7

اعالم  ،داوطلبانی که در زمان مقرر ؟، چه اقدامی باید انجام دهنددهد و یا خطایی رخ می شود نمی یافتکد ملی آنها 

اند، اما موفق به  نام و شرکت در آزمون پرداخت کرده هزار تومان را جهت ثبت 01مندی و مبلغ  عالقه

 علوم ورزشی،بدنی و  هزار تومان معاینه پزشکی از طریق سایت پژوهشگاه تربیت 05پرداخت آنالین مبلغ 

رقم کد ملی را وارد  11دقت الزم را داشته باشند که حتما باید  ،در ثبت کد ملی خودبایست  می اند. نشده

در روز برگزاری آزمون عملی، هزینه معاینه پزشکی را به صورت توانند  می ،موفق نشدند مجدداکنند و اگر 

ی برای شرکت آنها در آزمون عملی، رخ گونه مشکل ، پرداخت نمایند و هیچگزاری آزمونحضوری در محل بر

 نخواهد داد.

 مشخصات فرمبدنی،  از طریق سایت پژوهشگاه تربيت مبلغ معاینه پزشکی پرداخت آنالیندر هنگام افرادی که آیا  -1

مشکلی پيش خواهد  در روز آزمون برای آنها اند، تکميل کردهاشتباه  ،سهویرا به صورت  خود و اطالعات تماس فردی

آن  موفق مدارک شناسایی و مستندات پرداخت بررسیبا زیرا،  خیر، مشکلی ایجاد نخواهد شد. ؟آمد

 .باشد قابل شناسایی و بررسی میاین موضوع  دواطلب،

 پرداختمبلغ بيشتری ، اشتباها، بدنی پژوهشگاه تربيت به حسابمبلغ معاینه پزشکی  واریزافرادی که در هنگام  -8

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

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

پس از بررسی و در بنابراین، . بدهند، تحویل یا سرپرست اجرایی آزمونو ناظر  ، بهیا اصل فیش واریزی

 .ه خواهد شدعودت داد کننده، فرد شرکت به حساب ، مبلغ مورد نظرهزینه واریزی اضافی دییأصورت ت
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این آزمون  بدنی، دقيقا در چه تاریخی برگزار خواهد شد؟ رشته آموزش تربيت رشته علوم ورزشی و آزمون عملی -4

 دوم و سوم شهریور ماه،در تاریخ  بانوانبرای و  1011شهریور ماه مرداد و اول  31در تاریخ  آقایانبرای 

که آزمون عملی برای آقایان در تاریخ دوم و سوم شهریور ماه و  به استثنای استان تهرانبرگزار خواهد شد. 

 برای بانوان در تاریخ چهارم و پنجم شهریور ماه، برگزار خواهد شد.

، اعالم بدنی م ورزشی و رشته آموزش تربيتهای امتحانی آزمون عملی رشته علو در چه تاریخی محل دقيق حوزه -2

های کشور و همچنین روز و ساعت  های برگزاری آزمون عملی در هریک از استان محل دقیق حوزه خواهد شد؟

از طریق سایت سازمان  1011 مرداد ماه 20اطالعیه تاریخ  در  دقیق مراجعه هریک از داوطلبان به حوزه امتحانی،

 خواهد شد. علوم ورزشی، اعالم بدنی و سنجش و سایت پژوهشگاه تربیت

تمامی  بدنی، دقيقا به چه صورتی است؟ های آزمون عملی رشته علوم ورزشی و رشته آموزش تربيت مراحل و ایستکاه -62

که در سایت پژوهشگاه  باشد میهای آزمون عملی، دقیقا مطابق با فیلم راهنمای آزمون  مراحل و ایستگاه

اطالع رسانی شده است.  /044https://ssrc.ac.ir/fa/page به آدرس لینک و علوم ورزشی بدنی تربیت

بدنی، قابل مشاهده  اینستاگرام پژوهشگاه تربیت و ما از طریق صفحات رسمی آپاراتهمچنین این فیلم راهن

 باشد. و دانلود می

یا  و است 6822سراسری سال  کنکور آزمون جدا از ،بدنی رشته آموزش تربيت رشته علوم ورزشی و آزمون عملی -66

آزمون عملی  نتیجه و نیستجدا از آزمون کنکور سراسری عملی،  این آزمون ؟باشد می کنکورآزمون وابسته به 

قرار خواهد  مورد محاسبهتأثیرگذار و  چهار یک درس تخصصی با ضریب درسی میزانه بهریک از داوطلبان 

و رشته آموزش  رشته علوم ورزشی ،بنابراین، تمامی داوطلبانی که تمایل دارند در انتخاب رشته خود. گرفت

 شرکت نمایند. آزمون عملی، این در بایست بدنی را نیز انتخاب کنند، حتما می تربیت

https://ssrc.ac.ir/fa/page/400
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نام  برای آزمون عملی، ثبت تا بتوانيم ،شرکت کرده باشيم سال جاری سراسری کنکور آزمون آیا باید حتما در -60

های آزمایشی علوم ریاضی،  از گروهدر یکی ، 1011در جلسه آزمون سراسری سال  که صرفا دواطلبانی ؟کنيم

و شرکت در آزمون عملی  مندی جهت اعالم عالقه توانند میاند،  حاضر بوده ،علوم انسانی و یا علوم تجربی

 ، اقدام نمایند.بدنی و رشته آموزش تربیت رشته علوم ورزشی

 توانند در این آزمون عملی شرکت کنند؟ میدارند،  بدنی و دانش تربيت ای و کار حرفه و فنی دیپلم آیا افرادی که -62

آموزان  دانش ،1011نام آزمون سراسری سال  شده در دفترچه راهنمای ثبت ذکرمطابق شرایط و ضوابط 

( که از 0-3-3بدنی نظام آموزشی جدید )نظام تحصیلی  و دانش تربیت ای و کار حرفهو دارای دیپلم فنی 

در یکی از  ،1011سراسری سال  کنکور در آزمون که صورتی در ،اند موفق به اخذ دیپلم شده 1331سال 

حاضر شرکت کرده و در جلسه آزمون کنکور  ،های آزمایشی علوم ریاضی، علوم انسانی و یا علوم تجربی گروه

و رشته آموزش  ندی و شرکت در آزمون عملی برای رشته علوم ورزشیم هاند، مجاز به اعالم عالق بوده

 .باشند می بدنی تربیت

 و مؤسسات آموزش عالی ها دانشگاه تمامیشامل ، بدنی شی و رشته آموزش تربيترشته علوم ورز آزمون عملی  -68

سراسر  و مؤسسات آموزش عالی ها دانشگاه تمامیشامل  های آزاد اسالمی، به استثنای دانشگاه شود؟ می

اقدام به ، روش با آزمون طریق ازبدنی،  علوم ورزشی و آموزش تربیتهای  رشته درکه شود  می کشور

 .کنند میدانشجو پذیرش 

آزمون  این نتیجه خواهد بود؟ ، به چه صورتیبدنی آموزش تربيت رشته رشته علوم ورزشی و نتيجه آزمون عملی  -67

 و با اعمال نمره خواهد شد اعالم ،بدنی به سازمان سنجش ورت نمره از طریق پژوهشگاه تربیتصه عملی ب

شود  برای داوطلب ساخته می ره کل جدیدنم ،1011سال  کنکور سراسری در نمره آزمون تستی آزمون عملی

 ،با این نمره کل جدید و سایر ضوابط آزمون ،بدنی و آموزش تربیت های انتخابی علوم ورزشی که در رشته
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 ضریب چهاربا تخصصی یک درس  به میزانآزمون عملی قابل ذکر است، نمره  .شود انجام می دانشجو گزینش

 ، اثرگذار خواهد بود.کنندگان شرکتنتیجه نهایی آزمون کنکور هریک از هنگام اعالم در 

امسال سعی  ؟خواهد شدارائه  بدنی، رشته علوم ورزشی و رشته آموزش تربيت آزمون عملی نتایج های آیا کارنامه -61

زمون عملی آ جداگانه نمره ،1011کنکور سراسری سال  در کارنامه نتایج نهایی آزمون شاءالهخواهد شد که ان

 درج گردد. اند، کرده  داوطلبانی که در این آزمون شرکتهم برای اطالع 

 کنندگان در آزمون عملی، چه مواردی را باید در روز آزمون، همراه خود داشته باشند؟ شرکت -68

 اصل شناسنامه و یا کارت ملی 

  3×0دو قطعه عکس 

 هزار  05)ریال  051111های سالمت و تندرستی به مبلغ  تستو  هزینه انجام معاینه پزشکی رسید

 به صورت آنالین،که این مبلغ را  باشد می صرفا ویژه افرادیهمراه داشتن این رسید، تومان(، 

هزینه معاینه پزشکی را در محل برگزاری آزمون عملی،  ،توانند اند و سایر افراد می پرداخت کرده

 پرداخت نمایند.

 لباس و کفش مناسب سالن ورزشی 

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

 است. ذکر شدهقبلی، ال ؤساین مورد، در  ؟کنندگان در آزمون عملی، باید چگونه باشد شرکت لباس -64

داوران و عوامل اجرایی برای آزمون دختران، خانم آیا  ؟باشد بایدبه چه صورتی  آزمون عملی، در حجاب دختران -62

در سالن اجرای تمامی داوران و عوامل اجرایی آزمون در بخش دختران، خانم هستند. بنابراین،  ؟هستند

، شرت تی/با لباس ورزشی )تاپ. آنها باید حجاب باشندباداوطلبان که نیست  عملی دختران، نیاز آزمون

 در آزمون، شرکت نمایند. مناسب ورزشی ( و کفشو ... کشلوار/شلوار
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کارت  ؟، چه زمانی صادر خواهد شدبدنی رشته علوم ورزشی و رشته آموزش تربيت کارت شرکت در آزمون عملی -02

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

 به منظور حفظ سالمتخیر، شود؟  داوطلبان به محل برگزاری آزمون عملی، داده می همراهاجازه ورود افراد آیا  -06

 برگزاری یها ها، از ورود افراد همراه به حوزهآن و همراهان و خانواده متقاضیان شرکت در آزمون عملی

محل برگزاری گاه و یا دانش یخارج از فضا یطیدر مح ستیبا یافراد م نیخواهد شد. ا یریجلوگ یآزمون عمل

 باشند. داوطلبانآزمون و بازگشت  پایان در انتظار آزمون عملی،

 ،آزمون عملی برگزاری های در حوزهخیر،  آیا در محل برگزاری آزمون عملی، از داوطلبان پذیرایی خواهد شد؟ -00

خود در این بایست شخصاً احتیاجات  می کنندگان یک از شرکتشود و هر مواد غذایی و نوشیدنی توزیع نمی

 یک ساعت قبل از حضور در حوزه شرکت در آزمون عملی، باید متقاضیان . همچنین،دنزمینه را مرتفع ساز

دچار  ،، آب و مواد غذایی مورد نیاز خویش را مصرف نمایند تا در صورت طوالنی شدن فرآیند آزمونامتحانی

مانعی  ،نیز صرف شخصی این موادضعف جسمی نشوند. همراه داشتن نوشیدنی و میان وعده مناسب و م

 .ندارد

در تاریخ برگزاری آزمون عملی،  ند و یا افراد باردارکها هشکستگی شد دیدگی مانند آسيب که دچار افرادیآیا  -02

ی، آزمون عملاین  توجه به اینکه، با توانند اقدامی انجام دهند؟ باشد، می امکان شرکت در آزمون، برای آنها ميسر نمی

 ،سفانه افراد با مشخصات ذکر شدهأمت ،)آزمون مجدد، برگزار نخواهد شد( دشو برگزار مییک بار صرفا 

کنکور سراسری آزمون سال آینده در توانند، در صورت تمایل،  این افراد می. هندانجام د ندتوان اقدامی نمی

و رشته آموزش  ورزشیعلوم رشته در آزمون عملی  بتوانند تا ،مراحل را طی کنند سایر نام و ثبت

 .نمایندسال آینده شرکت  بدنی تربیت
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وف الفبای نام حرکه بر اساس  های مختلف برای استان های برگزاری آزمون عملی هنگام اعالم محل حوزهدر  چرا -08

در خصوص مکان و زمان  قابل ذکر است، ؟تک تک حروف الفبا ذکر نشده است باشد، خانوادکی داوطلبان می

آدرس این جدول،  که در اعالم خواهد شد جدولی به صورتبرای هریک از داوطلبان، عملی برگزاری آزمون 

 به محل آنهاهریک از  زمان مراجعه و ی کشورها در هریک از استان دقیق حوزه برگزاری آزمون عملی

به دلیل رعایت ) داوطلبان،حرف اول نام خانوادگی  اساسبر  بندی شده و به صورت گروه ،آزمون برگزاری

به عنوان مثال، در  اطالع رسانی خواهد شد. کنندگان( شرکت فاصله اجتماعی و جلوگیری از ازدحام جمعیت

شود و منظور  شامل حروف الف، ب، پ، ت و ث می، ث -الف حروف  نوشته شده در این جدول، صورتی که

 حرف، شروع شده است.تمامی داوطلبانی است که نام خانوادگی آنها با این 

، امکان خیر وجود دارد؟ ،کنندگان شرکتبرای  عملی برگزاری آزمون حوزه محل جاییه ب جاو  تغييرآیا امکان  -07

با مطابق  ،داوطلبانشرکت در آزمون عملی برای با توجه به اینکه کارت  تغییر و جا به جایی وجود ندارد.

شده است،  صادر اند، ، ذکر کرده1011 سراسری کنکور آزموننام در  آدرس محل سکونتی که هنگام ثبت

 کهپذیر است  امکاندر برخی موارد استثنا  صرفاو  وجود ندارد ،برگزاری آزمون عملی حوزه تغییر محلامکان 

 خواهد بود. ،صدور مجوز از سوی ستاد برگزاری آزمون عملی در سازمان سنجش نیاز به

های آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم  در گروه های علوم ورزشی رشته که تمایل به انتخاب داوطلبانی -01

خیر،  دارند؟ ياز به شرکت در آزمون عملیانسانی با روش پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصيلی )بدون آزمون( دارند، ن

 باشد. نمیشرکت در آزمون عملی  نیازی به، پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی )بدون آزمون(روش در 
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