
   1صفحه 

1398در آزمون سراسري سال نابينا، كم بينا، ناشنوا و كم شنوا و داراي معلوليت خاص منشي داوطلبان  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.orgسايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: 

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 معلوليت، ناشنوا و نيمهبينامدت زمان پاسخگويي براي داوطلبان معلول )داوطلبان نابينا، نيمه( 5
شود، از زمان شروع امتحان با توجه به دروس مربوط )دروس آزمون عمومي و اختصاصي( محاسبه و در جداول مربوط كه با توجه به نقيصه استنباط و پاسخگويي كندتر مي

 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 دادهمجزا، در كيسه هر يك از حوزه هايشده 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 امتحاني هايحوزه جدول

 معلول عادي

 1 شماره
 دقيقه( 75)

 23.4 18 25 1 25 ادبيات فارسيزبان و 
 26 20 50 26 25 زبان عربي
 22.1 17 75 51 25 اسالمي*ومعارففرهنگ

 26 20 100 76 25 زبان انگليسي

 :هاي آزمايشي مختلفول دفترچه سؤاالت اختصاصي گروهاجد

 (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       ****

) اصول عقايد( تحويل نخواهدشد و ايان دساته از داوطلباان     3آزمايشي علوم انساني دفترچه شماره 
ويژه داوطلبان ديپلم علاوم   ( كه2منحصراً 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 هنردرك عمومي 
 52 40 160 131 30 فيزيكدرك عمومي رياضي

 33.8 26 180 161 20 ترسيم فني
 31.2 24 200 181 20 و تجسمي خالقيت تصويري
 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 تجربي )صبح جمعه گروه آزمايشي علوم

 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 ، يپلم بهياري كه به حرفه بهياري اشتغال دارندد گواهينامهداراي  داوطلبان *
 

 (14/4/1398هاي خارجي )عصر جمعه گروه آزمايشي زبان
 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
نوبت، روز و تاريخ 

 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/


   2صفحه 

 : استثناييهاي منشي و رابطان داوطلبان شرايط و ويژگي( 1

 داشتن سالمت جسماني كامل. -1-1
 بنفا الزم برخوردار باشد.اعتماد  -1-2
 دياده شانوايي، آسايب    هاي داوطلبان آسيبآشنايي كامل با شرايط و ويژگي -1-3

 حركتي. –ديده بينايي و معلولين جسمي 
هااي اساتانايي   آشنايي  با وسايل و تجهيزات ماورد نيااز هار ياك از گاروه      -1-4

 بين و ...(.)سمعك، ذره
ي دروس آزماون سراساري بااالخص عرباي و زباان      تسلط و آشنايي كامل با تماام  -1-5

 انگليسي.
 آموزان استانايي.سعه صدر و برقراري ارتباط مناسب با دانشصبر و داشتن  -1-6
 داشتن مدرك تحصيلي ليسانا و باالتر. -1-7
 خوانادن  و داوطلاب  امتحااني  خارجي و زبان عربي زبان به بايستمي منشي -1-8

و به تناسب گروه آزمايشي داوطلاب نابيناا باه دروساي از قبيال       فارسي متون
  باشد. آشنا كامالًفيزيك، رياضي، شيمي، زيست و... 

هاا  نبايد خطاي ديد داشته باشد زيرا در درج پاسخها و يا قرائت گزيناه  منشي-1-9
 شود.دچار اشتباه مي

نابينا، كم بينا، ناشنوا و بايست دستور كار آزمون داوطلبان هاي محترم ميمنشي( 2

( منادرج در دفترچاه اصاول    31)فرم شاماره   كم شنوا و داراي معلوليت خاص
 اجرايي را به دقت مطالعه نمايند.

ي كاه در هنگاام   مامموران  هماراه  بايد مطلق و ناشنواي مطلق نابيناي داوطلبان (3

ورود به جلسه آزمون  كارت كنترل هاي امتحاني، وظيفهورود داوطلبان به حوزه
 و ناشانوايان  نابيناياان  مخصاوص  امتحاان  حاوزه  باه  ،آنان را به عهده دارناد 

 .شوند راهنمايي

آنهاا در   پاساخ  و درج ساؤاالت  قرائات  باراي  منشاي  باه  نيااز  ناشنوا داوطلبان (4

مرباوط   اعدقو بتوانند با كه از متخصصيني بايد رابطه و در اين ندارند پاسخنامه
 .شود نمايند، استفاده را تفهيم مراتب طور كلي به ناشنوايان به

 كاه  زمااني  علات  بههاي خاص و معلوليتنابينا و ناشنوا  داوطلبان آزمون مدت (5

 نابينايان براي ممتحنين وسيله به سؤال و خواندن امتحاني اوراق آوردن صرف
 اساتنباط و پاساخگويي   نقيصاه  به با توجه كهو يا معلولين خاص  ناشنوايانيا 

 .در صفحه يك اين دستورالعمل درج گرديده استشود، مي كندتر

وقت اضافي به داوطلباان نابيناا، كام بيناا، ناشانوا و كام شانوا و داراي        : 1تذكر 

 .گيردمعلوليت خاص كه داراي نقيصه پاسخگويي هستند تعلق مي

اي آن دسته از داوطلبان معلول جسمي و حركتي كاه صارفاً قاادر باه     بر: 2تذكر 

نوشتن نيستند منشي تعيين شده ولي زمان آزمون آنان همانند داوطلبان عادي 
 محاسبه مي شود و وقت اضافي به آنان داده نمي شود.

بمنمور ارائه تسهيالت به داوطلباان نابيناا و ياا     1398در آزمون سراسري سال  (5

هااي آزماون در   بينا كه آشنايي به خاط بريال دارناد، برخاي از دروس دفترچاه     كم
هاي آزمايشي مختلف، به شرح جدول ذيل، عالوه بر چاا  معماولي باه خاط     گروه

جااي دفترچاه اصالي در     هاي مربوط باه بريل نيز تهيه شده كه الزم است دفترچه
اختيار داوطلبان قرار گيرد، باديهي اسات در خصاوص پاساخگويي ساؤاالت سااير       

توانند با كمك منشي نسبت به پاسخگويي سؤاالت هاي آزمون داوطلبان ميدفترچه
 اقدام نمايند.

 

 موارد حائز اهميت قبل از برگزاري آزمون:( 6

هدايت شدن فرد نابينا )در حوزه و يا كالس و يا هدايت به صاندلي آزماون(،    -6-1
خيلي اوقات فردي كه نابينا است منشي بايد پيش قدم باشد و دست فارد نابيناا را از   

 آرنج بگيرد و به سمت صندليش هدايت كند.
اصول اوليه هدايت نابينا را بداند يعني فرد نابيناا باازوي منشاي را    منشي بايد  -6-2
 نمايد.ميحركت  نابينابا يك قدم جلوتر  منشي گيرد ومي
 .عدم استفاده از عطر و ادكلن تند توسط منشي -6-3
 صداي منشي به حدي نباشد كه براي ديگر داوطلبان ايجاد مزاحمت نمايد. -6-4
در خواندن دروسي ناتوان است بايد به مسئول حوزه اطالع دهد تاا   اگر منشي -6-5

 امكان جابجايي منشي بموقع صورت گيرد.
 

داوطلبوان ناشونوا و    زمان برگزاري آزموون موارد حائز اهميت در ( 7
 ها بايد به آن توجه نمايند:نابينا كه منشي

و  ناور باروي  رو اشفرد كمك رابط ناشنوا هنگام خواندن سواالت بايد چهاره  -7-1
 خواني نمايد. و لب ديدهباشد چرا كه ناشنوا بتواند به درستي منشي را  روشنايي

 به طور كامل ادا شود.بايست ميتوسط منشي  جمالت -7-2
 براي كمك به داوطلب آسيب ديده شنوايي جمالت و كلمات ساده بكار رود. -7-3
ايجااد   كام شانوا  داوطلاب  براي  در طي آزمون صداهاي مزاحم كم شود كه -7-4

 اختالل نشود.
خيلاي طاوالني    نباياد  جماالت و خواني نياز باشد نياز به تمركز اسات  لب اگر -7-5

 باشد.
 ناشنوا جمالت تكرار شود.به براي انتقال درستي مطالب  -7-6
حاشيه نپردازد و درخواندن ريتم يكسااني   به براي توضيح يك موضوع منشي -7-7

 تحرك نداشته باشد.داشته باشد و خيلي 
اگر قرار است ارتباطات كالمي با خود نابينا داشته باشد از خاود نابيناا ساوال     -7-8

بپرسد و در صورت نياز در خصوص اتفاقات آن فضا توضيحاتي در خصوص اون 
 فضا بدهد مال پذيرايي در حوزه تا داوطلب دچار آشفتگي نشود.

در ذهان  را  طوري كه فرد نابينا بتواند آناشكال و نمودارها به  مفهوم انتقال  -7-9
 .نمايدترسيم 

بطور ماال براي مواردي كه در سوال اشااره شاده   نحوه خواندن سواالت در  -7-10
را  ساوال قرائات ماتن   گزينه صحيح تر است نياز به تكرار سوال دارد و يا كدام 
 ها تكرار نمايد.با تك تك گزينهبايد منشي 

انتخاب دفترچه بريل يا خواندن توسط منشي بايد از داوطلب با شروع آزمون -7-11
نابينا سوال شود، ممكن است داوطلب بخواهد يكساري از ساواالت را خاودش    

 بخواند و دروس ديگر را منشي بخواند.
در صورتي كه منشي به هر دليل خواست حوزه را ترك نمايد اين موارد را به  -7-12

 فرد نابينا اطالع دهد.
 از ميزان زمان باقيمانده آزمون فرد نابينا را مطلع نمايد. -7-13
 روحيه باال برخورد كند.اين دسته از داوطلبان با آنها با با توجه به روحيات  -7-14
درخصوص ارائه سواالت منشي توافق كلي با داوطلاب نماياد باراي نحاوه      -7-15

 هاي آن.خواندن سواالت و گزينه
قه در خواندن و اظهار نمر نكاردن در خصاوص گزيناه    پرهيز از اعمال سلي -7-16

 .هاي اعالم شده توسط داوطلبان
 راجع به عالئم دروس اختصاصي آشنايي كاملي داشته باشد. -7-17
 باراي داوطلباان نابيناا    اسم واقعي حاروف از و آشنا بوده هاي بيگانه واژه با -7-18

  اطالعات كافي داشته باشند.
  را بعمل آورد.نهايت دقت در درج پاسخ در پاسخنامه  -7-19
 .دهدانجام  درس هرپايان  ،هر مجموعه سوال را در كردن پاسخ كنترل -7-20
 

دروس دفترچه  گروه آزمايشي
 دروس دفترچه آزمون اختصاصي آزمون عمومي

 علوم رياضي و فني

زبان و ادبيات فارسي، 
زبان عربي، فرهنگ و 
معارف اسالمي، زبان 

 انگليسي

- 
 - هاانر

 - علوم تجربي
 زبان انگليسي تخصصي هاي خارجيزبان

 علوم انساني

رياضي، اقتصاد، زبان و ادبيات فارسي، 
زبان عربي، تاريخ و جغرافيا، علوم 

اجتماعي، فلسفه و منطق، روانشناسي و 
 عقايد و فقهاصول 


