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رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند: 
یا  کند  امر  نیکي  کار  به  را  دیگري  هر کس 
به  را  او  اینکه  یا  دارد  باز  زشتي  کار  از  را  او 
امر  به  اشاره  یا  نماید و  کار خیري راهنمایي 
نیك شریك  کار  آ ن  در  باشد،  داشته  خیري 

خواهد بود. 

هر که براي خدا خشم کرد، باطل را هر چند 
سخت بود از پا درآورد. 

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند:
آ خرین  و  خداوند  نزد  کارها  بهترین  نماز، 

وصیت هاي پیامبران الهي است.

در ادامه بحث خود در این ستون، که به منظور راهنمایي 
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته تحصیلي آزمون سراسري 
سال جاري تقدیم خوانندگان عزیز مي شود، به رشته هاي 

تحصیلي و ابزارهاي شناخت آن خواهیم پرداخت.
صحیح  شناخت  به  نسبت  باید  داوطلب  مرحله،  این  در 
یا  گروه  با  مرتبط  دانشگاهي  رشته هاي  از  واقع بینانه  و 
گروه هاي آزمایشي آزمون سراسري که در آن شرکت کرده 
است، اقدام نماید تا ضمن کسب آگاهي الزم و اطالعات 
کافي در زمینه رشته هاي مورد نظر، با آمادگي کامل و به 
دور از هرگونه هیجان ممکن، اقدام به انتخاب رشته هاي 
تحصیلي در موعد مقرر نماید. به همین منظور، الزم است 
که داوطلب در همین مهلت انتخاب رشته، با یاري گرفتن 
از مواردي که به اختصار در ذیل توضیح داده خواهد شد 
و جمع بندي ماحصل شناخت خود از رشته هاي تحصیلي، 
... کسب مي کند،  و  موارد  این  کارگیري  به  از طریق  که 

اقدام به انتخاب رشته نماید. 
تحصیلي  رشته هاي  معرفي  مورد  در  که  آثاري  مجموعه 
دانشگاهي تألیف یا تدوین گردیده اند، پرشمار نیستند، اما 
مطالعه همین عناوین محدود  غنیمت است و براي ما این 
فرصت را فراهم مي آورد که در این وقت کم، با مطالعه آنها 
به دست  را  نظر خود  مورد  رشته هاي  از  نسبي  شناختي 
آوریم و هنگام پر کردن فرم انتخاب رشته تحصیلي، مفاد 
این کتاب ها را مد نظر داشته باشیم؛ بدین  منظور مي توان 
با مراجعه به کتابخانه هاي عمومي یا دانشگاهي و همچنین 
این  در  شده  منتشر  عناوین  از  معتبر،  کتابفروشي هاي 
زمینه اطالع پیدا نمود و اقدام به تهیه و مطالعه آنها کرد.

از دیگر منابع قابل استفاده و بسیار مفید در زمینه انتخاب 
)سایت  اطالع رساني  پایگاه هاي  تحصیلي،  رشته هاي 
اینترنتي( دانشگاه هاي کشور است. خوشبختانه با گسترش 
روز افزون فناوري اطالعات در کشور و به روز بودن این 
پایگاه ها، مي توان با مراجعه به این پایگاه ها از آخرین اخبار 
و آگاهي هاي الزم در این زمینه بهره مند شد و اطالعات 

الزم را در این زمینه کسب کرد.
مراجعه به سایت دانشگاه ها مزایاي دیگري را براي داوطلبان نیز 
در بردارد؛ از جمله مهم ترین این موارد آن است که داوطلبان 
مي توانند با پیشینه و تاریخچه تأسیس رشته هاي تحصیلي، 
مؤسسات  و  پژوهشکده ها  دانشکده ها،  آموزشي،  گروه هاي 
تحقیقاتي وابسته به هر دانشگاه  و خود دانشگاه و همچنین 
اعضاي هیأت علمي، گروه هاي آموزشي و دانشکده ها و مراکز 
وابسته به دانشگاه مورد نظر و عناوین و دروس و واحدهاي 
درسي هر رشته و ... آشنا شده و اطالعات سودمندي را در 

این موارد نیز حاصل کنند.
با  مي توان  نیز  عالقه  مورد  تحصیلي  رشته هاي  مورد  در 
دانشجویان، استادان، فارغ التحصیالن یا شاغالن مرتبط با 
هر رشته، که آگاهي هاي کاملي راجع به رشته و اشراف 
به پرسش هاي داوطلبان در زمینه  پاسخگویي  براي  الزم 
رشته تحصیلي، بازار کار رشته مورد نظر و ... داشته باشند، 
در این فرصت کوتاه مذاکره کرد و اطالعات کاملي را در 

زمینه هاي موردنظر از آنها دریافت نمود.
همچنین داوطلب مي  تواند با مطالعه دقیق روي مجموعه اي 
از رشته هاي دانشگاهي مرتبط با گروه یا گروه هاي آزمایشي 
که در آن شرکت کرده، و با در اختیار قرار دادن اطالعاتي 
که تاکنون راجع به شناخت این رشته ها کسب کرده است، 
به اعضاي خانواده )پدر، مادر، خواهر یا برادر(، به مشورت 
با آنها پرداخته و از آنها یاري بجوید. تجربه تحصیلي سایر 

اعضاي خانواده، به ویژه برادر یا خواهر بزرگتر، که به فاصله 
چند سال قبل از ما در یکي از رشته هاي تحصیلي مشغول 
فارغ التحصیل رشته  یا  بوده و در حال حاضر  به تحصیل 
را  پایاني تحصیالت خود  ترم هاي  آنکه  یا  و  خود هستند 
مي گذرانند، نیز مي تواند در این زمینه مشاور خوبي براي 
ما بوده و در این امر راهگشا باشد؛ همچنان که تجارب و 
این مورد  نیز در  مادر تحصیل کرده  و  پدر  دستاوردهاي 
انتخاب  چگونگي  در  را  ما  مي تواند  و  گرانبهاست  بسیار 

رشته صحیح یاري نماید. 
براي آشنایي با رشته هاي تحصیلي مختلف مي توان از تجارب 
و آموخته هاي دبیران و مشاوران آموزش و پرورش نیز سود 
برد؛ زیرا این افراد، به لحاظ مسؤولیت خطیري که در زمینه 
ارائه  مسائل آموزشي در جامعه ایفا مي کنند، مي توانند در 
اطالعات و آگاهي هاي مفید در مورد انتخاب رشته  به ما به 
بهترین شیوه ممکن یاري نمایند. این قشر از جامعه، به خاطر 
سر و کار داشتن با چندین نسل از دانش آموزان با روحیات 
مختلف، گنجینه پرحاصلي از تجارب ارزشمند در زمینه ها 
و گرایش هاي مختلف آموزشي و تحصیلي همراه خود دارند 
آزمون هاي  داوطلبان  اختیار  در  سخاوتمندانه  مي تواند  که 
سراسري قرار گیرد و به آنها به طور قابل توجهي در زمینه 

انتخاب رشته یاري نماید.
دیگري  مورد  هر  از  استفاده  پیشگفته،  موارد  بر  عالوه 
از  ما  آگاهانه تر  و  بیشتر  آشنایي  و  به شناخت  بتواند  که 
مفید  زمینه  این  در  نیز  شود،  منجر  تحصیلي  رشته هاي 

فایده خواهد بود.
حاصل بحث آنکه، از آنجایي که انتخاب رشته، موضوعي 
حیاتي در زندگي یك داوطلب کنکور به شمار مي آید و 
با تمام ابعاد زندگي او سر و کار دارد، شناخت رشته هاي 
تحصیلي نیز ضرورت حیاتي و انکار ناپذیر براي داوطلبان 
به شمار مي آید و باید ضمن شناخت دقیق آنها، در نهایت 
دقت و به بهترین شیوه ممکن، انتخاب رشته کرد؛ چرا که 
تحصیلي، شغلي  آینده  بر  نادرست، مي تواند  انتخاب  یك 
و حتي گاهي بر زندگي خصوصي و شخصي داوطلب نیز 

تأثیرگذار باشد.
با رشته هاي تحصیلي،  نکته مهم دیگر در زمینه آشنایي 
انتخاب رشته به رؤیاپردازي  این است که نباید در حین 
رشته،  به هر  راجع  موجود  واقعیت هاي  از  و  مشغول شد 
دوري کرد؛ بلکه باید با واقع بیني، آینده نگري و دور اندیشي 
هر چه بیشتر در این مورد اقدام نمود تا به نتیجه مطلوب 

خود دست پیدا کرد.
انتخاب  مورد  در  پژوهشي  و  علمي  بررسي هاي  آخرین 
که  داوطلباني  از  آن دسته  بیان مي کند  تحصیلي،  رشته 
براساس شناخت توانایي ها، مهارت ها، ارزش ها، استعدادها، 
عالیق و ویژگي هاي شخصیتي خود و همین  طور با اشراف 
تناسب  گرفتن  نظر  در  و  دانشگاهي  رشته هاي  بر  کامل 
آن رشته یا رشته ها با صفات فردي شان، اقدام به انتخاب 
رشته مي نمایند، بسیار موفق تر از کساني هستند که فقط 
بر مبناي رتبه خود در آزمون سراسري، براي رسیدن به 
به  دست   ... و  دیگران  القائات  همچنین  و  خاص  عناوین 
منظور  به  تنها  بنابراین،  انتخاب رشته تحصیلي مي زنند؛ 
انتخاب  خاص،  عناوین  به  رسیدن  یا  دانشگاه  در  قبولي 
رشته نکنید و عالیق، توانایي ها و استعدادهاي خود را در 

این انتخاب مهم زندگي تان، نیز در نظر داشته باشید.
موفق باشيد

چگونه رشته هاي تحصيلي را بشناسيم؟
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از روز گذشته آغاز شد :

ثبت نام عتبات دانشجويی
رئيس ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان، از آغاز ثبت نام نوزدهمين دوره عتبات 

دانشگاهيان از روز گذشته )يكشنبه 7 مرداد( خبر داد.
حجت االسالم محمدرضا فقیهی، رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، در نشست 
خبری به مناسبت ثبت نام نوزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان، گفت: ثبت  نام این دوره 
از عتبات دانشگاهی، از روز یکشنبه 7 مرداد )دیروز( آغاز شده است و تا 1۴ مرداد ادامه 

خواهد داشت.
وی، با بیان اینکه 1۵ مردادماه قرعه کشی برای اعزام دانشجویان به عتبات انجام خواهد 

شد، افزود: اولین کاروان، در روز ۲۴ مرداد ماه اعزام می شود.
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان اضافه کرد: مهلت ثبت نام ها به دلیل کمبود زمان 
تمدید نخواهد شد و در مجموع 8 هزار دانشجو، استادان و کارکنان دانشگاه ها، در این دوره 

به عتبات اعزام می شوند.
حجت االسالم فقیهی عنوان کرد: زوج های جوان دانشجو، دختران و پسران مجرد، استادان 

و کارکنان دانشگاه ها به عتبات اعزام می شوند.
وی خاطر نشان کرد: برای 18۶ کاروان در این دوره برنامه ریزی شده که 1۶ کاروان هوایی 

و 7۰ کاروان به صورت زمینی است و سه روز قبل از اربعین، اعزام ها به پایان می رسد.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، با اشاره به اینکه این دوره از اعزام ها اکثراً در 
تابستان خواهد بود، گفت: در ایام تعطیالت تابستان، دانشگاهیان با رغبت بیشتری به این 

سفر اعزام می شوند؛ همچنین ایام عید غدیر، عرفه و عاشورا را در پیش خواهیم داشت.
حجت االسالم فقیهی، با اشاره به پرداخت وام به دانشجویان، گفت: با هماهنگی یکی از 
 بانك ها مبلغ وام ها افزایش پیدا کرده است که به کاروان های هوایی دو میلیون تومان و 
به کاروان های زمینی نیز یك میلیون و 3۰۰ هزار تومان براي هر دانشجو با سود ۴ درصد 

پرداخت خواهد شد.
وی اظهار داشت: اخذ مجوز خروج از کشور دانشجویان پسر در این دوره نیز انجام می شود.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ادامه داد: علت تأخیر ثبت نام عتبات دانشگاهیان در 
این دوره، مشخص نبودن وضعیت ارز بود که با توافق بانك مرکزی و سازمان حج، قیمت 

ثابتی برای ارز عتبات تعیین شده است.  

تولید داخلی، اخالق و محیط زیست، مطالعات میان رشته ای قرآن کریم، فرهنگ عمومی 
و آسیب های اجتماعی، علوم انسانی اسالمی پذیرفته می شوند. بخش جنبی این جشنواره 
نیز، به دو موضوع نگارستان کتاب و ایده های برتر دانشجویی در زمینه ترویج فرهنگ کتاب 

و کتابخوانی اختصاص دارد.
در این فراخوان، ضروری بودن هم زمانی دوره تحصیل دانشجو با زمان چاپ و انتشار اثر، 
دارا بودن مشخصات عمومی کتاب برای اثر منتشرشده و ارسال دو جلد از آنها، که در 
سال های 9۵ تا 9۶ انتشار یافته است، از شرایط شرکت در این جشنواره به شمار می رود. 
همچنین در بخش ترجمه کتاب، مترجم باید کپی متن اصلی اثر را نیز به دبیرخانه 
جشنواره ارسال کند. در این دوره از جشنواره، برای چهارمین بار، آثار تولید شده به زبان و 

خط فارسی از سوي دانشجویان دیگر کشورها نیز پذیرفته و داوری می شود.
همچنین کتاب های الکترونیکی، که برای جشنواره ارسال می شود، باید دارای مجوز از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و برچسب هولوگرام مربوط باشند. ضمناً ارسال دو جلد از 

اصل اثر به همراه فرم ثبت نام اینترنتی به دبیرخانه جشنواره نیز ضروری است.
بخش »نگارستان کتاب« به عکس، نماهنگ ، فیلم های کوتاه صدثانیه ای، نمایشنامه، 
فیلم نامه و پویانمایی مرتبط با کتاب و کتابخوانی اختصاص دارد و آثار مربوط به بخش 
نگارستان کتاب و ایده های برتر دانشجویی باید از طریق پیام رسان سروش به شماره 
۰93۰۴۰81۲۲9 به نام سازمان انتشارات یا دبیرخانه دائمی کتاب و پایان نامه سال 
دانشجویی ارسال شود. در بخش جنبی هم، تنها افرادی می توانند شرکت کنند که در 
حال حاضر دانشجو یا طلبه باشند. در ضمن، مشخصات ارسال کننده آثار نیز باید در هنگام 

ارسال از طریق پیام رسان سروش در کنار اثر درج شود.
  www.isba.ir آدرس:  به  اینترنتی جشنواره  سامانه  طریق  از  می توانند  عالقه مندان 
نسبت به ثبت نام و ثبت اثر، اقدام کنند و براي کسب اطالعات بیشتر، به دبیرخانه جشنواره 
به نشانی: تهران - خیابان انقالب - خیابان فخررازی - خیابان شهدای ژاندارمری - پالک 7۲ 
- صندوق پستی: 131۴۵-11۶3 - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی مراجعه کنند یا با 

شماره تلفن: ۶۶9۵۲7۲7 تماس حاصل کنند.

تمديد مهلت ثبت نام 

بیست و پنجمین جشنواره ملی كتاب سال دانشجويی

ادامه از صفحه  1
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بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون کارداني به کارشناسي 
ناپیوسته سال 1397 مي رساند که آزمون کلیه داوطلبان در صبح روز جمعه مورخ 
این اطالعیه )مرکز  به شرح مندرج در جدول شماره 1  97/5/12 در ۶7 شهرستان 
استان و برخی از شهرستان ها( برگزار مي گردد. الزم به ذکر است که براي پذیرش در 
کدرشته هاي امتحاني: 102 )مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار(، 104 )مهندسي 
پزشكي(،  )مدارك   112 دندانی(،   پروتزهای  )ساخت   105 محيط(،  بهداشت 
202 )ايمني صنعتي و محيط كار(، 206 )ساخت و توليد(، 207 )صنايع چوب 
و كاغذ- سازه هاي چوبي( ، 208 )صنايع شيميايي(، 211 )مواد(،  213 )معدن(، 
216 )نقشه برداري( ، 217 )شهرسازي(، 218 )صنايع نساجي( ،  301 )مهندسي 
آبياري(، 302 )مهندسي منابع طبيعي- محيط زيست (، 304 )پرورش طيور(، 
305 )پرورش گاو و گاوميش(، 306 )توليدات دامي(،  307 )توليدات گياهي( ، 
 308 ) جنگلداري(،  309 )شيالت( ، 310 )چوب شناسي و صنايع چوب( ، 311 
)علوم و صنايع غذايي( ،  312 )گياه پزشكي(، 313 )ماشين هاي كشاورزي(، 314 
)بازيافت(، 401 )آمار( ، 402 )آموزش رياضي( ، 501  )مرتع و آبخيزداري(،  315 
راهنمايي  )آموزش  )آموزش ديني و عربي( ، 503  )آموزش حرفه و فن(،  502 
و مشاوره(،  504 )زبان انگليسي(،  505 )زبان و ادبيات فارسي( ،  506 )آموزش 
علوم تجربي(،  507 )روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي(، 508 )مطالعات 
اجتماعي(،  509 )آموزش و پرورش ابتدايي(، 511 )باستان شناسي(، 513 )تربيت 
معلم قرآن كريم(،  516 )علوم انتظامي( ، 517 )علم اطالعات و دانش شناسي(، 
518 )مديريت(،  519 )حقوق قضايي- علوم ثبتي(، 603 )مرمت و احياي بناهای 
تاريخي(، 604 )موسيقي »نوازندگي ساز ايراني«(، 606 )طراحي پوشاك(، 701 
)1-علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 2- بهداشت مواد غذايي(، 702 )بهداشت مواد 
غذايي با منشاء دامي( آزمون برگزار نخواهد شد و پذیرش دانشجو در این رشته ها صرفاً 
بر اساس سوابق تحصیلي )معدل کل مقطع کارداني( صورت مي گیرد؛ لذا براي داوطلباني 
که در این رشته هاي امتحاني ثبت نام و انتخاب رشته نموده اند، کارت شرکت در آزمون 

صادر نخواهد شد. 
مي توانند  آزمون  بدون  رشته هاي  در  گزینش  متقاضي  داوطلبان  کلیه  مهم:  تذكر 
و  )از جمله معدل کل مقطع کاردانی(  ثبت نامي  اطالعات  ویرایش  و  براي مشاهده 
به  مراجعه  با  لغایت 97/۵/11   97/۵/9 تاریخ  از  خود،  انتخابي  رشته  محل هاي  کد 
www.sanjesh.org )قسمت ویرایش  به نشانی:  این سازمان  پایگاه اطالع رساني 

اطالعات( نسبت به مشاهده اطالعات خود اقدام نمایند.
1- نحوه و زمان پرينت كارت شركت در آزمون 

و کارت شرکت در  آزمون  با  امتحاني  داوطلبان کلیه رشته هاي  براي  راهنما  برگ 
آزمون، منحصراً براي داوطلبان متقاضي رشته هاي با آزمون از روز سه شنبه 97/۵/9 
در  شرکت  متقاضیان  تا  مي گیرد  قرار  سازمان  سایت  روي  پرینت  و  مشاهده  براي 
آزمون بتوانند با وارد کردن اطالعات خود شامل: شماره پرونده، کد رهگیري یا نام 
نمایند.  اقدام  آن  پرینت  به  نسبت  ملی  کارت  و شماره  تولد  خانوادگي، سال  نام  و 

و  اقدام  فوق  روش  به  منحصراً  باید  آزمون  در  کارت شرکت  پرینت  براي  داوطلبان 
بر اساس تاریخ و نشاني تعیین شده روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني 
مربوط مراجعه نمایند. بدیهي است که براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن 
پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس دار 
و ارائه آن الزامي است؛ لذا کلیه داوطلبان باید شخصاً براي پرینت کارت شرکت در 

آزمون اقدام نمایند. 
تذكرات مهم:  

1- چنانچه داوطلبي به دلیل در اختیار نداشتن اطالعات مربوط به شماره داوطلبي، 
خود  آزمون  در  شرکت  کارت  پرینت  به  موفق  نیاز،  مورد  کدپي گیري  یا  پرونده 
نمي شود، الزم است که با مراجعه به سایت این سازمان و ورود به سیستم پاسخگویي 
و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پي گیري، نسبت به دریافت اطالعات مربوط به 
شماره پرونده، داوطلبي یا کد پي گیري ثبت نام اقدام نماید. الزم به ذکر است این 
امکان براي داوطلباني فراهم است که در سیستم پاسخگویي داراي عضویت هستند؛ 
لذا ضرورت دارد داوطلباني که اطالعات فوق را مفقود نموده اند، با عضویت در این 

سیستم، نسبت به بازیابي این اطالعات اقدام نمایند.
۲- الزم به یادآوري است که کلیه داوطلبان )اعم از متقاضیان رشته هاي با آزمون و 
رشته هاي پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلي( باید در زمان پرینت کارت شرکت 
در آزمون )از تاریخ 97/۵/9 لغایت 97/۵/11( با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این 
سازمان، نسبت به ویرایش اطالعات ثبت نامي )از جمله معدل کل مقطع کاردانی( و 
کدرشته محل هاي انتخابي خود با توجه به توضیحات این اطالعیه و برگ راهنماي 

شرکت در آزمون، در صورت نیاز، اقدام نمایند.
2- نشاني و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون: 

نشاني و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون کلیه داوطلبان رشته هاي امتحاني 
حوزه  تعیین  )براي  آنان  فعلی  اقامت  محل  شهرستان  و  استان  مبنای  بر  آزمون  با 
امتحاني( که در بند 31 تقاضانامه ثبت نام مشخص کرده اند، به شرح جدول شماره ۲ 

مندرج در این اطالعیه است. 
مشاهده  مغايرتي  چنانچه  آزمون،  در  شركت  كارت  مندرجات  درخصوص   -3

شد، داوطلبان الزم است كه به شرح زير اقدام نمايند: 
با توجه به اطالعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان   -1-3
مغایرتي در اطالعات مندرج در بندهاي 1، ۲، ۴، ۵، ۶، 1۰، 1۲، 13، 1۴، 1۶، 17، 
تولد، شماره  نام، شماره شناسنامه، سال  نام خانوادگي و  به ترتیب شامل  18 و ۲۰ 
ملی، کد و عنوان رشته تحصیلي، مؤسسه محل اخذ مدرک تحصیلي، سال و ماه اخذ 
مدرک تحصیلي، معدل فارغ التحصیلي، وضعیت اشتغال )کارمندي(، استان بومی و 
عالقه مندي به گزینش در رشته هاي غیرانتفاعي و کد و عنوان محله اي انتخابي کارت 
شرکت در آزمون مشاهده نمودند، الزم است که براي اصالح مورد یا موارد مذکور، 
با  این سازمان مراجعه و  پایگاه اطالع رساني  به  تاریخ 97/۵/11 منحصراً  تا  حداکثر 
ورود به قسمت ویرایش اطالعات، نسبت به اصالح موارد اقدام نمایند، و در صورتي 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 تاريخ ، نحوه پرينت كارت و 
محل رفع نقص كارت شركت در آزمون كارداني 

به كارشناسي ناپیوسته سال 1397



5 8 مرداد ماه 1397  سال بیست و سوم ، شماره  17            

که نسبت به بندهاي 3، 7، 9 و 1۵ )جنس، دین، معلولیت، زبان امتحاني ( تفاوتی 
مشاهده نمودند، الزم است که در روز پنجشنبه مورخ 97/۵/11 صبح از ساعت 8:3۰ 
سنجش  سازمان  نماینده  به   18:۰۰ الي   1۴:۰۰ ساعت  از  بعدازظهر  و   1۲:۰۰ الي 
 )۲ شماره  )براساس جدول  مربوط  حوزه  نقص  رفع  باجه  در  مستقر  کشور  آموزش 

مراجعه نمایند. 
اساس  بر  داوطلب،  هر  آزمون  در  شرکت  کارت  روي  مندرج  اطالعات  سایر  ضمناً 
به  و  نظر گرفته شده است  ثبت نام خود داوطلب در  تقاضانامه  اطالعات مندرج در 
تقاضاهای مربوط به تغییر رشته امتحاني و حوزه امتحاني ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-۲- چنانچه داوطلبان مغایرتي در اطالعات مندرج در سهمیه ثبت نامي )بند 8( کارت 
شرکت در آزمون مشاهده نمودند، الزم است که حداکثر تا تاریخ 97/۵/1۲ منحصراً به پایگاه 
اطالع رساني این سازمان )قسمت ویرایش اطالعات( مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج 
در سایت، نسبت به اصالح سهمیه اقدام نمایند تا در صورت تأیید سهمیه از سوي ارگان 
مربوط، سهمیه مورد نظر براي آنان اعمال گردد؛ در غیر این صورت، با سهمیه آزاد گزینش 

خواهند شد و هیچ گونه اعتراضی در این زمینه قابل قبول نیست. 
3-3- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلبي فاقد عکس است یا عکس روي کارت 
نبودن  واضح  و  اشتباه عکس  بودن عکس،  مهر  فاقد  از جمله،  اشکاالتي  دارای  وي 
عکس و ... است، الزم است که در روز پنجشنبه مورخ 97/۵/11 صبح از ساعت 8:3۰ 
به همراه داشتن دو قطعه  با  الي 18:۰۰  از ساعت 1۴:۰۰  بعدازظهر  و  الي 1۲:۰۰ 
عکس ۴×3 و کارت ملی یا شناسنامه عکس دار، به نماینده سازمان سنجش آموزش 
کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط )بر اساس جدول شماره ۲( مراجعه و 

موضوع را دنبال نمایند تا مشکل برطرف گردد. 
3-۴- آن دسته از داوطلباني که هم اکنون عالقه مند به گزینش در رشته هاي مؤسسات 
آموزش عالی غیرانتفاعي و غیردولتی هستند، الزم است که در زمان پرینت کارت 
شرکت در آزمون، با ورود به بخش ویرایش اطالعات و خرید کارت اعتباری با استفاده 
با  باشد،  فعال  آنها  الکترونیکي  پرداخت  که  بانکي شتاب،  کارت های عضو شبکه  از 
اعالم عالقه مندی  عنوان وجه  به  ریال  پنج هزار(  و  )پنجاه  مبلغ ۵۵/۰۰۰  پرداخت 
با  اعتباری را در محل مربوط درج نمایند و سپس  اقدام نموده و مشخصات کارت 
مراجعه به بخش ویرایش اطالعات، نسبت به اعمال انتخاب کدرشته محل هاي مورد 

عالقه خود اقدام نمایند.
يادآوري: کلیه داوطلبان براي آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون باید از برگ راهنمای 
شرکت در آزمون، که روي سایت این سازمان قرار داده خواهد شد، پرینت تهیه کرده 

و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.
قابل توجه كليه داوطلبان: داوطلبان متقاضی رشته هاي امتحاني با آزمون 
و رشته هاي پذيرش صرفًا براساس سوابق تحصيلي، الزم است كه از تاريخ 
97/5/9 لغايت 97/5/11 به سايت اينترنتی سازمان سنجش آموزش كشور 
مراجعه و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي 
تحصيلي و اطالعيه هاي مورخ 97/2/29 و 97/3/27 كه هم اكنون در پايگاه 
اطالعيه  همچنين  و  است،  مشاهده  و  دسترسي  قابل  سازمان  اطالع رساني 
اصالحي دفترچه راهنماي ثبت  نام و انتخاب رشته، كه از تاريخ 97/5/7 در 
رشته  كد  ويرايش  به  نسبت  است،  گرفته  قرار  مذكور  اطالع رساني  پايگاه 

محل هاي انتخابي خود اقدام نمايند. 
4- موارد مهم قابل توجه داوطلبان 

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، 
اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس دار الزامي است.

۲- درهای ورودی حوزه هاي امتحاني، رأس ساعت 7:3۰ )هفت و سي دقیقه( بسته 
خواهد شد و فرآیند برگزاری آزمون، رأس ساعت 8:۰۰ )هشت( آغاز مي گردد؛ لذا از 
ورود داوطلبان، پس از بسته شدن درهای ورودی به محوطه یا سالن های امتحاني، 

ممانعت به عمل خواهد آمد.
3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون، باید، عالوه بر پرینت کارت شرکت در 

آزمون، اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد 
تراش، مداد پاک کن و یك سنجاق یا سوزن به همراه داشته باشد.

۴- داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، 
کتاب،  جزوه،  هوشمند،  انگشتر  هوشمند،  دستبند  هوشمند،  ساعت  همراه،  تلفن 
ماشین حساب )بجز ماشین حساب هاي مندرج در بند ۵(، هر گونه نُت و یادداشت و 
نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداري نمایند. بدیهي 
است که به همراه داشتن هر یك از وسایل مندرج در این بند، به عنوان تقلب و تخلف 
تلقي شده و با داوطلبان ذی ربط، بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در 

آزمون های سراسری، که بخشي از آن در قسمت بعد آمده است، رفتار خواهد شد.
 Casio« مارک هاي  با  حساب  ماشین  از  استفاده  منحصراً  آزمون،  جلسه  در   -۵
 3600, Casio FX82, Catigia F-618, Pars 4600, Sharp EL-531,
 Sharp 506 W-BK, Sharp 509 W-BK, Citizen SR 270II, Citizen

SR 135 TII, Citizen SR 275, Citizen SR 270X« مجاز است.
تذكر مهم: چنانچه داوطلبي غیر از ماشین حساب هاي فوق الذکر، ماشین حساب نوع 
دیگر به همراه داشته باشد، به عنوان متخلّف تلقي شده و برابر قانون رسیدگی به 

تخلفات و جرائم در آزمون های ورودی با وي رفتار خواهد شد.
پاسخنامه در زمان مقرر و  نمودن پاسخنامه، عدم ارائه  ۶- مخدوش نمودن و پاره 
تعلل در ارائه مدارک امتحاني، ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب مي گردد و با 
داوطلبان متخلّف برابر با قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري 

رسیدگي و برخورد خواهد شد.
رشته هاي  همچنین  و  آزمون  با  رشته هاي  در  گزینش  به  عالقه مند  داوطلبان   -7
تحصیلي با سوابق تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي، الزم است که براي اطالع از تاریخ 
انتخاب رشته، در تاریخ 97/۵/۲۲ به پایگاه اطالع رساني معاونت سنجش و  و نحوه 

پذیرش دانشگاه آزاد اسالمي مراجعه نمایند.
5- اصالحات و تغییرات دفترچه راهنماي ثبت نام و اعالم رشته هاي جديد:

در  را  اصالحاتی  یا  جدید  هاي  رشته  عالي،  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  از  برخي 
رشته ها پس از انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته و اطالعیه هاي مورخ 
کد  قبیل  این  که  اند  نموده  اعالم  سازمان  این  به  آزمون  این   97/3/۲7 و   97/۲/۲9
رشته محل ها و اصالحات اعالم شده، طي اطالعیه اي در روز یکشنبه مورخ 97/۵/7 
روي پایگاه اطالع رساني این سازمان و در روز دوشنبه مورخ 97/۵/8 در نشریه پیك 
سنجش )هفته نامه خبري و اطالع رساني این سازمان( درج خواهد شد. الزم است کلیه 
داوطلبان، اعم از داوطلبان متقاضي رشته هاي با آزمون یا با سوابق تحصیلي، نسبت به 
مطالعه آن اقدام نموده و، در صورت تمایل، از تاریخ 97/۵/9 لغایت 97/۵/11 نسبت به 

انجام ویرایش در رشته محل هاي انتخابي خود اقدام نمایند.
6 - قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری:

ماده 5- تخلفات و جرائم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بي نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن 

هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکي و دستگاه های حافظه دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار 

سازد از قبیل:
1- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول براي شرکت در آزمون.

۲- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحاني یا دست اندرکاران آزمون از قبیل 
عوامل اجرایی و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.

3- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلی.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکي و دستگاه هاي 

حافظه دار.
د- کمك به داوطلب، خارج از ضوابط برگزاری آزمون براي پاسخ به سؤاالت.

ه - دسترسی غیرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و- هرگونه تغییر غیرمجاز سواالت، اوراق و پاسخنامه هاي داوطلبان یا سایر مدارک و 
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دفاتر مربوط به آزمون.
یا  شرکت  یا  آن  افشاي  و  دستیابی  راستاي  در  تالش  یا  آزمون  سؤاالت  افشاي  ز- 

معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح- خرید یا فروش سؤاالت آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر، قبل 

یا حین برگزاری آزمون، اعم از اینکه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده 6 - هيأت هاي رسيدگي به تخلفات، صالحيت صدور حكم به مجازات های 

زير را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشموالن بند )الف( ماده )۵(: اخطار کتبي با درج در پرونده داوطلب و 

اعالم به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشموالن بند )ب( یا بند )ج( ماده )۵( : محرومیت از گزینش علمي در 
آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در 

آزمون از یك تا ده سال.
تبصره - آراء هیأت هاي بدوي جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )۶( این قانون 

قابل تجدید نظرخواهي در هیأت تجدید نظر رسیدگي به تخلفات در آزمون هاست.
ماده 7 - در مورد مشموالن بندهای )د(، )ه (، )و(، )ز( و )ح( ماده )۵( هیأت هاي رسیدگی 
متهم را براي رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون )1۰/۰۰۰/۰۰۰( ریال تا یك 
میلیارد )1/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ریال یا حبس از یك تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم 

دادگستری معرفي مي نمایند.
ماده 8 - ارتکاب هر یك از اعمال موضوع ماده )۵( چنانچه در قالب عضویت در یك 
گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات مي شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه 
یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم مي گردد. مجازات هر یك از اعضاء که در ارتکاب 
تخلفات و جرائم فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده 

براي مرتکب است.
ماده 9 - رسیدگي در هیأت هاي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها، مانع از رسیدگي 
یا  اداری  تخلفات  به  رسیدگي  هیأت هاي  رسیدگي  یا  جزایي  قوانین  سایر  برابر 
نیست،  دانشجویان  انضباطی  یا کمیته هاي  اعضای هیأت علمي  انتظامی  هیأت هاي 
و مرتکب، عالوه بر مجازات مندرج در مواد )۶( و )7( این قانون، به مجازات مقرر در 

سایر قوانین و مقررات محکوم مي گردد.
ماده 1۰ - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکي از مجازات های مندرج در این 
قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند )الف( ماده )۶(، هیأت رسیدگي به تخلفات 
در آزمون ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي نماید؛ در این صورت، مؤسسه آموزشی 
مربوط از صدور و اعطای هر گونه گواهي یا مدرک به وي خودداري خواهد نمود، 
و  وزارت علوم، تحقیقات  باشد،  اعطاء  شده  به وي  فارغ التحصیلي  و چنانچه گواهي 
یا  یا وزارت آموزش و پرورش  بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  یا وزارت  فناوری 

دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده 11 - چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبي 
و سوابق تحصیلي وي مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی، از قبیل عدم تطابق 
معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهي با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته 
باشد، با تأیید هیأت هاي بدوي رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، از داوطلب در یك یا 
چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل مي آید. تعیین وضعیت نهایي 
آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد، بر عهده هیأت بدوي 

مي باشد.

در  سؤاالت  به  پاسخگويي  و  اطالعات  واحد  كه  مي رساند  اطالع   به  ضمنًا 
اين خصوص، تا تاريخ 97/5/11 همه روزه بجز ايام تعطيل و در وقت اداري، 
آماده پاسخگويي به سؤاالت است؛ لذا داوطلبان گرامي مي توانند به منظور 
حاصل  تماس   021  -  42163 تلفن:  شماره  با  خود،  سؤاالت  به  پاسخگويي 

فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 اعالم كد رشـته محل هاي 

جديد و اصالحات مربوط به 

دفترچه راهنماي ثبت نام و 

انتخاب رشته هاي تحصیلي

 آزمون كارداني به كارشناسي 

ناپیوسته سال 1397 

ــي  ــته هاي تحصیل ــاب رش ــام و انتخ ــاي ثبت ن ــه راهنم ــار دفترچ ــرو انتش پی
ــورخ  ــاي  م ــال 1397 و اطالعیه ه ــته س ــي ناپیوس ــه کارشناس ــي ب ــون کاردان آزم
ایــن  اطالع رســاني  پایــگاه  طریــق  از   1397/۵/۲ و   1397/3/۲7  ،1397/۲/۲9
ــون  ــده، در آزم ــن ش ــت تعیی ــاًل در مهل ــه قب ــي ک ــالع داوطلبان ــه اط ــازمان، ب س
ــا  ــته هاي ب ــان رش ــم از متقاضی ــد  )اع ــته نموده ان ــاب رش ــام و انتخ ــور ثبت ن مذک
ــاند  ــي( مي رس ــوابق تحصیل ــاس س ــر اس ــاً ب ــرش صرف ــته هاي پذی ــون و رش آزم
کــه اصالحــات و همچنیــن کدرشــته هاي تحصیلــي جدیــد، عــالوه بــر رشــته هاي 
تحصیلــي موجــود در دفترچــه راهنمــاي آزمــون مذکــور، بعــد از انتشــار دفترچــه 
راهنمــا و اطالعیه هــاي مــورخ 1397/۲/۲9 و 1397/3/۲7 بــه شــرح منــدرج در ذیل 
ایــن اطالعیــه در ســایت ســازمان ســنجش کــه بــه ایــن ســازمان واصــل گردیــده 
اســت. داوطلبــان، در صــورت تمایــل، مي تواننــد پــس از مطالعــه دقیــق مندرجــات 
ــگاه اطالع رســاني  ــل دسترســي در پای دفترچــه راهنمــا، اطالعیه هــاي  مذکــور )قاب
ایــن ســازمان بــه نشــاني: www.sanjesh.org( و مندرجــات ایــن اطالعیــه، در 
ــون(  ــا پرینــت کارت آزم ــان ب ــت 1397/۵/11 )هم زم ــي 1397/۵/9 لغای ــازه زمان ب

ــد.  ــدام نماین ــي خــود اق ــه ویرایــش کــد رشــته  محل هــاي انتخاب نســبت ب
ــد،  ــام ننموده ان ــون ثبت ن ــن آزم ــاًل در ای ــي قب ــالع داوطلبان ــه اط ــاً ب ضمن
ــوابق  ــا س ــاً ب ــرش صرف ــته هاي پذی ــد در رش ــام جدی ــکان ثبت ن ــه ام ــاند ک مي رس
تحصیلــي از تاریــخ 97/۵/8 لغایــت 97/۵/1۲ فراهــم گردیــده اســت کــه در صــورت 
تمایــل مي تواننــد بــا مراجعــه بــه اطالعیــه مــورخ 97/۵/۶ منــدرج در ســایت ایــن 
ــا ســوابق تحصیلــي  ــاً ب ــام در رشــته هاي پذیــرش صرف ــه ثبت ن ســازمان، نســبت ب

اقــدام نماینــد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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پذیرش  در  و شرکت  ثبت نام  متقاضي  داوطلبان  از  آن دسته  اطالع  به  وسیله  بدین 
رشته هاي بدون آزمون دوره هاي  کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1397 که در 
از  دوم  مرحله  و   97/3/3 لغايت  تاريخ 97/2/23  از  اول  )مرحله  مقرر  زمان 
مهلت مجدد  نشده اند، مي رساند که  ثبت نام  به  موفق  لغايت 97/4/2(   97/3/28
ثبت نام برای پذیرش در رشته های دارای پذیرش منحصراً بر اساس سوابق تحصیلي 
)معدل کل دوره کارداني( منحصراً به صورت اینترنتي از روز دوشنبه مورخ 1397/۵/8 
آغاز مي شود و در ساعت ۲۴ روز جمعه مورخ 1397/۵/1۲ پایان مي پذیرد؛ لذا کلیه 
داوطلبان متقاضي ثبت نام در این پذیرش، که داراي شرایط عمومي و اختصاصي به 
شرح ذیل هستند، مي توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه 
راهنما که روی سایت سازمان قرار دارد و اصالحات مربوط )موضوع اطالعیه هاي مورخ 
۲۲ و 97/۲/۲9  و 97/3/۲7 و همچنین اطالعیه مورخ 97/۵/7 مربوط به اصالحات و 
اعالم رشته محل هاي جدید عالوه بر رشته هاي تحصیلي مندرج در دفترچه راهنماي 

ثبت نام( نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش مذکور اقدام نمایند. 
شرايط ثبت نام :

عالقه مندان به تحصیل در دوره هاي کارشناسي ناپیوسته، باید، ضمن اطالع از شرایط 
ثبت نام  ضوابط  به  مربوط  مقررات  عمومي،  وظیفه  مقررات  اختصاصي،  و  عمومي 
اتباع غیرایراني و توضیحات مربوط به سهمیه مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و 
انتخاب رشته )دفترچه راهنماي ثبت نام در سایت این سازمان قابل دسترس است(، 
کارشناسي  مقطع  داوطلب  عنوان  به  هستند،  مذکور  شرایط  داراي  که  صورتي  در 
ناپیوسته منحصراً در یك رشته امتحاني )طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي 

ثبت نام و انتخاب رشته هاي بدون آزمون( متقاضي شوند. 
الزم به توضیح است که پذیرش در رشته هاي امتحاني مذکور بدون آزمون و بر اساس 
سوابق تحصیلي )معدل مقطع کارداني( صورت خواهد پذیرفت؛ لذا کلیه متقاضیان، 
پذیرش  در  اطالعیه  این  توضیحات  و  راهنما  دفترچه  ضوابط  مطابق  که  است  الزم 
تحصیلی   سوابق  با  پذیرش  دارای  امتحاني  رشته هاي  از  منحصراً  و  ثبت نام  مذکور 
انتخاب رشته نمایند. بدیهي است که در صورت عدم ثبت نام در تاریخ مقرر، پذیرش 

متقاضي پس از پایان مهلت تعیین شده امکان پذیر نخواهد بود.
ثبت نام  براي  شركت  در پذيرش رشته هاي بدون آزمون  سال 1397، منحصرًا به 

روش ذيل امكان پذير است:
نشاني: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رساني  اطالع  پایگاه  به  مراجعه   -1 

و  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  دریافت   -۲  www.sanjesh.org
و  نمودن مدارک  آماده  اطالع رساني سازمان. 3-  پایگاه  از طریق  اصالحیه هاي آن 

اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام. ۴- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام منحصراً 
به  صورت اینترنتي انجام مي گیرد، داوطلبان الزم است با استفاده از کارت هاي بانکي 
پایگاه  به  مراجعه  با  است،  فعال  آنها  الکترونیکي  پرداخت  که  شتاب،  شبکه  عضو 
اطالع رساني سازمان و پرداخت مبلغ ۲7۰/۰۰۰ )دویست و هفتاد هزار( ریال به عنوان 

وجه ثبت نام شرکت در آزمون، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند. 
تذكر: چنانچه داوطلبي عالقه مند به شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي مؤسسات 
مبلغ  پرداخت  بر  عالي غیر دولتي– غیرانتفاعي است، الزم است که عالوه  آموزش 
نیز براي  ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ ۵۵/۰۰۰ )پنجاه و پنج  هزار( ریال دیگر 

دوره هاي مذکور اقدام نماید.
این  فرآیند  مختلف  مراحل  در  که  است  گردیده  مقرر  اینکه  به  توجه  با  تبصره: 
پذیرش، خدماتي از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني که به استفاده 
از خدمات پیام کوتاه تمایل دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ ۵۰۰۰ 
این  از  مي توانند  کوتاه،  پیام  خدمات  از  استفاده  هزینه  عنوان  به  ریال(  هزار  )پنج 

خدمات استفاده نمایند.
دستورالعمل و نحوه تكمیل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:

راهنماي  دفترچه  در  مندرج  دستورالعمل  مطابق  که  مي شود  توصیه  داوطلبان  به 
دفترچه مذکور  در  مندرج  تقاضانامه  پیش نویس  فرم  ابتدا  انتخاب رشته،  و  ثبت نام 
اینترنتي  پایگاه  به  مراجعه  با  پیش نویس،  فرم  اساس  بر  سپس  و  نموده  تکمیل  را 
برنامه نرم افزاري  براساس بندهاي  را  سازمان سنجش آموزش کشور، اطالعات الزم 
ثبت نام وارد نمایند. الزم به یادآوري است که راهنماي جامع نحوه تکمیل فرم، در 
برنامه نرم افزاري ثبت نام اینترنتي موجود است و داوطلبان براي کسب اطالع بیشتر 
مي توانند به این راهنما مراجعه نمایند. ضمناً داوطلبان الزم است که در درج اطالعات 
هرگونه  مشاهده  صورت  در  که  است  بدیهي  نمایند.  دقت  رشته  انتخاب  و  ثبت نام 
مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک داوطلب، در صورت پذیرفته 
داوطلب  تحصیل  ادامه  از  و  تلقي شده  یکن(  لم  )کان  قبولي وي  آزمون،  در  شدن 

جلوگیري خواهد شد.
ارائه اطالعات غلط نماید  اقدام به  تذكر مهم: چنانچه داوطلبي در مرحله ثبت نام 
)اعم از اینکه سهواً یا عمداً باشد( به عنوان متخلف تلقي شده و برابر مقررات با وي 

رفتار خواهد شد. 
زمان انتخاب كد رشته محل هاي انتخابی:

بدون  براي شرکت در پذیرش  با ثبت نام  باشند که هم زمان  داوطلبان توجه داشته 
آزمون مقطع کارداني به کارشناسي ناپیوسته، الزم است با مطالعه شرایط و ضوابط 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تمديد تاريخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته 

براي شركت در رشته های دارای  پذيرش منحصرًا  

بر اساس سوابق تحصیلي )معدل كل دوره كارداني( 

دوره هاي  كارداني به كارشناسي  ناپیوسته سال 1397 
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هر یك از کد رشته هاي امتحاني، نسبت به انتخاب و ثبت کد رشته محل هاي خود )پذیرش با سوابق تحصیلي( در فرم تقاضانامه اینترنتي اقدام نمایند.
تذكر مهم:

به اطالع کلیه داوطلبان مي رساند که پذیرش در ۵۰ رشته امتحاني به شرح جدول ذیل، صرفًا بر اساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون( است: 

* رشته  امتحاني 303 - مهندسي منابع طبيعي - احيا و بهره برداري از مناطق بياباني )ردیف 1۶ جدول فوق( رشته  امتحاني جدید است و در اطالعیه اصالحیه 
دفترچه راهنما مورخ 97/۵/7 در سایت این سازمان درج گردیده است.

** پذیرش در رشته امتحاني 305 - پرورش گاو و گاوميش )ردیف 18 جدول فوق( منحصراً براي دانشگاه آزاد اسالمي است.
توصیه هاي  مهم :

1- داوطلبان براي اطالع از مقررات وظیفه عمومي، شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه و همچنین شرایط و ضوابط اتباع خارجي، به دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته 
مندرج در پایگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه نمایند.

۲- به داوطلبان توصیه مي شود که در انتخاب کد رشته امتحاني، دقت الزم را مبذول فرمایند؛ لذا پس از دریافت کد پي گیري، در این خصوص به درخواست هاي داوطلبان 
مبني بر اصالح مورد فوق، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- توصیه  مي شود که داوطلبان پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت کد پي گیري، یك نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهیه و آن را نزد خود نگهداري نمایند.
۴- تأکید مي گردد که کلیه متقاضیان، مطابق ضوابط نسبت به تکمیل تقاضانامه ثبت نامي و انتخاب کد رشته محل هاي انتخابي در سایت سازمان اقدام نمایند و رسید مربوط 

را دریافت دارند.
۵- هرگونه  تغییري  از طریق  نشریه پیك  سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان  سنجش آموزش کشور (، پایگاه اطالع رساني این سازمان و در صورت لزوم  از طریق 

رسانه هاي عمومي  اعالم  خواهد شد. 
۶- در صورت  لزوم ، داوطلبان مي توانند با شماره تلفن هاي: 42163-021 با روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  کشور تماس  حاصل  نموده یا از طریق سیستم پاسخگویي 

اینترنتي )غیر حضوري( سازمان اقدام نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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پیرو اطالعیه مورخ 97/۰3/۲۰ بدین وسیله  به  اطالع  آن دسته از داوطلبان متقاضي 
شرکت در پذیرش دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات 
آموزش عالي غیردولتي- غیرانتفاعي سال 1397 که در زمان مقرر )از تاریخ 97/۰3/۰۶ 
لغایت 97/۰3/۲۰( در آزمون مزبور ثبت نام نموده اند مي رساند که اطالعات ثبت نامي 
داوطلبان، از روز دوشنبه مورخ 97/05/08 لغايت روز جمعه مورخ 97/05/12 
روي پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد 
گرفت؛ لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از 
مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اصالحیه آن مندرج در این اطالعیه به شرح جداول 
ویرایش  تمایل،  در صورت  و،  ثبت نامي  اطالعات  کنترل  و  مشاهده  به  نسبت  ذیل، 

اطالعات خود اقدام نمایند.
ضمناً به منظور مساعدت با داوطلباني که در مهلت مقرر موفق به ثبت نام در آزمون 
لغایت   97/۰۵/۰8( فوق  زماني  بازه  در  که  است  گردیده  اتخاذ  ترتیبي  نگردیده اند، 
97/۰۵/1۲(، این دسته از متقاضیان نیز بتوانند در صورتي که داراي شرایط عمومي 
و اختصاصي به شرح ذیل هستند، در پذیرش مذکور ثبت نام و انتخاب رشته نمایند.

1- شرايط ثبت نام  براي داوطلباني كه قباًل موفق ثبت  نام نشدند:
عالقه مندان به تحصیل در دوره هاي کارداني نظام جدید، باید، ضمن اطالع از شرایط 
عمومي و اختصاصي، مقررات وظیفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع 
غیر ایراني و توضیحات مربوط به سهمیه شاهد و ایثارگر )مندرج در دفترچه راهنماي 
دوره  این  داوطلب  عنوان  به  باشند،  مذکور  شرایط  داراي  که  صورتي  در  ثبت نام(، 
رایانه اي چهار  کد  و  تحصیلي   رشته  با  متناسب  و  امتحاني  رشته  در یك  منحصراً 
رقمي دیپلم خود )طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام( متقاضي ادامه 

تحصیل شوند. 
1-2- ثبت نام منحصرًا به روش ذيل امكان پذير است:

1- مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان . ۲- دریافت و مطالعه دفترچه راهنماي 
ثبت نام و اصالحیه آن به شرح جداول مندرج در این اطالعیه از پایگاه اطالع رساني 
مذکور. 3- آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام. ۴- با توجه به 
به صورت اینترنتي انجام مي گیرد، داوطلبان  اینکه پرداخت هزینه ثبت نام منحصراً 
الزم است با استفاده از کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب، که پرداخت الکترونیکي 

آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان و پرداخت مبلغ۲۲۰/۰۰۰ 
دوره هاي  پذیرش  در  شرکت  ثبت نام  وجه  عنوان  به  ریال  هزار(  بیست  و  )دویست 

مذکور، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته  در این پذیرش اقدام نمایند. 
تذكر: چنانچه داوطلبي عالقه مند به شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي مؤسسات 
آموزش عالي غیر دولتي – غیرانتفاعي است، الزم است که، عالوه بر پرداخت مبلغ 
نیز براي  ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ ۵۵/۰۰۰ )پنجاه و پنج هزار( ریال دیگر 

دوره هاي مذکور اقدام نماید.
تبصره: با توجه به اینکه مقرر گردیده است در مراحل مختلف فرآیند این پذیرش، 
خدماتي از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني که تمایل به استفاده 
 ۵/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  و  مربوط  گزینه  انتخاب  با  دارند،  کوتاه  پیام  خدمات   از 
این  از  مي توانند  کوتاه،  پیام  خدمات  از  استفاده  هزینه  عنوان  به  ریال  هزار(  )پنج 

خدمات استفاده نمایند.
1-3- دستورالعمل و نحوه تكمیل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:

راهنماي  دفترچه  در  مندرج  دستورالعمل  مطابق  که  مي شود  توصیه  داوطلبان  به 
ثبت نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل نموده و 
سپس بر اساس فرم پیش نویس، با مراجعه به پایگاه اینترنتي سازمان سنجش آموزش 
کشور، اطالعات الزم را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمایند. الزم 
به یادآوري است که راهنماي جامع نحوه تکمیل فرم، در برنامه نرم افزاري ثبت نام 
اینترنتي موجود است و داوطلبان براي کسب اطالع بیشتر مي توانند به این راهنما 
مراجعه نمایند. ضمناً داوطلبان الزم است که در درج اطالعات ثبت نام دقت نمایند. 

بدیهي است که در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه 
ثبت نام با مدارک داوطلب، در صورت پذیرفته شدن در پذیرش دوره مذکور، قبولي 

وي باطل شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیري خواهد شد.
تذكر مهم:

 ،)97/۰3/۲۰ لغایت   97/۰3/۰۶( ثبت نام  زمان  در  که  داوطلباني  از  دسته  آن   -1 
دانش آموز سال آخر بوده و موفق به دریافت مدرک دیپلم نشده  بوده اند، باید در این 
مرحله، با مراجعه به قسمت ویرایش اطالعات در سایت این سازمان، نسبت به درج یا 
ویرایش معدل دیپلم اقدام نمایند. بدیهي است که عواقب ناشي از عدم درج معدل، 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

اصالحیه دفترچه راهنماي ثبت نام، اعالم تمديد مجدد براي 

مشاهده و ويرايش اطالعات ثبت نامي داوطلبان متقاضي شركت 

در پذيرش دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و 

حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي- غیرانتفاعي 

سال 1397 و همچنین ايجاد امكان ثبت نام براي آن دسته از 

داوطلباني كه در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند
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به عهده شخص داوطلب خواهد بود.
دوره هاي  رشته هاي  کلیه  براي  پذیرش  که  مي رساند  داوطلبان  کلیه  اطالع  به   -۲
غیردولتي- عالي  آموزش  مؤسسات  و  و حرفه اي  فني  دانشگاه  نظام جدید  کارداني 
براساس سوابق تحصیلي )معدل  غیرانتفاعي سال 1397 )۴۲ رشته امتحاني( صرفاً 

کل دیپلم( انجام مي شود.
2- اصالحات دفترچه  راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته:

جدید  نظام  کارداني  دوره هاي  در  پذیرش  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  انتشار  پیرو 
سال 1397 )دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي(  به اطالع 
داوطلباني که قباًل در مهلت تعیین شده ثبت نام و انتخاب رشته نموده اند  ، مي رساند 
که اصالحات و همچنین کدرشته هاي تحصیلي جدید، عالوه بر رشته هاي تحصیلي 
اطالعیه هاي  و  راهنما  دفترچه  انتشار  از  بعد  مذکور،  راهنماي  دفترچه  در  موجود 

فوق الذکر به شرح ذیل به این سازمان واصل گردیده است. 
2-1-  اصالحات:

به  كاشاني  جمشيد  غياث الدين  غيرانتفاعي  غيردولتي-  مؤسسه  الف( 
يافته  ارتقاء  كاشاني  جمشيد  غياث الدين  غيرانتفاعي  غيردولتي-  دانشگاه 

است.
نهاوند  نهاوند:  اميد -  انتفاعی  غير   - غيردولتي  مؤسسه  جديد  آدرس  ب( 
نشانی  و حرفه ای.  فنی  اداره  روبروی   – رسالت  – خیابان  بهشتی   – خیابان شهید 

.www.omidnahavand.ir  :وب سایت
ج( آدرس جديد مؤسسه غيردولتي- غير انتفاعی فضيلت - سمنان: سمنان 

.www.fazilat.ac.ir  :میدان قومس - پارک سیمرغ. نشاني وب سایت -
2-2- حذفیات: 

شرایط مندرج در بندهای 1 و 3 مندرج در بخش شرایط ضوابط ) جدول شماره ۵ 
گردیده  مجوز حذف  نداشتن  دلیل  به  غیرانتفاعی حکیمان  مؤسسه   ) صفحه 1۰9 

 است.
2-3- كد رشته محل هاي جديد: 

درکدرشته محل هاي ذیل، عالوه بر رشته هاي تحصیلي مندرج در دفترچه راهنماي 
ثبت نام و انتخاب رشته  دوره هاي کارداني نظام جدید، پذیرش دانشجو صورت خواهد 

گرفت.

3- توصیه هاي  مهم :
الزم  دقت  خود  امتحاني  کدرشته  انتخاب  در  که  مي شود  توصیه  داوطلبان  به   -1
به  این خصوص  از دریافت کد پي گیري 1۶ رقمي، در  لذا پس  فرمایند؛  را مبذول 

درخواست هاي داوطلبان مبني بر اصالح مورد فوق، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۲- توصیه  مي شود که داوطلبان، پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت کد پي گیري، یك 

نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهیه و آن را نزد خود نگهداري نمایند.
اطالع رساني   و  خبري   )هفته نامه  پیك سنجش   نشریه  طریق   از  تغییري   هرگونه    -3
طریق  لزوم  از  در صورت  و  سازمان سنجش  اطالع رساني  پایگاه  سازمان  سنجش (، 

رسانه هاي عمومي  اعالم  خواهد شد. 
۴- در صورت  لزوم ، داوطلبان مي توانند با شماره تلفن:  42163-021 با روابط عمومي 
 سازمان  سنجش  آموزش  کشور تماس  حاصل  نمایند یا از طریق سیستم پاسخگویي 

اینترنتي )غیر حضوري( سازمان اقدام نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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پیرو اطالعیه مورخ 97/۴/۲۰ بدین   وسیله  نظر متقاضیان رشته هاي ادبیات نمایشي، 
موسیقي  ایراني،  موسیقي  آهنگسازي،  عروسکي،  نمایش  صحنه،  طراحي  بازیگري، 
آزمون   در  عالـي  آموزش   مؤسسات   و  دانشگاه هـا  عکاسي  و  مجسمه سازي  جهاني، 
سراسري  سال  1397 را که داراي آزمون عملي هستند، به  نکات زیر معطوف  مي دارد: 
1- آزمون عملي رشته هاي فوق منحصراً از داوطلبان گروه آزمایشي هنر، که  در جلسه 
از آزمون سراسري  از ظهر پنجشنبه مورخ 97/۴/7( حاضر بوده و بعد   آزمون )بعد 
)از تاریخ 97/۴/9 لغایت 97/۴/1۵( عالقه مندي خود را با پرداخت هزینه آزمون عملي 
و طراحي رشته هاي تحصیلي در تاریخ مذکور در پایگاه اطالع رساني این سازمان اعالم 

نموده اند، به عمل خواهد آمد. 
فوق الذکر  تحصیلي  رشته هاي  طراحي  و  عملي  آزمون  متقاضي  که  داوطلباني   -۲
شده اند، در صورت تمایل، الزم است پس از اعالم نتایج اولیه، با توجه به دوره هایي 
پایگاه  به  مراجعه  با  گردیده اند،  رشته  انتخاب  به  مجاز  آن  در  کارنامه  براساس  که 
اطالع رساني این سازمان در زمان مقرر، نسبت به انتخاب کدرشته محل هاي تحصیلي 
مربوط در فرم انتخاب رشته این آزمون از اولویت 1 تا 1۵۰ و در هر اولویتي که عالقه 

دارند اقدام نمایند.
3- متقاضیاني که نسبت به واریز هزینه آزمون عملي خود اقدام نموده اند، باید حداکثر 
تا دو روز قبل از تاریخ شروع آزمون عملي رشته  مورد تقاضا )به شرح جدول ذیل(، 
کارت ورود به جلسه آزمون عملي یا طراحي خود را از پایگاه اطالع رساني این سازمان 
پرینت نموده و طبق آدرس مندرج در کارت ورود به جلسه آزمون عملي، برابر زمان 
و مکان مندرج در کارت آزمون عملي خود، به محل برگزاري آزمون مراجعه نمایند.

تبصره: آن دسته از داوطلباني که با توجه به پرداخت هزینه برگزاري آزمون عملي، 
متقاضي دو مجموعه از رشته هاي تحصیلي مربوط شده اند، باید به منظور شرکت در 
هر یك از رشته هاي ذي ربط، نسبت به پرینت کارت براي هر مجموعه اقدام نمایند. 

4- آزمون هاي عملي و طراحي و درس تخصصي هر رشته، قابل تمديد، تكرار 
يا برگزاري آن به صورت انفرادي براي هيچ داوطلبي و تحت هيچ شرايطي 

نيست.
۵- داوطلباني که متقاضي رشته هاي مندرج در جدول ذیل بوده و نسبت به پرداخت 
هزینه آزمون عملي در موعد مقرر اقدام نموده و به هر دلیل موفق به دریافت کارت 
از پایگاه اطالع رساني این سازمان نشده اند،  ورود به جلسه آزمون عملي یا طراحي 
باید با همراه داشتن رسید پرداخت هزینه، دو قطعه عکس و کارت شناسایي معتبر، 
در  مستقر  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  نماینده  به  آزمون  برگزاري  روزهاي  در 

حوزه هاي برگزاري آزمون مندرج در جدول ذیل مراجعه نمایند.

جدول  برنامه  زمان و مكان رفع نقص و برگزاري
 آزمون عملي و تخصصي رشته هاي ادبیات نمايشي، مجسمه سازي، 

موسیقي ايراني، موسیقي جهاني، آهنگسازي، بازيگري، طراحي صحنه، 
نمايش عروسكي و عكاسي

اطالعیه سازمان  سنجش آموزش  كشور در خصوص :

 تعیین زمان و مكان برگزاري آزمون عملي و طراحي رشته هاي 

تحصیلي  ادبیات نمايشي، بازيگري ، طراحي صحنه، نمايش 

عروسكي، آهنگسازي، موسیقي ايراني، موسیقي جهاني، 

مجسمه سازي و عكاسي درآزمون سراسري سال 1397
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نكات مهم براي رشته هاي مندرج در جدول فوق: 

نوبت  تعیین  براي  تعیین شده  تاریخ  به  توجه  با  که  است،  داوطلبان الزم  کلیه   -1

آزمون ، قبل از ساعت 8:۰۰ صبح )از ساعت 7:3۰( روز برگزاري آزمون در محل حوزه 

حضور داشته باشند. ضمناً همراه داشتن پرینت کارنامه الزامي است.

نمايش  و  صحنه  طراحي  بازيگري،  نمايشي،  ادبیات  رشته  داوطلبان   -۲

کارنامه  هنري،  فعالیت هاي  نمونه  و  مکتوب  کامل  رزومه  که  است  عروسكي الزم 

مرحله اول و کارت ملي یا شناسنامه خود را در جلسه آزمون همراه داشته باشند.

کاغذ  بزرگ،  شاسي  تخته  که  است  ضروري  مجسمه سازي،  رشته  داوطلبان   -3

مناسب طراحي، مداد، پاک کن و تراش همراه خود داشته باشند. 

۴- داوطلبان رشته عكاسي، از عکس هاي شاخص خود، چند نمونه پرینت در جلسه 

آزمون همراه خود داشته باشند. 

اول:  بخش  است:  بخش  دو  در  آزمون  مفاد  ايراني،  موسیقي  رشته  در   -۵

ایرانی،  مد  یا  مینور  ملودی  خواندن  ماژور،  درگام های   سرایش)خواندن ملودی 

وزن خوانی ترکیبي و ساده(، شنوایي)یك صدایی ملودی تنال، دوصدایی )تشخیص 

فواصل ملودیك و هارمونیك((، بخش دوم: اجرای یکي از سازهاي موسیقي سنتي 

 ایرانی )تار، سه تار، سنتور، نی، کمانچه، قانون، رباب، عود، قیچك(، اجرای یك ردیف 

)از ردیف های معتبر موسیقی ایرانی(، دو آواز به انتخاب داوطلب و اجرای سه گوشه 

به پرسش داوران، قطعه نوازی )اجرای دو قطعه تخصصی ساز به انتخاب داوطلب و 

اجرای یك قطعه به پرسش داوران(.

۶- در رشته موسیقي جهاني، مفاد آزمون در دو بخش است: بخش اول: سرایش 

و ساده(، شنوایي  ترکیبي  وزن خوانی  مینور،  و  ماژور  گام های  در  ملودی  )خواندن 

)یك صدایی ملودی تنال، دوصدایی)تشخیص فواصل ملودیك و هارمونیك((، بخش 

دوم: اجرای یکي از سازهاي موجود در ارکسترهاي سمفونیك )به استثناي سازهاي 

ضربي(، اجرای سه قطعه کامل از دوره های باروک، کالسیك و رومانتیك، همراهی 

پیانو برای داوطلبان غیر از پیانو و گیتار الزامی است، دشیفراژ )برای سازهای پیانو و 

گیتار اجرای یك قطعه ناشناخته الزامی است(.

به  هارموني  اول:  بخش  است:  بخش  سه  در  آزمون  مفاد  آهنگسازي،  رشته  در   -7

هفتم  آکوردهاي  پایان  تا  شده  گذاري  شماره  باس  سؤال  یك  شامل  کتبي   صورت 

 1۵ کتبي  صورت  به  جهاني  و  ایراني  سازشناسي  ثانوي(،  و  فرعي  دومینانت،  از  )اعم 

سؤال )۵ سؤال سازشناسي ایراني و 1۰ سؤال سازشناسي جهاني(، بخش دوم: سرایش 

شنوایي  ساده(،  و  ترکیبي  خواني  وزن  مینور،  و  ماژور  گام هاي  در  ملودي   )خواندن 

هارمونیك(، و  ملودیك  فواصل  )تشخیص  دوصدایي  تنال،  ملودي  صدایي   )یك 

یا  الزامي است: 1- یك سونات  انتخاب داوطلب  با  اجراي دو قطعه  پیانو:  بخش سوم: 

سوناتین )موومان اول یا کامل( از دوره هاي باروک، کالسیك و رمانتیك۲- آهنگسازي و 

اجراي یك قطعه به فرم » باینري« براي پیانو.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 
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تبلیغات اول: انتخاب رشته به كمک بهترين و دقیق ترين نرم افزار 
انتخاب رشته مسألۀ كوچكی نيست. آيندۀ شما به يک انتخاب رشته صحيح بستگی دارد. به ياری 
نرم افزار ما می توانيد بهترين و دقيق ترين انتخاب رشته را انجام دهيد؛ چون اين نرم افزار، تطبيق 
داده شده با گزينش بومی، گزينش استانی و گزينش ناحيه ای است و بخت قبولی شما را در رشته 

مورد عالقه تان تا 99 درصد باال می برد.
تقریباً تمامی تبلیغ هایی که قصد فروش یك نرم افزار انتخاب رشته را دارند از همین عبارت ها استفاده می کنند؛ 
افرادی که با اطمینان می گویند که نرم افزار آنها با آخرین تغییرات و مصوبات سازمان سنجش آموزش کشور از 
قبیل میزان سهمیه های بومی، منطقه ای، جنس، سهمیه های خاص و ... مطابقت سازی شده است )و اصاًل هم به 
روی مبارک خودشان نمی آورند که وقتی هنوز دفترچۀ راهنمای شمارۀ ۲ آزمون سراسری 97 از سوی سازمان 
سنجش آموزش کشور منتشر نشده است، آنها چگونه از آخرین تغییرات و مصوبات مطلع هستند و از کجا 

این اطالعات را کسب نموده اند ؟!(
حتی برخی پا را فراتر از این گذاشته و در تبلیغ خود گفته اند: » امکان مقایسه داوطلب با دیگر 

داوطلبان در کنکور سراسری 97«! 
یعنی آنها می توانند از وضعیت تمامی داوطلبان امسال اطالع داشته باشند 
حتی  که  ادعایی  نمایند!  رشته  انتخاب  آن  اساس  بر  و 
سازمان سنجش آموزش کشور نیز تاکنون مطرح 
نکرده است. براستی چگونه ممکن است که 
یك نفر یا یك گروه، از وضعیت تمامی 
مطلع شود،  داوطلبان همان سال 
علمي  اطالعات  که  حالی  در 
داوطلبان  تمامی  وضعیت  از 
تنها  نیز  گذشته  سال های 
در اختیار سازمان سنجش 

آموزش کشور است؟! 
نیز،  مؤسسات  از  برخی 
و  کلمات  با  بازی  ضمن 
اصطالحات،  از  استفاده 
به  تا  می کنند  تالش 
کاری  بقبوالنند  داوطلبان 
علمی،  می دهند،  انجام  که 
و  خوب  بسیار  کیفیتی  با 
شخصی  توان  از  خارج 
است؛  داوطلب  یك 
یکی  در  مثال،  برای 
از تبلیغ ها آمده است: 
»سورت رشتهـ   شهرها 
تحت نظارت عملکردی 
مطلوبیت  تعیین  الگوریتم 
رشته شهر« یا »روش ماتریس 
 ... دکتر  انحصاری  روش  متقاطع 

   رسنوشت خود را 
 به دست ديگران نسپاريد !

با انتخاب رشته 
توسط سودجويان
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است« و »سنجش بر اساس معدل داوطلب )جدید( با خروجی های متفاوت«؛ لّفاظی هایی 
که به داوطلب برای شناخت رشته ها و دانشگاه ها، و در نهایت یك انتخاب رشته صحیح و 
قابل قبول، هیچ کمکی نمی کند؛ برای مثال، این شعار آخر به راستی نامفهوم است؛ زیرا 
معدل داوطلب در رتبه وی لحاظ می شود و کارنامه ای که در دست داوطلب است، بر اساس 
نمره آزمون و تأثیر معدل کتبی نمرات نهایی اوست؛ پس سنجش بر اساس معدل داوطلب 

با خروجی های متفاوت چه معنایی دارد؟! 

تبلیغات دوم: انتخاب رشته دستی 
»سراغ انتخاب رشته کامپیوتری نروید. سراغ افراد کم تجربه که شناختی از دانشگاه ها، 
رشته ها و ... ندارند، نروید. انتخاب رشته ... تنها انتخاب رشته ای است که از سوي مدرس 

دانشگاه تهران و به صورت دستی در چند جلسه انجام می شود.« 
محتوای تبلیغات مراکزی که به انتخاب رشته دستی اعتقاد دارند، کم و بیش همان است 

که ذکر گردید.
این دسته از تبلیغات معتقدند که می توانند با مشاوره حضوری، انتخاب رشتۀ دقیق تری 
ارائه دهند؛ اما مشکل این است که در این نوع تبلیغات نیز بیشتر به بازاریابی توجه می شود 
تا دادن اطالعاتی دقیق و کاربردي به داوطلبان؛ برای مثال، می گویند: انتخاب رشته ویژه 
برای رتبه های زیر 1۰۰۰ یا رتبه های باالی 88 هزار در گروه های آزمایشي علوم تجربی، 

علوم ریاضی و فني و علوم انسانی. 
این در حالی است که اکثر قریب به اتفاق رتبه های زیر 1۰۰۰ موقعیتشان روشن است؛ 
یعنی می توانند، با توجه به عالقه خود، رشته هایشان را به ترتیب اولویتی که تمایل دارند، 
انتخاب کنند )توجه داشته باشید که هر داوطلب می تواند 1۵۰ انتخاب داشته باشد و 
عقب یا جلوتر زدن یك رشته، تأثیری در پذیرش داوطلب ندارد؛ یعنی اگر رتبه داوطلبی 
8۰۰ شده باشد و رشته علوم سلولی مولکولی تهران را در فرم انتخاب رشته اش به عنوان 
هشتادمین انتخاب خود آورده باشد و داوطلب دیگری با رتبه 8۰1 رشته علوم سلولی 
مولکولی تهران را به عنوان اولین انتخاب در فرم انتخاب رشته اش درج کرده باشد، اگر 
رشتۀ علوم سلولی مولکولی دانشگاه تهران ظرفیت داشته باشد، اولویت با رتبه  8۰۰ است؛ 

البته در صورتي که دارنده این رتبه در هیچ یك از انتخاب هاي قبلي اش پذیرفته نشده باشد(. 
رتبه های داوطلباني مانند مثال پیشگفته که باالی 88 هزار است هم وضعیتشان روشن 
است. وقتی در سال گذشته در کل کشور، کمتر از چند ده هزار نفر در هر یك از گروه هاي 
آزمایشي علوم ریاضی و فني، علوم تجربی، علوم انسانی در رشته هاي روزانه پذیرفته شده اند 
)رشته های روزانه شامل تمامی رشته های روزانه دوره دکتری حرفه ای، کارشناسی ارشد، 
کارشناسی و کاردانی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کل کشور می شود(، می توان 
متوجه شد که کسی که رتبه باالی 8۰ هزار بیاورد، در هیچ یك از رشته های روزانه 
و به احتمال قوی شبانه هم پذیرفته نخواهد شد و حتی شاید اجازه انتخاب رشته های 
روزانه و شبانه را نیز نداشته باشد و تنها باید رشته های دانشگاه های پیام نور، غیرانتفاعی 
یا رشته بدون آزمون را انتخاب کند. اگر هم داوطلبی تصور می کند که به دلیل داشتن 
رتبه نه چندان مطلوب )چند ده هزاری( باید حتماً به مرکز خاصی مراجعه کند تا بتواند در 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرفته شود، باید گفت که در چند سال اخیر، مسؤوالن 
سازمان سنجش آموزش کشور بارها اعالم کرده اند که همۀ داوطلبان، حتی افرادی که 

کنکور نداده اند، امکان انتخاب رشته دارند و می توانند در دانشگاه پذیرفته شوند. 

چه بايد كرد؟
در سال هاي دورتر، داوطلبان فقط امکان وارد کردن 1۴ رشته را در فرم انتخاب رشته 
داشتند؛ در نتیجه، داوطلبان باید با توجه به رتبه و وضعیت خود، با دقت بسیار انتخاب 
رشته می کردند و مواظب بودند که حتی یك انتخاب خود را بی حساب به هدر ندهند؛ 
اما در حال حاضر، هر داوطلب در فرم انتخاب رشته امکان 1۵۰ انتخاب دارد و در واقع 
حساسیت انتخاب رشته مثل گذشته نیست. امروزه فقط مهم این است که هر داوطلب با 
توجه به عالیق، توانایی ها و شرایط خود )توجه به دانشگاه، شهر و دور ه هاي تحصیلي که 
انتخاب می کند(، انتخاب رشته نماید؛ چون، همان طور که پیش از این گفتیم، اولویت بندی 
کدرشته محل ها هیچ نقشی در پذیرش افراد ندارد و فقط بیانگر اولویت عالقه مندی داوطلب 
است؛ یعنی داوطلب با توجه به عالیق خود، به ترتیب، کد رشته محل های مورد عالقه اش 
را در فرم انتخاب رشته وارد می کند؛ البته بعضی از رشته ها، همان طور که در دفترچه 
راهنمای شماره ۲ آزمون سراسری نیز ذکر شده است، شرایط خاصي دارد که حتماً باید 

هنگام انتخاب رشته های مورد نظر به آنها توجه کرد. 
از همین رو، فقط مطالعه دفترچه راهنمای سازمان سنجش برای انتخاب رشته کفایت 
می کند و نیازی نیست که به مراکز انتخاب رشته مراجعه کنید. برای اطالع از وضعیت 
دانشگاه های کشور نیز بهترین گزینه، سایت های دانشگاه ها هستند، و در نهایت، اگر فکر 
می کنید که حتماً باید بدانید که در چه محدوده رشته هایی پذیرفته خواهید شد، نرم افزار 
تهیه شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، دقیق ترین اطالعات را در اختیار شما 
می گذارد؛ زیرا با توجه به نتایج علمی کلیه داوطلبان سال های گذشته، این نرم افزار تهیه 
شده است )قریب به اتفاق مراکز انتخاب رشته اطالعات خود را از طریق همین نرم افزار 
کسب می کنند و بعد برای یك انتخاب رشته هم رقم های نجومی از داوطلبان می گیرند(؛ 
هر چند که سازمان سنجش نیز معتقد است که نمی توان نتایج هیچ نرم افزاري، حتی 
نرم افزار سازمان سنجش، را صد درصد قطعي دانست؛ چون شما، همان طور که پیش از 
این نیز گفته شد، بر اساس نتایج داوطلبان سال یا سال های گذشته انتخاب رشته می کنید 
و امکان دارد که داوطلبان در سال جاری هنگام انتخاب رشته به گونه ای متفاوت عمل 
کنند و یك رشته نسبت به سال قبل مطلوب تر شده یا کمتر مورد استقبال داوطلبان قرار 
گیرد. همچنین ظرفیت های دانشگاه ها هر سال تغییر می کند و حتی گاهی اوقات یك 
رشته در سراسر دانشگاه های کشور حذف می شود یا رشته جدیدی به مجموعه رشته هاي 

دانشگاهي اضافه می گردد. 

نكته مهم 
بسیاری از داوطلبان برای پر کردن فرم انتخاب رشته به کافی نت ها مراجعه می کنند.  
برخی از کافی نت ها به دلیل حجم زیاد مراجعه کنندگان، به داوطلبان پیشنهاد می دهند 
که فرم پیش نویس را تحویل آنها داده تا آنها انتخاب رشته را انجام دهند و دو روز بعد 
برای اطمینان از انجام انتخاب رشته مراجعه نمایند. متأسفانه برخی از اوقات، داوطلبان 
هنگام مراجعۀ دوباره، فرم انتخاب رشته را بررسي نمی کنند و در نتیجه گاه به اشتباه در 
کد رشته محلی پذیرفته می شوند که آن را انتخاب نکرده بوده اند، و یا آنکه رشته مورد 
نظرشان از سوي کافي نت ها در فرم انتخاب رشته درج نمي شود؛ از همین رو، به داوطلبان 
تأکید می شود که حتماً یك کپی از فرم انتخاب رشته خود تهیه و آن را  به طور دقیق 

کنترل کنند و در صورت بروز اشتباه، آن را تصحیح نمایند.

برخی از مؤسسات، ضمن بازی با كلمات و استفاده از اصطالحات، تالش می كنند 

تا به داوطلبان بقبوالنند كه كاری كه انجام می دهند، علمی، با كیفیتی بسیار 

خوب و خارج از توان شخصی يک داوطلب است؛ برای مثال، در يكی از تبلیغ ها 

آمده است: »سورت رشتهـ  شهرها تحت نظارت عملكردی الگوريتم تعیین 

مطلوبیت رشتهـ  شهر«
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