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انتخاب رشته« حاوي مطالب مفيد براي  با عنوان »راهنماي  ويژه نامه پيك سنجش 
داوطلبان آزمون سراسري سال 97 منتشر و از طريق روزنامه فروشي ها، در سراسر 

كشور توزيع شده است.
در اين ويژه نامه خواهيد خواند:

ـ آينده اي روشن با انتخابي آ گاهانه
ـ مهم ترين ضوابط انتخاب رشته

آزمون  در  دانشجو  پذيرش  شيوه هاي  ـ 
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ـ راهنماي انتخاب رشته مجازي
و مطالب مفيد و خواندني ديگر ...

تأكيد مي شود كه اين ويژه نامه، با لوگوي 
پيك سنجش و از سوي سازمان سنجش 

آموزش كشور تهيه و با قيمت 2500 تومان منتشر شده است و هيچ گونه ارتباطي با 
هيچ يك از مؤسسات آموزشي و كنكوري ندارد.
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قابلتوجهداوطلبانآزمونهایسازمانسنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام محمدتقي )ع( فرمودند: 
امر به معروف و نهي از منكر، دو مخلوق الهي 
مورد  كند،  اجرا  و  ياري  را  آنها  كه  هر  است؛ 
نصرت و رحمت خدا قرار مي گيرد، و هر كه 
الهي  ِعقاب  و  خذالن  مورد  كند،  رها  را  آنها 

قرار مي گيرد. 

به  روي  تا  آ سان تر  برداشتن،  گناه  از  دست 
توبه داشتن. 

حضرت امام محمدتقي )ع( فرمودند:
و  كامل  طور  به  را  نمازش  ركوع  كس  هر 
وارد  او  بر  قبر  وحشت  دهد،  انجام  صحيح 

نخواهد شد.
با توجه به  آنكه انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسري سال 
1397 از امروز آغاز مي شود، الزم ديديم كه »يادداشت هفته« 
اين شماره را به يادآوري چند نكته الزم در اين زمينه براي 
راهنمايي اين عزيزان اختصاص دهيم. اين نكته ها به قرار زير 

است:
1- داوطلباني مي توانند رشته هاي تحصيلي گروه يا گروه هاي 
و  متمركز  از  )اعم  مختلف  دوره هاي  يا  دوره  و  آزمايشي 
نيمه متمركز( دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي را انتخاب 
نمايند كه براساس نتيجه اوليه، مجاز به انتخاب رشته در گروه 
يا گروه هاي آزمايشي و دوره يا دوره هاي مورد نظر شده باشند.

2- آن گروه از داوطلباني كه در دو يا سه گروه آزمايشي شركت 
كرده و براساس نتيجه اوليه خود در دو يا سه گروه آزمايشي مربوط 
مجاز به انتخاب رشته شده اند، الزم است كه كليه كد رشته هاي 
مورد عالقه خود را از هر يك از گروه هاي آزمايشي مربوط 
)www.sanjesh.org( سنجش  سازمان  سايت  طريق   از 

 انتخاب كرده و آنها را منحصراً در يك فرم انتخاب رشته از 
اولويت 1 تا 150 وارد كنند.

اينكه گزينش داوطلبان در كد رشته هاي  با توجه به   -3 
انتخابي، بر اساس نمره كل اكتسابي در زيرگروه ها يا معدل 
كتبي ديپلم )در رشته هايي كه پذيرش آنها صرفاً بر اساس 
شرايط  و  ضوابط  ساير  رعايت  با  و  است(  تحصيلي  سوابق 
صورت مي پذيرد، بنابراين، اولويت كد رشته هاي انتخابي در 
فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي، صرفاً تقدم و تأخر يا عالقه 
داوطلب را به ادامه تحصيل در هر يك از رشته  محل هاي 
انتخابي او تعيين مي كند و تأثيري در پذيرفته شدن وي ندارد. 
و 2   راهنماي شماره 1  دفترچه هاي  در  مندرج  مطالب   -4
آزمون سراسري سال 1397 و همين طور اطالعيه هاي مندرج 
در هفته نامه پيك  سنجش و سايت سازمان و همچنين مفاد 
و مطالب »ويژه نامه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري 
1397« را به طور دقيق مطالعه كنيد و به ضوابط و شرايط نيز 

توجه داشته باشيد. 
5- قبل از مراجعه به سايت سازمان، فرم پيشنويس انتخاب 
رشته را تكميل كنيد و عناوين رشته و دانشگاه هايي را كه 
آنها  از صحت  بنويسيد و  انتخاب كرده ايد، به صورت دقيق 

اطمينان يابيد.
6- تمام مراحل انتخاب رشته را كه با عنوان »گام« در برنامه 
انتخاب رشته تعريف شده است، با دقت و به صورت كامل 
طي كنيد و به تذكرات و خطاهايي كه اين برنامه اعالم مي كند 

توجه كرده و آنها را برطرف نماييد.
7- در صورتي كه اطالعات شما به طور كامل دريافت شده 
باشد، سيستم يك »رسيد 15 رقمي« به عنوان رسيد دريافت 
انتخاب رشته به شما ارائه مي كند. اين رسيد، پس از انجام 
كامل مراحل ارسال اطالعات، در يك صفحه مجزا ارائه مي شود 

و تا زماني كه اين رسيد به شما ارائه نشده، انتخاب رشته شما 
پايان نيافته است. 

8- پس از دريافت رسيد از بخش »مشاهده اطالعات«، حتماً 
از فهرست كد رشته هاي انتخابي خود در فرم انتخاب رشته 
اينترنتي كه باالي آن، رسيد انتخاب رشته 15 رقمي و شماره 
نسخه چاپي درج شده است، يك نسخه چاپي تهيه كرده و 
آن را تا زمان اعالم نتايج نهايي،  به صورت محرمانه نزد خود 

نگهداري نماييد.
 9- نحوه انتخاب رشته هاي تحصيلي و همچنين مواد امتحاني 
و ضرايب دروس هر يك از رشته هاي تحصيلي )در هر يك از 
گروه هاي آزمايشي و در زيرگروه هاي مربوط به آنها( در همه 

دوره ها يكسان است. 
10- تنها داوطلباني كه براساس نتيجه اوليه، مجاز به انتخاب 
رشته هاي دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 

شده اند، مي توانند اين گونه رشته ها را انتخاب كنند. 
11- پذيرفته شدن در هر يك از رشته هاي تحصيلي دوره 
روزانه )اعم از متمركز يا نيمه متمركز( به عنوان يك نوبت 
از حداكثر دو نوبت قبولي در آزمون سراسري تلقي مي شود. 

12- داوطلباني كه در آزمون سراسري سال 1397 شركت 
انتخاب  به  مجاز  شده اند،  رشته  انتخاب  به  مجاز  و  كرده 
همچنين  و  آزمون  با  پذيرش  روش  به  تحصيلي  رشته هاي 
با اعمال  انتخاب رشته هاي تحصيلي به روش پذيرش صرفاً 
در  كه  آزمايشي  هاي  گروه  از  يك  هر  در  تحصيلي  سوابق 
آن شركت كرده و دوره هايي كه در آن اعالم عالقه مندي 
نموده اند، هستند و از اين لحاظ محدوديتي براي آنها وجود 

نخواهد داشت.
با  يادآوري است كه در هر دو روش )پذيرش  به  13- الزم 
آزمون و پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي(، هر داوطلب 
مي تواند متقاضي يك گروه آزمايشي اصلي )علوم رياضي و 
فني، علوم تجربي و علوم انساني( و دو گروه آزمايشي هنر و 
زبان هاي خارجي شود. بديهي است كه يك داوطلب نمي تواند 
آزمايشي  گروه هاي  از  آزمايشي  گروه  دو  متقاضي  همزمان 
علوم  فني،  و  رياضي  علوم  آزمايشي  گروه هاي  يعني  اصلي، 

تجربي و علوم انساني، شود.
14- در انتخاب رشته، به شرايط و ضوابط مربوط به دوره ها، 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و رشته ها توجه داشته 
اينكه  بر  انتخاب كنيد كه عالوه  را  باشيد و كد رشته هايي 
براساس كارنامه، اجازه انتخاب آنها به شما داده شده است، 

شرايط و ضوابط آن كد رشته ها را نيز دارا باشيد. 
15- رتبه كل مندرج در كارنامه شما، به هيچ وجه در گزينش 
مؤثر نيست؛ بنابراين، الزم است كه هنگام انتخاب رشته، فقط 

به رتبه هاي خود در زيرگروه ها توجه كنيد. 
در تمام انتخاب هاي مهم زندگي تان موفق باشيد

چند نكته درباره انتخاب رشته آزمون سراسري 97
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قانونوزارتعلومدرباره

شرايطانصرافاز

دانشگاههایغيرانتفاعی

رئيس اتحادیه دانشگاه های غيرانتفاعی، شرایط انصراف 
دانشجو در دانشگاه های غيرانتفاعی را اعالم کرد. 

دكتر علی آهون منش، درباره آيين نامه انصراف دانشجويان 
در دانشگاه های غيرانتفاعی، افزود: بخشنامه وزارت علوم در 
اين خصوص بسيار صريح و شفاف است: دانشجو در صورتی 
 كه بخواهد انصراف دهد، بايد يك ترم كامل شهريه را با 

7 واحد محاسبه كرده و پرداخت كند.
وی ادامه داد: دانشجويی كه قصد انصراف دارد، بايد شهريه 
مذكور را پرداخت كند، و در صورت عدم پرداخت شهريه 
اعالم شده، مداركی كه در زمان ثبت نام ارائه داده و مربوط 

به مقاطع قبلی است، به دانشجو ارائه نمی شود.
رئيس اتحاديه دانشگاه های غيرانتفاعی گفت: بنابراين، برای 
بايد  انصرافی حتماً  با دانشگاه، دانشجوی  تسويه حساب 

شهريه مذكور را پرداخت كند.

تا 7 شهریور ادامه دارد:

ثبتنامآزمونهای

پيشكارورزیوعلومپايه

پایه  علوم  و  کارورزی  پيش  آزمون های  ثبت نام 
شهریور ۹۷ از روز چهارشنبه ۱۰ مرداد ماه آغاز شده 
است و تا پایان وقت اداری چهارشنبه هفتم شهریور 

ماه ادامه دارد.
داوطلبان تحصيل كرده در خارج از كشور، كه در مركز 
كه  است  الزم  داده اند،  پرونده  تشكيل  آموزشی  خدمات 
قبل از ثبت نام از طريق سايت مركز سنجش پزشكی به 
هزار  آدرس:  http://www.sanjeshp.ir/ مبلغ 120 
تومان به صورت اينترنتی به عنوان هزينه ثبت نام پرداخت 
كنند و با در دست داشتن پرينت پرداخت هزينه و به همراه 
داشتن يك قطعه عكس و كارت ملی، به حوزه مركز قطب 
برگزار كننده آزمون های جامع علوم پايه و پيش كارورزی، 

طی مهلت اعالم شده برای ثبت نام، مراجعه كنند.
اين  ثبت نام  پزشكی،  آموزش  مركز سنجش  اعالم  طبق 
دسته از داوطلبان به صورت مشروط است و صدور كارت 

ورود به جلسه آزمون، منوط به تأييد مركز خدمات آموزشی 
خواهد بود.

تأكيد می شود كه اين دسته از داوطلبان، قبل از واريز وجه 
در خصوص  آزمون  كننده  برگزار  قطب  مركز  از  ثبت نام، 
برگزاری آزمون برای داوطلبان خارج از كشور استعالم كنند.
همچنين داوطلبان تحصيل كرده در داخل كشور در مهلت 
تعيين شده می توانند به دانشگاه محل تحصيل خود در 
پايه و  برگزار كننده آزمون های جامع علوم  حوزه مراكز 
پيش كارورزی ميان دوره مراجعه كرده يا با معرفی دانشگاه 
به نزديك ترين مركز قطب برگزار كننده آزمون مراجعه 

كنند.
 الزم به يادآوري است كه زمان برگزاری اين آزمون، روز 

پنج شنبه 15 شهريور ماه است.

تا 17 مرداد ادامه دارد:

ثبتنامدورهبدونآزموناستعدادهای

درخشانكارشناسیارشددانشگاهآزاد

درخشان  استعدادهای  آزمون  بدون  ثبت نام 
آزاد  دانشگاه  ارشد  کارشناسی  )غير پزشكی( 
اسالمی، از روز پنجشنبه مورخ ۹۷/5/۱۱ آغاز شده 
است و تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۱۷ مرداد ماه ادامه 

خواهد داشت.
داوطلبان، با مراجعه به سامانه ثبت نام الكترونيكی مركز 
  www.azmoon.org آدرس:  به  پذيرش  و  سنجش 
بعد از دريافت و مطالعه دفترچه راهنما، در صورت داشتن 
شرايط، با وارد كردن شماره دانشجويی مقطع كارشناسی 
و كد ملی به عنوان رمز عبور، می توانند وارد سامانه شده 
و پس از واريز هزينه ثبت نام و تكميل اطالعات مورد نياز، 
نسبت به انتخاب رشته/ محل های درخواستی، ثبت نهايی و 

دريافت كد رهگيری اقدام كنند.
به گزارش سازمان سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمی، 
طريق  از  داوطلبان  دانشجويی  شماره  بازيابی   امكان 
شماره تماس: 4743 و انتخاب كليد شماره 2، فراهم است.

از مهر ماه آغاز مي شود:

توزيع»رفاهكارت«دانشجويان

كاربردی علمیـ

رئيس دانشگاه علمی ـ کاربردی اعالم کرد: برخی 
ـ  علمی  رشته های  خاص  مناطق  دانشجویان  از 
کاربردی، از آغاز سال تحصيلی جدید »رفاه کارت 

دانشجویی« دریافت می کنند.
دكتر محمدحسين اميد،  ضمن اعالم اين مطلب، اظهاركرد: 
ما سال گذشته سعی كرديم در مجلس مصوبه ای داشته 
شهريه  هزينه های  از  بخشی  آن،  اساس  بر  كه  باشيم 
دانشجويان علمی ـ كاربردی از طريق دولت تأمين شود.

اين موضوع در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تأييد 
شد و حتی به تأييد كميسيون تلفيق در مرحله اول رسيد، 
اما در نهايت نتوانستيم موافقت كلی مجلس را كسب كنيم.
وی در ادامه تصريح كرد: امسال در حال رايزنی با نمايندگان 
مجلس هستيم تا بر اساس آن بتوانيم يك سوم سهميه 
دولت  كمك  با  كاربردی  ـ  علمی  دانشجويان  پرداختی 
صورت بگيرد تا گرايش به سمت آموزش های مهارتی در 

كشور تبليغ شود.
البته  كرد:  خاطرنشان  كاربردی  ـ  علمی  دانشگاه  رئيس 
مصوبه  فوق، در صورت تصويب در مجلس شورای اسالمی، 
برای دانشجويان خاص و رشته های خاص علمیـ  كاربردی 
صورت خواهد گرفت و اجرای آن برای تمامی دانشجويان 

امكان پذير نيست.
به  تغذيه ای  خدمات  خصوص  در  پايان،  در  اميد،  دكتر 
دانشجويان علمی ـ كاربردی نيز اظهاركرد: دولت همواره 
يارانه غذايی دانشجويان  برای پرداخت  كمك مختصری 
علمیـ  كاربردی انجام می دهد كه اين كمك ها در گذشته 
تحصيلی  سال  برای  اما  می شد،   توزيع  نامتناسب  بسيار 
جديد و از مهر امسال، اين كمك ها به صورت كارت رفاه 
دانشجويی در مناطق كمتر برخوردار به صورت نقدی به 

دانشجويان پرداخت خواهد شد.

29 ذی قعده، سالروز شهادت 
حرضت امام محمد تقی 
)علیه السالم( 
بر متام مسلامنان تسلیت باد
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ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1397 
اين  اوليه  نتيجه  كه  مي رساند  مذكور  آزمون  داوطلبان  كليه  اطالع  به  وسيله  بدين 
آدرس:  به  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه  روي  و  تهيه  كارنامه  صورت  به  آزمون 
www.sanjesh.org قرار گرفته است. هر يك از داوطلبان شركت كننده در آزمون 
مشاهده  و  خود  آزمون  نتيجه  از  اطالع  منظور  به  مي توانند   1397 سال  سراسري 
كارنامه نتايج اوليه و تهيه پرينت از آن، به پايگاه اطالع رساني مذكور مراجعه و با وارد 
نمودن شماره پرونده، نام كاربري، رمز ورود و شماره شناسنامه يا شماره داوطلبي، نام 
خانوادگي، نام، شماره شناسنامه و سال تولد يا شماره پرونده، كد رهگيري و شماره 

شناسنامه اقدام نمايند. 
ضمناً آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي در اين آزمون 
شده اند، مي توانند براي دريافت دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي )شماره 

2( آزمون سراسري سال 97 و انتخاب رشته، به شرح ذيل اقدام نمايند. 
1- مراجعه به پايگاه اطالع رساني  اين سازمان و تهيه پرينت دفترچه راهنماي انتخاب 
رشته هاي تحصيلي )شماره 2( و بخش پيوست ها )شامل توضيحات و شرايط و ضوابط 
از گروه هاي آزمايشي و بخش  دانشگاه ها مؤسسات آموزش عالي(، دفترچه هر يك 
پيوست ها به تفكيك از صبح روز سه شنبه مورخ 1397/5/9 روي پايگاه اطالع رساني 

مذكور قرار گرفته است. 
2- دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي ) دفترچه شماره 2( اين آزمون از 
صبح روز سه شنبه مورخ 97/5/9 لغايت روز شنبه مورخ 97/5/20 در كليه باجه هاي 
به  مجاز  كه  داوطلباني  از  دسته  آن  مي گردد.  توزيع  كشور  سراسر  فروشي  روزنامه 
انتخاب رشته هاي تحصيلي گرديده اند، در صورت تمايل به دريافت دفترچه شماره 
2، مي توانند با مراجعه به باجه هاي روزنامه فروشي شهرستان محل اقامت خود و با 
پرداخت مبلغ 15/000 )پانزده هزار( ريال بابت هر دفترچه به عنوان كارمزد توزيع 
دفترچه راهنماي انتخاب رشته، در مهلت معين نسبت به دريافت آن اقدام نمايند. 
الزم به تأكيد است كه دفترچه مذكور رايگان بوده و بجز هزينه اي كه براي كارمزد 

به توضيح است  پرداخت گردد. الزم  نبايد  تعيين گرديده، هزينه اي ديگري  توزيع، 
كه متن مربوط به بخش پيوست ها )شامل توضيحات و شرايط و ضوابط دانشگاه ها 
مؤسسات آموزش عالي(، در داخل متن دفترچه چاپ شده موجود نيست و منحصراً 

به صورت اينترنتي از سايت اين سازمان قابل دريافت است.
3-  به اطالع مي رساند كه دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي براي دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي سال 1397 حاوي كليه شرايط و ضوابط اختصاصي رشته هاي 
ظرفيت  و  خودگردان  پرديس  مجازي،  شبانه،  روزانه،  دوره هاي  تحصيلي  مختلف 
براساس سوابق تحصيلي  مازاد و كليه رشته هاي تحصيلي كه پذيرش در آنها صرفاً 
مي پذيرند،  دانشجو  نيمه متمركز  روش  به  كه  مؤسساتي  تحصيلي  رشته هاي  است، 
دانشگاه پيام نور )آموزش از راه دور(، مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي 
انتخاب رشته توسط داوطلباني كه  و همچنين توضيحاتي دربارة نحوة تكميل فرم 
بر اساس مندرجات كارنامه مجاز به انتخاب رشته در هر يك از دوره هاي فوق الذكر 
هستند، همچنين نحوه مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور 

و نحوة تكميل نمودن فرم انتخاب رشته است.
4- هر يك از داوطلبان گروه هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم 
انساني، كه مجاز به انتخاب رشته شده اند، بايد دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه 

آزمايشي ذي ربط را دريافت نمايند.
5- هر يك از داوطلبان گروه هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم 
انساني كه بر حسب مورد، مجاز به انتخاب رشته از گروه آزمايشي هنر يا زبان هاي 
خارجي يا هم گروه هنر و هم زبان هاي خارجي هستند، عالوه بر دفترچه راهنماي 
انتخاب رشته گروه آزمايشي اصلي، يعني علوم رياضي و فني يا علوم تجربي يا علوم 
انساني، بايد دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي گروه هاي آزمايشي هنر و 

زبان هاي خارجي را  نيز دريافت نمايند.
6- داوطلباني كه منحصراً در گروه هاي آزمايشي هنر يا در گروه آزمايشي زبان هاي 
رشته  انتخاب  به  مجاز  خارجي  زبان هاي  و  هنر  آزمايشي  گروه هاي  در  يا  خارجي 

اطالعيهسازمانسنجشآموزشكشوردرباره:

اعالمنتايجاوليهآزمونسراسريسال1397
تاريخ،محلونحوهتوزيعدفترچهراهنمايانتخاب
رشتههايتحصيلي)دفترچهشماره2(،همچنينزمان
ونحوهتكميلفرمانتخابرشتههايتحصيلياينترنتي

برايآندستهازداوطلبانيكهباتوجهنتيجه
كارنامه،مجازبهانتخابرشتههايتحصيلي
درآزمونسراسريسال1397شدهاند
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شده اند، بايد منحصراً دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي گروه هاي هنر و 
زبان هاي خارجي را دريافت نمايند.

آزمون سراسري سال 1397  تحصيلي  رشته هاي  انتخاب  به  مجاز  داوطلبان  به   -7
تهيه و مطالعه  به  ابتدا نسبت  اوليه فرصت داده مي شود كه  نتيجه  انتشار  تاريخ  از 
دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي )دفترچه شماره 2( گروه آزمايشي 
رشته  انتخاب  نحوه  دستورالعمل  و  پيوست ها  بخش  به  مندرج  توضيحات  مربوط، 
دريافت  قابل  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه  طريق  از  دستورالعمل  )اين  اينترنتي 
در  كه  ضوابطي  )برابر  را  خود  نظر  مورد  محل هاي  كدرشته  و  نموده  اقدام  است( 
دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج گرديده( استخراج و به ترتيب تقدم عالقه مرتب 
نمايند و پس از آن، كدرشته هاي انتخابي خود را ابتدا در فرم پيش نويس مندرج در 
دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج و پس از اطمينان از صحت كدرشته محل هاي 
روز شنبه 97/5/20(  لغايت  روز دوشنبه 97/5/15  )از  روز  به مدت شش  انتخابي، 
پرونده،  شماره  كردن  وارد  با  اينترنتي  رشته  انتخاب  نحوه  دستورالعمل  براساس 
شماره  و  كدرهگيري  پرونده،  شماره  يا  شناسنامه  شماره  و  ورود  رمز  كاربري،  نام 
شناسنامه، كدرشته محل هاي تحصيلي مورد عالقه خود را از رشته هاي تحصيلي گروه 
آزمايشي مجاز يا گروه هاي آزمايشي مجاز در دوره هاي مختلف روزانه، شبانه، مجازي 
غيردولتي،  و  غيرانتفاعي  عالي  آموزش  موسسات  دانشگاه ها،  خودگردان  پرديس  و 
در  زماني كه  در مدت  فرم مذكور  تكميل  به  نسبت  و  نموده  ثبت  پيام نور  دانشگاه 
نظر گرفته شده است اقدام نمايند. بديهي است كه پس از تأييد نهايي كدرشته هاي 
انتخابي از سوي داوطلب، شماره 15 رقمي از سوي سيستم به عنوان رسيد انتخاب 
رشته در اختيار داوطلب قرارداده خواهد شد. اين رسيد، پس از انجام كامل مراحل و 
ارسال اطالعات، در يك صفحه مجزا ارائه مي شود. داوطلبان بايد توجه داشته باشند 
كه فقط يك بار اجازه انتخاب رشته به هر داوطلب داده مي شود. ضمناً پس از انتخاب 
انتخاب رشته خود را  رشته و دريافت رسيد 15 رقمي نيز داوطلبان مي توانند فرم 

تصحيح و يا ويرايش نمايند. 
 تذکرات مهم :

1- به داوطلبان توصيه مي گردد كه پس از دريافت رسيد از بخش مشاهده اطالعات، حتماً 
 از فهرست كدرشته هاي انتخابي خود در فرم انتخاب رشته اينترنتي كه باالي آن رسيد 
15 رقمي و شماره پرينت درج گرديده است، يك نسخه پرينت تهيه نموده و به دقت 
آن را بازبيني و مشاهده نمايند و در صورت مشاهده اشكال در كد رشته محل هاي درج 
شده در فرم انتخاب رشته، با مراجعه به بخش ويرايش فرم انتخاب رشته آن را اصالح 
نمايند. ضمناً الزم است كه داوطلبان، پرينت فهرست كدرشته محل هاي انتخابي را تا 

زمان اعالم نتايج نهايي نزد خود نگهداري نمايند.
2- داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته هستند، براي اينكه مراحل انتخاب رشته هاي 
تحصيلي را با موفقيت به پايان برسانند و مشكلي براي آنان به وجود نيايد، الزم است 
كه اطالعيه هاي اين سازمان، دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي و شرايط 
همچنين  و  مي نمايند  پذيرش  خاص  شرايط  صورت  به  كه  را  مؤسساتي  ضوابط  و 

دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اينترنتي را به دقت مطالعه نمايند.
3- كليه دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي، به شرط قبولي و اخذ گواهينامه دوره 
پيش دانشگاهي، حداكثر تا پايان شهريور ماه 1397 حق انتخاب رشته خواهند داشت.

4- داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1397 مشمول توضيح ذيل، حق 
انتخاب رشته هاي تحصيلي دوره روزانه آزمون سراسري سال جاري را ندارند و بديهي 
است كه در غير اين  صورت، به عنوان متخلف تلقي مي شوند و برابر مقررات مربوط 

با آنان رفتار خواهد شد.
4-1- پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دوره هاي روزانه )اعم از متمركز يا نيمه 
با اعمال سوابق تحصيلي( آزمون سراسري سال  با آزمون يا صرفاً  متمركز، پذيرش 
روزانه  غير  براي شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي، دوره هاي  1396، منحصراً 
تا تاريخ 96/12/20 نسبت به انصراف  اينكه  آزمون سراسري سال 1397، به شرط 
قطعي اقدام نموده باشند و در صورت داشتن ساير شرايط و ضوابط از جمله مقررات 
نظام وظيفه، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون بوده اند؛ در غير اين صورت، مجاز به 

ثبت نام و شركت  دراين آزمون نخواهند بود.
4-2- پذيرفته شدگاني كه از سال 1363 به بعد دو بار در دوره هاي روزانه آزمون هاي 
سراسري  دانشگاه ها  و مؤسسات آموزش  عالي كشور پذيرفته شده اند، منحصراً براي 
سال  سراسري  آزمون  غيرروزانه  دوره هاي  تحصيلي  رشته هاي  گزينش  در  شركت 
1397 به شرط اينكه تا تاريخ 96/12/20 نسبت به انصراف قطعي اقدام نموده باشند 
از جمله مقررات نظام وظيفه، مجاز به  و در صورت داشتن ساير شرايط و ضوابط، 
ثبت نام و شركت در آزمون بوده اند؛ در غير اين صورت، مجاز به ثبت نام و شركت در 

اين آزمون نخواهند بود.
5- بر اساس ضوابط آزمون سراسري سال 1397، منحصراً آن دسته از داوطلباني كه 
داراي مدرك پيش دانشگاهي يا شاغل به تحصيل در دوره پيش دانشگاهي يا داراي 
مدرك كارداني )فوق ديپلم( بوده اند، يا حداكثر تا تاريخ 1397/6/31 نسبت به اخذ 
مدرك تحصيلي خود اقدام نمايند، حق ثبت نام و شركت در آزمون را داشتند. آن 
دسته از دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره كارداني كه  تا تاريخ تعيين شده موفق 
به اخذ مدرك تحصيلي دوره كارداني )فوق ديپلم( نگردند، و همچنين آن دسته از 
داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه كه به دوره پيش دانشگاهي راه نيافته اند، مجاز 
به ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1397 نبوده اند. بديهي است كه اين 
افراد، چنانچه در آزمون شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته تلقي شده باشند، مجاز 
به تكميل فرم انتخاب رشته نيستند و در صورت تكميل فرم انتخاب رشته، از گزينش 

نهايي حذف مي شوند و برابر مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره: داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1397 كه ديپلم آنان كار 
دانش يا فني و حرفه اي نظام جديد است، طبق ضوابط، مجاز به شركت در آزمون 
نبوده اند؛ مگر اينكه داراي مدرك فوق ديپلم بوده يا دوره پيش دانشگاهي را گذرانده 

باشند.
در صورت  بايد،  آزمون،  در  براي شركت  قبل(  )سنوات  روزانه  دوره  دانشجويان   -6
تا  آزمون، حداكثر  راهنماي شركت در  داشتن شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه 
تاريخ 96/12/20 از رشته اي كه در آن مشغول تحصيل بوده اند، انصراف مي دادند؛ در 
غير اين صورت، حتي در صورت انصراف بعد از تاريخ 96/12/20، در صورت قبولي در 

اين آزمون، قبولي آنها باطل خواهد شد. 
7- داوطلبان، در صورت مشاهده مغايرت در سهميه )برای داوطلبان متقاضی سهميه 
تاريخ  تا  حداكثر  كه  است  الزم  ايثارگران،  سهميه  اعمال  درخواست  يا  ايثارگران( 
97/5/16 به ارگان هاي مربوط مراجعه و موضوع علت عدم تأييد سهميه يا درخواست 
اعمال سهميه را پي گيري نمايند. بديهی است كه در صورت تأييد سهميه آنان از 
طرف ارگان ذی ربط و اعالم تأييد حداكثر تاتاريخ 97/5/20 به اين سازمان، سهميه 
آنان اعمال خواهد شد؛ در غير اين صورت، بعد از تاريخ مذكور )97/5/20( اقدامي 

درخصوص اعمال سهميه ايثارگران به عمل نخواهد آمد.
8- چنانچه مشمول اعمال سوابق تحصيلي ديپلم يا پيش دانشگاهي يا هر دوي آنها 
هستيد و در رابطه با عنوان ديپلم، سال اخذ ديپلم، نمرات سوابق تحصيلي ديپلم، 
پيش دانشگاهي  سوابق  نمرات  و  پيش دانشگاهي  اخذ  سال  پيش دانشگاهي،  عنوان 
تاريخ  تا  حداكثر  كه  است  الزم  نموديد،  مشاهده  اشكالي  كارنامه،  اين  در  مندرج 
مربوطه  شهرستان  پرورش  و  آموزش  منطقه  به  كارنامه  داشتن  همراه  با   97/5/16
مراجعه كنيد بديهی است مواردی كه ازطرف مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش 
و حداكثر تا تاريخ 97/5/20 تأييد و به اين سازمان اعالم گردد، اعمال خواهد شد؛ در 

غير اين صورت، اقدامی در اين زمينه به عمل نخواهد آمد.
يا  سؤال   97/5/17 تاريخ  تا  حداكثر  مي توانند  لزوم،  صورت  در  گرامي،  داوطلبان 
 سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: 
با شماره  اداري  تلفني در ساعت  تماس  با  يا  www.sanjesh.org مطرح كنند   
تلفن هاي: ۴۲۱63-۰۲۱ در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان اكيداً 

خودداري نمايند.


روابطعموميسازمانسنجشآموزشكشور
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آزمون  در  براي شركت  نام نويسي  دوره  سومين  كه  مي رساند  اطالع  به  بدين وسيله 
سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا(، از روز يكشنبه مورخ 97/5/14 
آغاز شده است و در روز يكشنبه مورخ 97/5/21 پايان مي پذيرد. الزم به تأكيد است 
كه نام نويسي در اين آزمون، منحصراً به صورت اينترنتي و از طريق پايگاه اطالع رساني 

اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org انجام خواهد پذيرفت.
با توجه به اينكه پرداخت هزينه نام نويسي در اين آزمون، به صورت اينترنتي انجام 
كه  بانكي عضو شبكه شتاب  كارت هاي  از  استفاده  با  است  داوطلبان الزم  مي شود، 
پرداخت الكترونيكي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني مذكور و پرداخت 
مبلغ 600/000 )ششصد هزار( ريال به عنوان وجه نام نويسي براي هر آزمون )عمومي 
سريال  )شماره  اعتباري  كارت  اطالعات  دريافت  به  نسبت  سپس  و  آكادميك(   يا 

12 رقمي( اقدام نمايند. 

چنانچه داوطلبي متقاضي نام نويسي در هر دو آزمون )عمومي و آكادميك(  باشد، الزم 
است كه مبلغ 600/000 )ششصد هزار( ريال ديگر نيز از همين طريق پرداخت كند 

و اطالعات كارت اعتباري را دريافت دارد.
آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( در دو روز و در دو سطح 
عمومي و آكادميك، شامل بخش هاي شنيداري، خوانداري، نوشتاري و گفتاري بوده 

است و مهارت داوطلبان در اين بخش ها سنجيده خواهد شد.
آزمون مذكور در صبح و بعد از ظهر روزهاي پنجشنبه مورخ 97/6/15 و جمعه مورخ 

97/6/16 برگزار خواهد شد.
ضمناً چهارمين آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( در  دي 

ماه97 برگزار مي گردد و اطالعات تكميلي آن متعاقباً اطالع رساني خواهد شد.
روابطعمومیسازمانسنجشآموزشكشور

اطالعيهسازمانسنجشآموزشكشوردرباره:

تاريخبرگزاريونحوهنامنويسيدرسومينآزمونسنجش
استانداردمهارتهايزبانفارسي)سامفا(سال1397

اطالعيهسازمانسنجشآموزشكشوردرخصوص:

تمديدمهلتثبتنامدردورههايكاردانينظامجديددانشگاهفنيوحرفهايو
مؤسساتآموزشعاليغيردولتي-غيرانتفاعيسال1397

پيرو اطالعيه مورخ 97/5/6 به اطالع كليه متقاضيان ثبت نام و انتخاب رشته در پذيرش 
دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي 
- غيرانتفاعي سال 1397 مي رساند كه ثبت نام براي شركت در پذيرش دوره هاي مذكور، 

منحصراً به صورت اينترنتي تا تاريخ 97/5/17 تمديد مي گردد. 
متقاضياني كه در مهلت مقرر موفق به ثبت نام در آزمون نگرديده اند، الزم است كه بر 
اساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي مربوط و كدرشته محل هاي تحصيلي 
و همچنين اصالحيه مورخ 97/5/6 مندرج در سايت اين سازمان، نسبت به ثبت نام در اين 

پذيرش اقدام نمايند. 
آن دسته از داوطلباني كه قباًل نسبت به ثبت نام در اين پذيرش اقدام نموده اند، در صورت 
تمايل، مي توانند در مهلت در نظر گرفته شده، با توجه به اصالحيه مورخ 97/5/6 نسبت 
به مشاهده و كنترل اطالعات ثبت نامي خود اقدام، و، در صورت تمايل، اطالعات مندرج در 

تقاضانامه خود را ويرايش نمايند.

   روابطعموميسازمانسنجشآموزشكشور

اطالعيهسازمانسنجشآموزشكشوردرباره:

تمديدمهلتثبتناموانتخابرشتهدررشتههایدارایپذيرشمنحصرًابراساسسوابق
تحصيلي)معدلكلدورهكارداني(دورههايكاردانيبهكارشناسيناپيوستهسال1397

پيرو اطالعيه مورخ 97/5/6 به اطالع كليه متقاضيان ثبت نام و انتخاب رشته در رشته های 
بر اساس سوابق تحصيلي )معدل كل دوره كارداني( دوره هاي   دارای پذيرش منحصراًً 
كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1397 مي رساند كه ثبت نام براي شركت در پذيرش 

دوره هاي مذكور، منحصراً به صورت اينترنتي تا تاريخ 97/5/17 تمديد مي گردد. 
متقاضياني كه در مهلت مقرر موفق به ثبت نام در آزمون نگرديده اند، الزم است كه بر اساس 
ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنما و اصالحات مربوط )موضوع اطالعيه هاي مورخ 
97/2/29 و 97/3/27 و همچنين اطالعيه مورخ 97/5/6 مربوط به اصالحات و اعالم رشته 

محل هاي جديد عالوه بر رشته هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام( مندرج 
در سايت اين سازمان، نسبت به ثبت نام در اين پذيرش اقدام نمايند. 

آن دسته از داوطلباني كه قباًل نسبت به ثبت نام در اين پذيرش اقدام نموده اند، در صورت 
تمايل، مي توانند در مهلت در نظر گرفته شده، با توجه به اصالحيه هاي فوق، نسبت به 
مشاهده و كنترل اطالعات ثبت نامي خود اقدام، و، در صورت تمايل، اطالعات مندرج در 

تقاضانامه خود را ويرايش نمايند.
   روابطعموميسازمانسنجشآموزشكشور
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نفراتبرترآزمونسراسريسال1397

سيدمحمدصادق کشاورزي
رتبه دوم 

تهران

اميرحسين استقامت   
رتبه هشتم 

يزد

بهار رادمهر
رتبه سوم 

قم

احمد سليمی
رتبه نهم 
بندرعباس

محمدرضا اسكندري
رتبه چهارم 

تهران

عرفان مظفري  واناني
رتبه دهم 
شهرکرد

روزبه امين تفرشي
رتبه پنجم 

تهران

سجاد فقفورمغربي 
رتبه ششم 

تهران

علي ساالر حسيني 
رتبه هفتم 
بندرعباس

گروهآزمايشيعلومرياضيوفني

علی عبداهلل زاده
رتبه دوم 

تربت حيدريه

سيد شایان شجاعی
رتبه هشتم 

مشهد

عرفان آبادی فرد
رتبه سوم 

تبريز

آرمان زینالی
رتبه نهم 

تالش

اميررضا صدریكتا
رتبه چهارم 

كرج

پریا ولی زاده ایلخچی 
رتبه دهم 

تبريز

سارا کمالی زنوزی
رتبه پنجم 

تبريز

علی افخمی نيا
رتبه ششم 

 اروميه

اميرحسين زارع
رتبه هفتم 

بيرجند

گروهآزمايشيعلومتجربی
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طنين زاهدی کيا
رتبه دوم 
اصفهان

نيماجواهری
رتبه هشتم 

كامياران

آذین دهقان منشادی
رتبه دوم 

تهران

پریسا عالوی طوسی 
رتبه دوم 

سمنان

علی مرتضی قلی 
رتبه سوم 

تهران

حليه فراست
رتبه نهم 

تهران

نگار علی محمدی
رتبه سوم 

تهران

محمد کاظمی
رتبه سوم 

كرج

فرنوش فخار
رتبه چهارم 

كاشان

عليرضا فتحي
رتبه دهم 

ساری

محمدامين زارع
رتبه پنجم 

تهران

محسن سليمانی
رتبه ششم 

تهران

غزال رضایی
رتبه هفتم 

تهران

گروهآزمايشيعلومانسانی

گروهزبانهايخارجیگروههنر

بــا توجــه بــه اســتفادة غیــر قانونــی برخــی از ناشــران از ســؤاالت آزمون هــای 
آزمایشــی ســنجش در کتاب هــای خــود و همچنیــن انتشــار و فــروش غیرقانونــی 
ــی،  ــبکه های اجتماع ــازی و ش ــای مج ــی، فض ــای اینترنت ــایت ه ــؤاالت در س ــن س ای
همــان طــور کــه ممنوعیــت هرگونــه اســتفاده و انتشــار ســؤاالت آزمون هــای آزمایشــی 
ســنجش بــه هــر طریــق در نســخة چاپــی ایــن ســؤاالت درج گردیــده اســت، بــار دیگــر 
ــی  ــای آزمایش ــؤاالت آزمون ه ــار س ــر و انتش ــاپ، تکثی ــق چ ــه ح ــود ک ــادآور می ش ی
ــایت ها و  ــرام، س ــای تلگ ــتفاده در کانال ه ــی، اس ــر روش )الکترونیک ــه ه ــنجش ب س
...( در هــر مقطــع زمانــی، بــرای تمــام اشــخاص حقیقــی و حقوقــی )حتــی بــا ذکــر 

منبــع( ممنــوع اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، اســتفاده از ســؤاالت آزمون هــای آزمایشــی 
ســنجش، منحصــرًا متعلــق بــه پدیدآورنــدة آن، یعنــی شــرکت تعاونــی خدمــات 
آموزشــی کارکنــان ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، بــوده و اســتفاده از ایــن ســؤاالت 
ــوع  ــن موض ــت و ای ــوع اس ــی ممن ــه کل ــی ب ــران آموزش ــات و ناش ــایر مؤسس ــرای س ب
ــه دورة زمانــی خاصــی نیســت. بدیهــی اســت کــه ایــن شــرکت، اقدامــات  محــدود ب

ــد آورد. ــل خواه ــه عم ــر ب ــن ام ــان از ای ــورد متخلف ــی الزم را در م قانون

شركتتعاونیخدماتآموزشی

اطالعيۀبسيارمهمشركتتعاونیخدماتآموزشی
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هشداربهمتقاضيانآزمون هایبينالمللی

 TOEFL ، GRE،IELTS به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر
تبلیغات  با  افراد و شرکت های سود جو که   تعدادی  به وجود  توجه  با  ... می رساند  و 
به  اقدام  داوطلب   مشخصات  با  نظر،  مورد  مدارك  اخذ  بر  مبنی  واهی  وعده های  و 
کالهبرداری و اخذ مبالغ قابل توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان 
به  مراکز  این  معرفی  و  قانونی  برخورد  ضمن  کشور،  در  بین المللی  آزمون های   ناظر 

مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت که قباًل 
مجری آزمون از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از 
پرداخت هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های 

بین الملل( نسبت به مجاز بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان 
در فهرست متخلفان آزمون های این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمنًا این داوطلبان از 2 تا 
آن است،  ناظر  یا  برگزار می نماید  این سازمان  که  آزمون هایی  در  از شرکت  10 سال 
به  اقدام  محرومیت  طول  در  متخلفان  که  صورتی  در  همچنین  شد.  خواهند  محروم 
ثبت نام در یکی  مراکز نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون 

جلوگیری به عمل خواهد آمد.

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد 
خودداری نمایند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

4 - داوطلبانی که با جعل مدارك هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند 
برابر  گردد،  اثبات   ) مدرك  دریافت  از  پس  )حتی  آنان  تخلف  و  کنند  شرکت  آن  در  و 
مقررات برگزاری آزمون ها، مدارك مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون ها به مدت 2 
تا10سال محروم خواهند شد و با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده 
از سند مجعول و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی 
)تعزیرات مصوب 1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، 

این گروه از متخلفان برای  صدور احکام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.
بین المللی،  آزمون های  امتیاز  صاحب  مؤسسات  قوانین  براساس  که  می شود  یادآور 
و  شود  انجام  متقاضی  شخص  توسط  شخصَا  بایستی  آزمون ها  ثبت نام  مراحل  کلیه 
در صورت عدم رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل 
شرکت های  یا  افراد  با  زمینه  این  در  تخلف  هرگونه  مشاهده  صورت  در  و  آمد  خواهد 
سودجو که به روش های مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی 

می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

سامانه انتخاب رشته مجازی
 راه اندازی شد

داوطلبان آزمون سراسري سال ۱3۹۷ مي توانند به منظور 
آگاهي از شانس قبولي خود در رشته و دانشگاه مورد نظر، از 
سامانهانتخابرشتهمجازيسازمانسنجش

که از روز شنبه ۱3 مرداد ماه در سایت این سازمان فعال 
شده است، استفاده نمایند. این سامانه، شما را از مراجعه 

به افراد و موسسات مشاوره بی نياز می کند.
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به اطالع كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام )داوطلبانی كه در آزمون سراسری سال 97 
ثبت نام نموده ، اما در جلسه آزمون غايب بوده  و همچنين متقاضياني كه در آزمون 
در  گزينش  براي  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  كه  مي رساند  ننموده اند(،  ثبت نام  مذكور 
رشته هاي تحصيلي كه پذيرش در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي )معدل كتبي 
و  دانشگاه ها  در  دانشجو  پذيرش  و  قانون سنجش  )موضوع  سال 1397  در  ديپلم( 
صورت  اسالمي(،  شوراي  محترم  مجلس   92/6/10 مصوب  عالي  آموزش  مؤسسات 
دوشنبهمورخ97/05/15آغاز از روز  اينترنتي  به صورت  می پذيرد، منحصراً 

ميشودودرروزچهارشنبهمورخ97/05/24 پايان مي پذيرد.
دفترچه راهنماي ثبت نام و جدول كدرشته محل هاي مربوط به پذيرش فوق، از روز 
يكشنبه مورخ 97/05/14 روي پايگاه اطالع رساني اين سازمان قرار گرفته است؛ لذا 
كليه داوطلبان و متقاضيان می توانند بر اساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه 
راهنماي مربوط براي پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي )معدل كتبي 
ديپلم( در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، در روزهاي فوق به پايگاه اطالع رساني 
هزينه  پرداخت  از  پس  و  مراجعه   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اين 
ثبت نام به مبلغ 220/000 )دويست و بيست هزار( ريال از طريق سيستم پرداخت 
الكترونيكي، نسبت به ثبت نام و تكميل فرم انتخاب رشته )حداكثر 150 كدرشته( به 

روش اينترنتي، اقدام نمايند.
بخش پيوست ها شامل شريط و ضوابط، آدرس و تلفن دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي به صورت فايل جداگانه روي پايگاه اطالع رساني فوق قرار گرفته كه الزم است 

داوطلبان قبل از ثبت نام و انتخاب رشته، نسبت به مطالعه آن بخش اقدام نمايند.
تكاليف،مدارکالزمومراحلثبتناماينترنتی

داوطلب  متقاضي  شركت  در پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي )معدل 
كتبی ديپلم( بايد يكايك  اقدامات  زير را به  موقع  و در مهلت  مقرر انجام  دهد:

1- مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور.
2- دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام و بخش پيوست ها از طريق پايگاه اطالع رساني 

مذكور و مطالعه آنها.
3- تهيه كارت اعتباري به تعداد مورد نياز از طريق پايگاه اطالع رساني فوق.

تبصره- با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت نام به صورت اينترنتي انجام مي شود، 
پرداخت  كه  بانكي شتاب  كارت هاي عضو شبكه  از  استفاده  با  است  داوطلبان الزم 
الكترونيكي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني اين سازمان و پرداخت 
مبلغ 220/000 )دويست و بيست هزار( ريال به عنوان وجه ثبت نام، نسبت به دريافت 

اطالعات كارت اعتباري )شماره سريال 12 رقمي( اقدام نمايند.

دفترچه  در  مندرج  توضيحات  اساس  بر  داوطلب  اسكن شده  فايل عكس  تهيه   -4
راهنماي ثبت نام.

5- ثبت نام و انتخاب رشته از طريق سايت اينترنتی سازمان در زمان مقرر )97/05/15 
لغايت 97/05/24(.

يا  متوسطه  آموزش  قديم  نظام  متوسطه  چهارساله  دوره  ديپلم  مدرك  داشتن   -6
تاريخ  به  ديپلم(  )فوق  كارداني  مدرك  داشتن  يا  پيش دانشگاهي  دوره  گواهينامه 

فارغ التحصيلي حداكثر تا 97/6/31 براي كليه متقاضيان الزامي است.
تذكراتالزم:

آزمايشي  يا سه گروه  دو  از  انتخاب رشته  و  ثبت نام  متقاضي  داوطلبي  1- چنانچه 
است، الزم است به ازاي هر گروه آزمايشي مبلغ 220/000 )دويست و بيست هزار( 
 ريال ديگر نيز از همين طريق پرداخت كند و اطالعات كارت اعتباري )شماره سريال 

12 رقمي( را دريافت دارد.
تبصره: منظور از ثبت نام در دو يا سه گروه آزمايشي، بدين مفهوم است كه داوطلب 
مي تواند، عالوه بر انتخاب گروه آزمايشي اصلي )علوم رياضي و فني، علوم تجربي و 
علوم انساني(، در يكي از گروه هاي آزمايشي هنر يا زبان خارجي يا در هر دو گروه 
نيز متقاضي شود؛ به دیگر سخن، هيچ داوطلبي نمي تواند به طور هم زمان، در 
گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني شرکت 

نماید.
3- داوطلباني كه در آزمون سراسري سال 1397 ثبت نام نموده ، اما در جلسه آزمون 
غايب بوده يا مجاز به انتخاب رشته نشده اند، نيازي به ثبت نام مجدد در اين مرحله 
انتخاب  متقاضي  اينكه  مگر  نمايند؛  رشته  انتخاب  ثبت نام  بدون  و مي توانند  ندارند 
رشته در گروه يا گروه هاي آزمايشي، عالوه بر گروه آزمايشي ثبت نامي خود، باشند. 

توضيحات الزم در اين خصوص در دفترچه راهنماي مذكور درج شده است.
توجه: هرگونه  تغييري  از طريق  نشريه پيك سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  
سازمان  سنجش (، پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش و، در صورت لزوم،  از طريق 

رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد.
بخش  با  را  خود  سؤاالت  يا  سؤال  مي توانند  لزوم،  صورت  در  گرامي،  داوطلبان 
 www.sanjesh.org :پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني 
يا با تماس تلفني در ساعات اداري با شماره تلفن هاي: ۴۲۱63-۰۲۱ در ميان بگذارند 

و از مراجعه حضوري به اين سازمان اكيداً خودداري نمايند.

روابطعموميسازمانسنجشآموزشكشور

اطالعيهسازمانسنجشآموزشكشوردرباره:

تاريخونحوهثبتناموانتخابرشتهبرايشركتدرگزينش
رشتههايتحصيليآزمونسراسريمردادماهسال1397
دانشگاههاومؤسساتآموزشعالي)پذيرشصرفًابراساس
سوابقتحصيلي(موضوعقانونسنجشوپذيرشدانشجودر
دانشگاههاومؤسساتآموزشعاليمصوب92/6/10مجلس

محترمشوراياسالمي
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نگاهیبهتبليغاتمؤسسههایانتخابرشته

انتخاب رشته مهم است، 

نه سخت؛ مسؤولیتش را 

خودتان برعهده بگیرید
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آدولف هيتلر در كتاب » نبرد من« می گويد: دروغ چنان 
بايد عظيم باشد تا هيچ كس باور نكند كه كسی آن قدر 
گستاخ باشد كه چنين بی شرمانه حقيقت را تحريف كند. 
اين جمله  دروغ بزرگ در  اولين مورد استفاده  در واقع 
بزرگ، همواره  است: »در دروغ  او مستند شده  معروف 

نيروی قابل باور بودن موجود است.«
داستان برخی از مراكز انتخاب رشته و تبليغات عجيب 
و غريبشان نيز از همين قرار است. فردی يا مؤسسه ای 
در رسانه های گروهی و شبكه های اجتماعی مدعی شده 
است كه می تواند معجزه می كند؛ زيرا برای مثال، فردی 
صنايع  مهندسی  رشته  در  يك،  رتبۀ 12778منطقۀ  با 
يا  فرد  اين  و  شده،  پذيرفته  شريف  صنعتي  دانشگاه 
مؤسسه به عنوان سند نيز كارنامۀ داوطلب مورد نظر را 
ارائه داده و آن را نشانۀ رزومۀ طاليی مركز انتخاب رشتۀ 

خود دانسته است! 
بی شك، بسياری از داوطلبان كه از رتبۀ خود ناراضی بوده 
و نگران آيندة تحصيلی شان هستند، اين مؤسسه را به 
با  عنوان فرشتۀ نجات خود قلمداد می كنند و حاضرند 
اين  به  را  انتخاب رشتۀ خود  مبالغی هنگفت،  پرداخت 

مركز معجزه گر! بسپارند. 
بيشتر قريب به اتفاق آنها نمی دانند كه فرد  اما مطمئناً 
يا افراد مطرح شده، در پرديس خودگردان دانشگاه اشاره 
شده پذيرفته شده اند؛ رشته هايی كه داوطلب بايد هر ترم 

15 تا 20 ميليون تومان بپردازد! 
باالی  رتبۀ  با  می شود  گفته  كه  داوطلبی  مثال،  برای 
صنعتي  دانشگاه  صنايع  مهندسی  رشته  در   12000
پرديس خودگردان  رشته های  در  پذيرفته شده،  شريف 
بدون آزمون پذيرفته شده است؛ يعنی اصاًل رتبۀ داوطلب، 
نقشی در قبولی او نداشته و وی بر اساس سوابق تحصيلی 

خود در اين رشته پذيرش شده است. 
پس مؤسسۀ مورد نظر، هيچ اعجازی نكرده و هر داوطلب 
می تواند در 150 انتخاب خود ، اين رشته محل و ساير 

رشته محل های مشابه را انتخاب كند و پذيرفته شود. 
پردهايديگر:امسالشمابهتنهايینمیتوانيدانتخاب

رشتهكنيد!
درصد   5 و  درصد   25 سهميه  داوطلبان  رتبۀ  »امسال 
ايثارگران با رتبۀ مناطق 1 و 2 و 3 جمع شده است و اين 
باعث شده كه رتبۀ داوطلبان در ظاهر نامناسب به نظر 
برسد . لطفاً نگران نباشيد و گول ظاهر رتبه های درشت 
را نخورديد؛ زيرا رتبۀ شما به لحاظ كيفی، خيلی كمتر 
از آن چيزی است كه می بينيد. با يك مقايسۀ ساده بين 
درصدها و رتبه های كنكور 96 با 97 متوجه می شويد كه 
اگر درصدهای امسال را در برنامه های تخمين رتبه )كه بر 
اساس اطالعات كنكور سال قبل است(، وارد كنيد، رتبه ای 
كه اعالم می شود، تقريباً نصف رتبۀ كنونی شماست؛ پس 
رتبه شما 8000  مثال 16000 شده ايد،  برای  اگر شما 
است.« شايد اين خبر را به دفعات در شبكه های مجازی 
شنيده باشيد؛ آن قدر كه به آن اعتماد پيدا كرده باشيد 
و واقعاً تصور كنيد كه نصف هر رتبه ای كه كسب كرده ايد 

بايد برای خودتان محاسبه كنيد! 
در اينجا چند دليل برای اثبات صحيح نبودن اين خبر 

ارائه می گردد:
نكتۀاول: طبق آمار ارائه شده، امسال 550 هزار و 749 
نفر داوطلب گروه آزمايشي علوم تجربی سهميه مناطق 1 
و 2 و 3، و 83 هزار و 490 نفر داوطلب سهميه ايثارگران 
هستند.  آزمايشي  گروه  اين  در  درصد   5 و  درصد   25
يكسان  هزار   83 با  هزار   550 عدد  كه  است  مشخص 
نيست تا بگوييم چون دو اين عدد با هم جمع شده اند، 

رتبۀ داوطلبان سهميۀ مناطق نصف خواهد شد! 

نكتۀدوم: بی شك، هيچ مشاور يا داوطلبی، نمی داند كه 
رتبۀ داوطلبان دارای سهميه، بدون احتساب سهميۀ آنها 
چند است؛ به عبارت ديگر، نمي دانيم كه اين 83 هزار 
داوطلب دارای سهميه در گروه آزمايشی علوم تجربی چه 
رتبه ای كسب كرده اند و روی رتبۀ كدام گروه از داوطلبان 

تأثير بيشتری می گذارند. 
می خواهيم بگوييم كه امكان دارد تعداد قابل توجهی از 
اين داوطلبان رتبۀ خوبی به دست نياورده باشند و برای 
مثال باالی 50 هزار شده باشند؛ پس رتبۀ آنها تأثيری در 

رتبۀ داوطلبان زير 50 هزار نخواهد گذاشت. 
نكتۀسوم: اگر رتبۀ داوطلبان دارای سهميه، تأثير قابل 
بايد  می گذاشت،  مناطق  داوطلبان  رتبۀ  روی  توجهی 
داوطلب،  يك  كشوری  رتبۀ  و  منطقه  رتبۀ  بين  فاصلۀ 
بدون  رتبۀ كشوری،  زيرا  از سال گذشته می شد؛  كمتر 
احتساب سهميه است، و اگر قرار باشد كه رتبۀ منطقه، 
دو برابر رتبۀ سال گذشته باشد، اين فاصله بايد كاهش 
قابل توجهی پيدا می كرد؛ در حالی كه فاصلۀ رتبۀ منطقه 
و رتبۀ كشوری داوطلبان مناطق، نسبت به سال گذشته، 
تفاوت معنا داری ندارد و همچنان رتبۀ كشوری، حدود 
3 تا 4 برابر رتبۀ منطقه است )سال گذشته نيز همين 
گونه بود(؛ برای مثال، داوطلبی كه امسال در منطقۀ يك 
گروه آزمايشی علوم تجربی رتبۀ 3500 آورده است، رتبۀ 

كشوری اش 11هزار شده است. 
نكتۀچهارم: بارها سازمان سنجش آموزش كشور اعالم 
قبولی های  يا  رتبه ها  اساس  بر  نمی توان  كرده است كه 
داوطلبان سال يا سال های گذشته، برای داوطلبان سال 
بعد نسخه پيچيد؛ زيرا شرايط علمی داوطلبان و سطح 
سختی و دشواری سؤاالت هر سال با سال ديگر، متفاوت 

است. 
برای مثال، امسال تعداد قابل توجهی از داوطلبان در گروه 
آزمايشی علوم تجربی ثبت نام كرده و حتی تعداد قابل 
توجهی از آنها فارغ التحصيالن دانشگاهی يا دانشجويان 
انگيزة  كه  افرادی  بوده اند؛  گذشته  سال های  انصرافی 
بسياری برای مطالعه و كسب رتبۀ عالی داشتند. به همين 
سال های  از  بهتر  خوب،  داوطلبان  علمی  سطح  دليل، 
به  درس   5 در  امسال  يك  رتبۀ  حتی  و  است  گذشته 
100 درصد سؤال ها پاسخ صحيح داده است؛ پس نبايد 
براساس درصدهای سال گذشته، برای داوطلبان امسال 

تخمين رتبه كرد.
چهبايدكرد؟

و  مهم  بسيار  امری  رشته،  انتخاب  كه  معتقديم  هم  ما 
سرنوشت ساز است؛ آن قدر سرنوشت ساز است كه نبايد 
از  انجام آن را به فردی ديگر سپرد؛ فردی كه اطالعی 
عاليق، توانايی ها و شرايط خانوادگی و اجتماعی داوطلب 
ندارد و در مدت زمان بيست دقيقه يا حداكثر يك ساعت 
هم نمی تواند اين اطالعات را كسب كند. همچنين قبول 
افرادی  از  را  بايد اطالعات الزم  داريم كه يك داوطلب، 
مطلع و آگاه از رشته های دانشگاهی كسب كند؛ يعنی 
الزم است كه به كمك فارغ التحصيالن رشته های مختلف 
دانشگاهی، موتورهای جست و جوگر و مسؤوالن آموزش و 
پرورش و ... اطالعات دقيقی دربارة رشته ها و دانشگاه های 
مختلف به دست بياورد و سپس با تكيه بر اطالعات مورد 
نظر، اقدام به انتخاب رشته نمايد، و مطمئن باشد كه وقتی 
هر داوطلبی امكان 150 انتخاب را دارد، و باال و پايين 
زدن رشته ها هيچ تأثيری در پذيرش داوطلب ندارد )اگر 
دو داوطلب سهميه منطقۀ يك، رشتۀ مهندسی مكانيك 
دانشگاه تهران را انتخاب كرده باشند و رتبۀ يكی 200 
باشد و انتخاب هفتادم او رشتۀ مهندسی مكانيك دانشگاه 
تهران باشد و ديگری با رتبۀ 201، اولويت اولش رشتۀ 
رتبۀ  با  اولويت  باشد،  تهران  دانشگاه  مكانيك  مهندسی 

200 است؛ مگر اينكه اين فرد، 
انتخاب  از  قبل  انتخاب های  در 
هفتادم خود پذيرفته شده باشد( 
افرادی سودجو  هم  به  نيازی  و 
هنگفت  پول های  كه  ندارد 
می گيرند و در نهايت حتی باعث 
گمراهی داوطلب نيز می شوند و 
آيندة تحصيلی و شغلی او را به 

مخاطره می اندازند. 

داوطلبیكهگفتهمیشودبارتبۀباالی12000
دررشتهمهندسیصنايعدانشگاهصنعتيشريف
پذيرفتهشده،دررشتههایپرديسخودگردان
بدونآزمونپذيرفتهشدهاست؛يعنیاصاًل

رتبۀداوطلبنقشیدرقبولیاونداشتهوویبر
اساسسوابقتحصيلیخوددراينرشتهپذيرش

شدهاست

اگررتبۀداوطلباندارایسهميه،تأثيرقابل
توجهیرویرتبۀداوطلبانمناطقمیگذاشت،
بايدفاصلۀبينرتبۀمنطقهورتبۀكشوریيك
داوطلب،كمترازسالگذشتهمیشد؛درحالی
كهفاصلۀرتبۀمنطقهورتبۀكشوریداوطلبان
مناطق،نسبتبهسالگذشته،تفاوتمعناداری

ندارد
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