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جزئيات نحوه برگزاری 
آزمون زبان دكتری پيام نور

دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
پیام نور، جزئیات نحوه برگزاری آزمون زبان دکتری 

تخصصی )ETPNU( شهریور ۹۷ را اعالم کرد. 
آزمون  ثبت نام  زمان  اینکه  بیان  با  محسنی،  دکتر 
 زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور، از ۲۷ لغایت 
۳۱ مردادماه سال جاری است، گفت: ثبت نام در این 
به صورت الکترونیکی است و ازطریق پرتال پیام نور - 

مرکز سنجش و آزمون صورت می گیرد.
وی زمان برگزاری این آزمون را ۱۱ شهریور و زمان 
دریافت کارت آن را از ۶ تا ۱۱ شهریور ماه اعالم کرد 
 )ETPNU( و افزود: آزمون زبان دکتری تخصصی
شهریورماه ۹۷، به صورت الکترونیکی در پنج استان 
آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی و 

فارس برگزار می شود.
دکتر محسنی، با عنوان اینکه هزینه ثبت نام در این 
آزمون به صورت الکترونیکی در هنگام ثبت نام از طریق 
سایت پرداخت خواهد شد ، گفت: داوطلبان به هیچ 
وجه مبلغ ثبت نام در این آزمون را به صورت دستی و 

در شعب پرداخت ننمایند.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور، 
کسب  براي  داوطلبان  کرد:  خاطرنشان  پایان  در 
با  احتمالی می توانند  رفع مشکل  و  بیشتر  اطالعات 
شماره تلفن: ۲۲۴۵۸۲۹۷- ۰۲۱تماس حاصل نمایند.
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مواردي  به  ستون  این  در  گذشته،  شماره  چند  طي 
سراسري  آزمون  داوطلبان  براي  آنها  از  آگاهي  که 
انتخاب  مهلت  که  آنجا  از  و  پرداختیم،  مي آید،  الزم 
رشته داوطلبان آ زمون سراسري سال ۱۳۹۷ تا پایان 
روز دوشنبه ۲۲ مرداد ماه )امروز( تمدید شده است، 
در این شماره نیز، آخرین نکات درباره انتخاب رشته 
آزمون  عزیز  داوطلبان  اطالع  به  را  سراسري  آزمون 

سراسری سال ۱۳۹۷ می رسانیم.
گونه  هر  از  دوري  با  داوطلب،  هر  که  است  بهتر   -۱
هیجان و همین طور پرهیز از سفارش ها و توصیه هاي 
افراد ناآگاه، با توجه به اطالعیه هاي سازمان سنجش، 
و  سراسري  آزمون  رشته  انتخاب  راهنماي  دفترچه 
عنوان  با  سنجش  پیک   ویژه  نامه  آن،  اصالحیه هاي 
از عالیق  با شناختي که  انتخاب رشته« و  »راهنمای 
خویش نسبت به رشته هاي تحصیلي دانشگاهي دارد، 
به جست و جوي رشته یا رشته هایي که مطلوب اوست 

و انتخاب آنها بپردازد. 
انتخاب  که  باشند  داشته  توجه  باید  داوطلبان   -۲
رشته، تنها براي یک بار امکان پذیر است و درخواست 
و  ثبت  از  بعد  انتخابي،  رشته هاي  افزایش  یا  تغییر 
هیچ  به  تحصیلي،  رشته هاي  انتخاب  اطالعات  تأیید 
وجه ممکن نیست؛ پس باید در پر کردن فرم انتخاب 
نهایت  مي گیرد،  انجام  اینترنتي  به صورت  که  رشته، 

دقت الزم را داشته باشند. 
۳- داوطلبان باید با در نظر داشتن شرایط خانوادگي 
و شخصي خود و محدودیت هایي که براي آنها وجود 
دارد، نسبت به انتخاب  احتمالي رشته هاي تحصیلي 
اقامت  استان محل  یا  دانشگاه هایي که در شهرستان 

آنها واقع نیست، اقدام نمایند.
به شرایط  انتخاب رشته،  زمان  در  باید  داوطلبان   -۴
)امکانات،  عالي  آموزش  و مؤسسه  دانشگاه  هر  خاص 
...( و نیز  خوابگاه، غذاخوري، دوري از محل اقامت و 
هر  مقابل  »مالحظات«  ستون  در  مندرج  توضیحات 
یک از رشته ها، که در دفترچه راهنماي انتخاب رشته 
این  بر  )دفترچه شماره ۲( آمده است، توجه کرده و 

اساس انتخاب رشته نمایند. 
۵- داوطلبان به این نکته مهم توجه داشته باشند که 
از  انتقال  یا  دیگر  رشته  به  رشته  از یک  رشته  تغییر 
یک دانشگاه به دانشگاه دیگر، اگر چه داراي آیین نامه 

از سوي گروه هاي آموزشي و  و  به خود است  مربوط 
کاري  اما  مي گیرد،  انجام  مقصد  و  مبدأ  دانشگاه هاي 
تقریباً دشوار است و دانشگاه ها اختیار رّد یا قبول هر 
درخواستي در این مورد را دارند؛ ضمناً تغییر رشته یا 
انتقال از دوره هاي نوبت دوم، پردیس هاي خودگردان، 
به  غیرانتفاعي  مؤسسات  و  نیمه حضوري  پیام نور، 
انتخاب  هنگام  پس  است؛  ممنوع  روزانه،  دوره هاي 
رشته هاي تحصیلي و همچنین دانشگاه هاي مختلف، 

این نکات را حتماً در نظر داشته باشید.
انتخاب  در  باشند که  داشته  توجه  باید  داوطلبان   -۶
ضوابط  خاص،  شرایط  داراي  تحصیلي  رشته هاي 

مربوط به آنها را نیز در نظر بگیرند. 
سراسري  آزمون  در  که  داوطلباني  از  دسته  آن    -۷
سال ۱۳۹۷ ثبت نام کرده، اما در جلسه آزمون غایب 
آزمون  در  اصاًل  که  داوطلباني  همین طور  و  بوده اند، 
مي توانند  نکرده اند،  ثبت نام  جاري  سال  سراسري 
براي  پذیرش  که  شوند  رشته هایي  متقاضي  منحصراً 

آنها با سوابق تحصیلي صورت مي گیرد. 
به  شدن  وارد  از  پس  داوطلبان،  که  است  الزم   -۸
وضعیت  کردن  مشخص  و  رشته  انتخاب  سیستم 
سهمیه خود در آزمون سراسري سال جاري، نسبت به 
تأیید و، در صورت لزوم، تصحیح اطالعات اعالم شده 

از سوي سازمان سنجش اقدام نمایند. 
با  است  ممکن  رشته  انتخاب  فرآیند  در  داوطلب   -۹
اخطارهایي که از سوي سیستم به وي داده مي شود، 
این  به  توجه  ضمن  او،  است  الزم  که  شود  مواجه 
اخطارها، نسبت به برطرف کردن خطاهایي که موجب 

بروز این اخطارها شده است، اقدام نماید. 
۱۰- پس از تأیید اطالعات انتخاب رشته انجام شده 
از سوي داوطلب و نهایي شدن آن، هیچ گونه تغییري 
انتخابي وي امکان پذیر نخواهد بود  در کد رشته هاي 
رسید  و  شده  ثبت  داوطلب  اطالعات  آن،  از  پس   و 
۱۵ کاراکتري براي وي صادر مي شود که باید داوطلب 
شماره  آن،  باالي  در  که  خود  رشته  انتخاب  فرم  از 
پرینت  است،  شده  درج  رهگیري اش  کد  و  پرونده 

گرفته و آن را نزد خود نگه دارد.
به امید موفقیت همه داوطلبان

آخرین نكات درباره انتخاب رشته آزمون سراسري 97 

حضرت امام محمدباقر )ع( فرمودند:
هر مؤمني بر نمازش محافظت نماید و آن را در 
غافل شمرده  انسان هاي  از  آورد،  به جا  وقتش 

نمي شود.

 آن که راز خود را نهان داشت، اختیار را به دست 
خویش گذاشت. 

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند: 
بهترین ازدواج ها آن است که آسان تر انجام گیرد. 
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پذيرش بر اساس سوابق تحصيلی
 دانشگاه آزاد آغاز شد

مقطع  در  تحصیلی  سوابق  اساس  بر  ثبت نام 
اول ۹۷-۹8 دانشگاه  نیمسال  پیوسته  کارشناسی 

آزاد اسالمی آغاز شد.
تمامی متقاضیان ثبت نام براساس سوابق تحصیلی مقطع 
کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسالمی می توانند با مراجعه 
 www.azmoon.org نشانی:  به  مرکز  این  سامانه  به 
ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و 
کسب آگاهی در خصوص انتخاب رشته، در صورت تمایل 
و داشتن شرایط الزم، بعد از تهیه کارت اعتباری، نسبت به 

ثبت نام در ۲۰ رشته محل اقدام کنند.
مدرک  یا  متوسطه  قدیم  نظام  کامل  دیپلم  داشتن 
پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه و همچنین داشتن 
مدرک کاردانی )پیوسته و ناپیوسته( برای ثبت نام داوطلبان 
در دوره پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی 

پیوسته، الزامی است.

حل مشکل پرداخت شهريه
 دانشجويان پيام نور

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور گفت: 
برای حل مشکل پرداختی دانشجویان این دانشگاه، 
طبق توافقی که با برخی از بانک ها صورت گرفته، 
قرار است با ارائه تسهیالت از ابتدای دوره تحصیلی، 

شهریه به صورت اقساط پرداخت شود. 
دکتر حسن علیزاده، با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور کمترین 
بار مالی را بر دولت داشته و منابع مالی دانشگاه از شهریه 
و  دولتی  منابع  با  دانشگاه  این  افزود:  است،  دانشجویان 
اختصاصی اداره می شود و بخشی از این بودجه، از شهریه 

دانشجویان و بخش دیگر از بودجه عمومی دولت است

در آستانه دوازدهمین کنگره »پیشگامان 
پیشرفت« منتشر شد:

فراخوان انتخاب رساله ها و پايان نامه های 
برتر در زمينه »الگوی اسالمی ايران 

پيشرفت«
مرکز »الگوی اسالمی ایران پیشرفت« با هدف تشویق 
الگوی  موضوع  به  پرداخت  به  نسبت  دانشجویان 
»کنگره  دوازدهمین  برگزاری  با  هم زمان  پیشرفت، 
پایان نامه های  و  رساله ها  از  پیشرفت«،  پیشگامان 
برتر مرتبط با الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، پس از 

داوری، با اهدای جوایز قدردانی به عمل می آورد.
بر این اساس، از آن دسته از دانش آموختگان مقاطع مختلف 
کارشناسی ارشد، دکتری و معادل حوزوی واجد شرایط یا 
آن دسته از دانشجویان دانشگاهی و طالب حوزه های علمیه 
که موضوع رساله و پایان نامه آنها در زمینه پیشرفت بوده و 
از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ دفاع شده است و مایلند رساله یا 
پایان نامه آنان در مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مورد 

ارزیابی قرار گیرد، تقاضا می شود که از طریق سامانه مربوط، 
در این فراخوان ثبت نام و آمادگی خویش را اعالم کنند.

الزم به یادآوري است که رساله ها و پایان نامه هایی که در 
فرآیند داوری اولیه مورد پذیرش قرار گیرند، در نمایشگاهی 
که در روز برگزاری »کنگره پیشگامان پیشرفت« برپا خواهد 

شد، در معرض دید شرکت کنندگان قرار خواهند گرفت.
همچنین از نویسندگان رساله ها و پایان نامه هایی که در 
فرآیند داوری نهایی به عنوان برتر انتخاب شوند در روز 
برگزاری کنگره با اهدای جوایز نقدی قدردانی خواهد شد.

گفتني است که آخرین مهلت ارسال اطالعات پایان نامه ها 
و رساله ها به این فراخوان، ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۷ تعیین شده 

است.
ضمناً شرایطی نیز برای عالقه مندان در نظر گرفته شده 
است؛ از جمله آنکه موضوع پایان نامه، باید حداقل با یکی از 

محورهای زیر ارتباط داشته باشد:
۱ – تجارب

۲ – موانع و ظرفیت های پیشرفت
۳ – مبانی اسالمی پیشرفت

۴ – تاریخ و تمدن ایرانی اسالمی
۵ – روش شناسی تدوین و تحقق الگو

۶ – افق های پیشرفت: آینده شناسی الگو
از  یا پایان نامه، بیش  از تاریخ دفاع رساله  باید   همچنین 
هفت سال نگذشته باشد و چکیده پایان نامه و رساله به 
صورتی تهیه شود که قابلیت داوری اولیه را داشته باشد؛ 
عالوه بر این، الزم است که آمادگی ارائه متن پایان نامه و 

رساله پس از درخواست این مرکز وجود داشته باشد.
سال  ماه  آذر  کنگره ۲۲  این  که  است  یادآوري  به  الزم 
»ادبیات  کوتاه«،  علمی  »مقاالت  بخش  چهار  در  جاری 
و  »وب نویسی   ،)... و  کوتاه  )شعر،داستان  پیشرفت« 
شبکه های اجتماعی« و »آثار تصویری« )عکس،فیلم کوتاه 

و پویانمایی( در تهران برگزار می شود.

آغاز طرح بخشودگی جرايم بدهکاران 
معوق صندوق رفاه دانشجويان

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعالم 
کرد: طرح بخشودگی پنجاه تا صد در صدی جرایم 
بدهکاران معوق صندوق رفاه دانشجویان و تقسیط 
مجدد بدهی آنان، از روز ۲۰ مرداد آغاز شده است و 

تا ۱۰ شهریورماه ادامه دارد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از 
صندوق رفاه دانشجویان، مهندس ذوالفقار یزدان مهر، با 
اعالم این خبر، اظهار داشت: صندوق رفاه دانشجویان، در 
راستای اجرای سیاست خدمات رسانی توأم با کرامت انسانی 
رفاه  و  مراعات  برای  و  دانش آموختگان  و  دانشجویان  به 
حال دانش آموختگان بدهکار و فراهم ساختن تسهیالتی 
 به منظور بازپرداخت بدهی بدهکاران معوق و با توجه به 
فرا رسیدن اعیاد بزرگ قربان و غدیر، طرح بخشودگی ۵۰ تا 
۱۰۰ درصدی جرایم بدهکاران به صندوق رفاه دانشجویان 

و تقسیط مجدد بدهی آنان را اجرا می کند.
برای  گزینه  دو  طرح،  این  اجرای  در  افزود:  وی 
دانش آموختگان در نظر گرفته شده است: در گزینه اول، 
دانش آموختگان می توانند با بازپرداخت کل بدهی خود به 
 صورت یکجا از بخشش صد در صدی جرایم بهره مند شوند.
دوم،  گزینه  در  گفت:  ادامه  مهردر  یزدان  مهندس 
از  درصد   ۵۰ بازپرداخت  با  می توانند  دانش آموختگان 

جریمه خود، از بخشودگی مابقی جریمه و تقسیط مجدد 
کل بدهی در شش ماه برخوردار شوند و افرادی که از این 
گزینه استفاده کرده و دفترچه اقساط جدید شش ماهه 
 دریافت می کنند، در صورتی که شش قسط آنها معوق شود، 
۵۰ درصد جریمه بخشیده شده لغو و مجدداً به سرجمع 

بدهی آنها اضافه می شود.
افزود:  پایان  در  دانشجویان،  رفاه  صندوق  رئیس 
دانش آموختگان به منظور استفاده از این طرح می توانند 
صرفاً با مراجعه به پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان 
به آدرس: bp.swf.ir و انتخاب گزینه طرح بخشودگی، از 

مزایای آن بهره مند شوند.

با امضای تفاهم نامه همكاری میان 
وزارت علوم و بانک قرض الحسنه مهر:

 تسهيالت ۲۰۰ ميليون ريالی با كارمزد 
سه درصد به دانشجويان ارائه می شود

دانشجویان  رفاه  صندوق  میان  همکاری  تفاهم نامه 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، به منظور ارائه تسهیالت به دانشجویان تا 
سقف ۲۰۰ میلیون ریال با کارمزد سه درصد، منعقد شد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از 
صندوق رفاه دانشجویان، مهندس ذوالفقار یزدان مهر، رئیس 
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
 در این آیین گفت: این تفاهم نامه در مسیر هم افزایی  و

 ارتقای خدمات رسانی توأم با کرامت انسانی به دانشجویان 
به امضا رسیده است.

دانشگاه های  دانشجویان  درصد   ۸۰ از  بیش  افزود:  وی 
زیرمجموعه وزارت علوم، شهریه پرداز هستند و به دلیل 
محدودیت منابع دولتی و اینکه ردیف شهریه در یک ردیف 
متفرقه قرار گرفته است، از حیث پرداخت وام شهریه در 
محدودیت بودیم، اما تالش کردیم از درآمدهای اختصاصی 

استفاده کنیم.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان تصریح کرد: در سه سال 
گذشته، بیش از ۴۶ میلیارد تومان از ردیف متفرقه اعتبار 
عمومی وام شهریه دریافت کردیم؛ درحالی که ۴۴۶ میلیارد 
پرداخت  وام  دانشجویان  به  اختصاصی  منابع  از  تومان 
بهتری  پوشش  و  ارتقا  بتوانیم  اینکه  برای  ولی  کرده ایم؛ 
داشته باشیم و در این شرایط حساس کشور کمک بیشتری 
به دانشجویان کشور برای بحث ادامه تحصیل انجام دهیم، 
یک هم افزایی با بانک قرض الحسنه مهر به امضا رساندیم 
که در گام اول حدود ۳۲۰ میلیارد تومان به دانشجویان 
مراکز غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه جامع 
علمی - کاربردی که مشمول این تفاهم نامه خواهند بود، 

پرداخت خواهد شد.
وی، با اشاره به اینکه شیوه نامه چگونگی پرداخت شهریه در 
حال تنظیم است، اظهار داشت: سعی کرده ایم که شرایط 
بازپرداخت، شبیه بازپرداخت وام های دانشجویی صندوق 
رفاه باشد تا دانشجویان دچار مشکل نشوند، و این گام اول 
است، و اگر با استقبال دانشجویان روبرو شویم، میزان منابع 

ما افزایش پیدا خواهد کرد.
مهندس یزدان مهر، درباره روند پرداخت این وام، نیز گفت: 
دانشجویان باید اول در صندوق رفاه ثبت نام کرده و پس 
از تأیید دانشگاه، صندوق رفاه آنها را به بانک قرض الحسنه 
مهر معرفی خواهد کرد. ضمناً دانشجویان می توانند هر ترم 

از این وام استفاده کنند.
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و  غیردیپلم(   و  )دیپلم  مجید  قرآن  کل  حافظان  از  دسته  آن   اسامي  بدین وسیله 
کارشناسان رسمي علوم قرآني که در آزمون کارشناسي ارشد سال ۹۷ شرکت نموده 
و حائز شرایط هستند، به منظور شرکت در آزمون صحت حفظ اعالم مي شود؛ لذا 

رعایت موارد ذیل براي تمامي داوطلبان گرامي الزامي است:
الف( بر اساس مصوبه جلسه 5۷3 شوراي عالي انقالب فرهنگي، آن دسته از 
حافظان دیپلم، غیردیپلم و لیسانس علوم قرآني، که داراي یکي از مدارج به 
شرح جدول ذیل هستند، از شرکت در آزمون صحت حفظ معاف خواهند بود.

بنابراین، به منظور استفاده از هرگونه مزایاي قانوني مربوط به حافظان قرآن، 
محترم  رئيس  امضاي  به  فوق  تخصصي  مدارك  از  يکي  داراي  چنانچه 
اسالمي هستيد،  ارشاد  و  فرهنگ  محترم  وزير  و  اسالمي  تبليغات  سازمان 
با ارائه اصل و تصوير مدرك در روز آزمون، از شركت در آزمون صحت 

حفظ معاف خواهيد بود.
۱- حافظان دیپلم و زیردیپلم، که از آزمون صحت حفظ معاف هستند، الزم 
است به منظور تطبیق اصل مدارک، در روز آزمون حاضر شوند و براي صدور 
سازمان  آدرس:  به   ۹۷/۰6/۰5 تاریخ  تا  را  ذیل  مدارک  کارشناسي،  مدرک 
سنجش آموزش کشور، صندوق پستي ۱58۷5/43۷8، حوزه معاونت فني و 

آماري سازمان  ارسال نمایند:
۱-۱( تصویر شناسنامه و کارت ملي؛ 

۱-۲( دو قطعه عکس 4 × 3 تمام رخ تهیه شده در سال جاري؛
برابر  اسناد رسمي  دفاتر  در  که  تصویر مدرک تخصصي صحت حفظ   )3-۱

اصل شده باشد.
آزمون  از  که  قرآني،  علوم  رسمي  کارشناسي  مدرک  داراي  حافظان   -۲
صحت حفظ معاف هستند، الزم است که به منظور تطبیق اصل مدارک، در 
تاریخ  تا  است  الزم  تسهیالت  از  استفاده  براي  و  شوند،  حاضر  آزمون  روز 
۹۷/۰6/۰5 مدارک ذیل را به آدرس: سازمان سنجش آموزش کشور، صندوق 

پستي ۱58۷5/43۷8، حوزه معاونت فني و آماري سازمان  ارسال نمایند:
۲-۱( تصویر مدرک کارشناسي رسمي علوم قرآني با گرایش هاي علوم قرآن 
مجید، تفسیر قرآن مجید، فنون قرائت مجید، تالوت و کتابت قرآن مجید، 
تربیت معلم قرآن و تربیت مربي عقیدتي سیاسي، الهیات و معارف اسالمي 

با گرایش علوم قرآن و حدیث.
برابر  اسناد رسمي  ۲-۲( تصویر مدرک تخصصي صحت حفظ که در دفاتر 

اصل شده باشد.
۲-3( فهرست رشته  ها و دانشگاه هاي انتخابي در مجموعه امتحاني الهیات 
و معارف اسالمي )کد رشته ۱۱۱۱(- این فهرست از دفترچه شماره ۲ آزمون 

کارشناسي ارشد، قابل بهره برداري است.
ب( حافظان داراي مدرک کارشناسي رسمي علوم قرآني با گرایش هاي یاد 
شده در بند ۲-۱ )اسامي ذکر شده در جداول ذیل( که از آزمون صحت حفظ 
معاف نیستند، باید تصویر مدرک کارشناسي رسمي خود را تا تاریخ  سه شنبه 

مورخ ۹۷/۰5/3۰ به نمابر 88۹۲۲۲3۷-۰۲۱ فاکس نمایند. 

تذکر: به همراه داشتن اصل و تصویر مدرک کارشناسي مورد تأیید، در روز 
آزمون الزامي است.

ج(دارندگان دیگر مدارک کارشناسي غیر علوم قرآني، حق استفاده از این 
تسهیالت را دارا نیستند.

قانون  تسهیالت  از  گذشته   سال هاي  در  که  مجید،  قرآن  کل  د(حافظان 
اعطاي مدرک کارشناسي و باالتر استفاده کرده اند، حق استفاده مجدد از 

این تسهیالت را  نخواهند داشت.
هـ( زمان برگزاري آزمون صحت حفظ، از روز شنبه مورخ ۹۷/۰6/۱۰  لغایت 
پنج شنبه ۹۷/۰6/۱5 خواهد بود. شایان ذکر است که داوطلبان معرفي شده، 
الزم است براي دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و آگاهي از زمان و مکان 
مورخ  جمعه  لغایت    ۹۷/۰6/۰5 مورخ  دو شنبه  روز  از  آزمون،  این  برگزاري 

۹۷/۰6/۰۹ به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه نمایند.

مواد آزمون صحت حفظ:
۱-آزمون صحت  حفظ به میزان ۱۰ سؤال از کل قرآن کریم )هر سه جزء یک 

سؤال به صورت شفاهي(.
۲-آزمون تالوت شامل: نکات تجویدي، وقف و ابتدا، صوت و لحن.

3-مفاهیم.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

زمان برگزاري آزمون صحت حفظ قرآن مجيد
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روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در پذیرش دوره کاردانی فنی 
و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر 
از طریق  مذکور،  دوره  پذیرش  در  براي شرکت  ثبت نام  که  مي رساند  ماه سال ۹۷ 
پایگاه اطالع رساني این سازمان از روز دوشنبه ۹۷/۵/۲۲ )امروز( آغاز مي شود و در 
روز یکشنبه ۹۷/۵/۲۸ پایان مي پذیرد؛ لذا کلیه داوطلبان متقاضي ثبت نام، که داراي 
شرایط عمومي و اختصاصي به شرح ذیل هستند، مي توانند در پذیرش مذکور ثبت نام 

و شرکت نمایند.

روش گزينش دانشجو
گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته محل هاي تحصیلي، بر اساس معدل کل مندرج 
بومي  آزاد، شاغل، رزمندگان،  نوع دیپلم و سهمیه هاي  دیپلم،  در گواهینامه معتبر 
دانشگاه جامع  براساس ضوابط  داوطلبان  عمومي  به صالحیت هاي  توجه  با  و  بودن 
علمي - کاربردي و مصوبات مربوط صورت مي گیرد. بدیهي است که براي هر یک از 
موارد فوق، ارائه مستندات مربوط در زمان ثبت نام از سوي دانشجو به مرکز آموزشي، 

ضروري است.

شرايط ثبت نام:
داوطلب متقاضي شرکت در این پذیرش، باید یکایک اقدامات زیر را به موقع 

و در مهلت مقرر انجام دهد:
۱- مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور.

۲- دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رساني سازمان و مطالعه 
آن.

۳- مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان، براي تهیه کارت اعتباري.
تبصره- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتي انجام مي شود، 
پرداخت  که  بانکي شتاب  کارت هاي عضو شبکه  از  استفاده  با  است  داوطلبان الزم 
الکترونیکي آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان و پرداخت 
مبلغ ۲۲۰/۰۰۰ )دویست و بیست هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام، نسبت به دریافت 

اطالعات کارت اعتباري )شماره سریال ۱۲ رقمي( اقدام نمایند.
۴- آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام.

داوطلب باید پس از مطالعه دفترچه راهنماي پذیرش در این دوره و آشنایي با کلیه 
شرایط و ضوابط پذیرش، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش 
کشور به آدرس: www.sanjesh.org  نسبت به ثبت نام در این پذیرش اقدام نماید. 
الزم به توضیح است که دفترچه راهنماي پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی 
حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی سال ۹۷ همزمان با 

شروع ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان در دسترس خواهد بود.
به  موفق   ۹۷/۶/۳۱ تاریخ  تا  حداکثر  که  متوسطه،  آخر  سال  دانش آموزان  تبصره: 
اخذ مدرک دیپلم خواهند شد، مجاز به انتخاب کدرشته محل هستند؛ اما چنانچه 
داوطلبی احتمال می دهد که تا پایان شهریور ماه سال جاری )۱۳۹۷( موفق به اخذ 
بنابراین، چنانچه  ننماید؛  توصیه می شود که ثبت نام  مدرک دیپلم نمی شود، موکداً 
داوطلبی در یکی از کدرشته محل های انتخابی پذیرفته گردد ولی تا پایان شهریور ماه 
سال ۱۳۹۷ موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه نشود، قبولی 

وي ملغی شده و اجازه ثبت نام نخواهد داشت.

تذكرات مهم:
۱( مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.

به عهده داوطلب  تقاضانامه،  ۲( مسؤولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده فرم 
خواهد بود.

۳( مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نیست؛ بنابراین، داوطلب باید در زمان تکمیل 
اطالعات تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیرد.

۴( در هر مرحله از پذیرش )ثبت نام، پذیرفته شدن، حین تحصیل در دانشگاه و ...( 
مشخص شود که داوطلب حقایق را کتمان نموده یا واجد شرایط و ضوابط مندرج در 

این دفترچه نیست، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
۵( داوطلب باید پس از پایان ثبت نام الکترونیکي از کلیه صفحات، پرینت تهیه نموده 

و آن را نزد خود نگه دارد.

دستورالعمل و نحوه تکميل 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. ضمناً 
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. همچنین 
داوطلبان الزم است که در درج اطالعات ثبت نام دقت نمایند.بدیهي است در صورت 
مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک داوطلب، 
در صورت پذیرفته شدن، قبولي وي »کان لم یکن« تلقي شده و از ادامه تحصیل 

داوطلب جلوگیري خواهد شد.

نـکات و توصيه هاي  مـهم :
۱( اگر از طریق کافي نت اقدام به ثبت نام مي نمایید، تأکید مي شود که تمامي مراحل 
امور مربوط، در کافي نت  انجام  بر  یا  انجام دهید  ورود اطالعات ثبت نامي را شخصاً 

نظارت مستقیم داشته باشید.
پرونده  شماره  دریافت  تقاضانامه،  تکمیل  از  پس  داوطلبان،  که  مي شود  توصیه    )۲ 
۶ رقمي و کد پي گیري ۱۶ رقمي، یک نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهیه و آن را 

نزد خود نگهداري نمایند.
۳( به داوطلبان توصیه مي شود که در انتخاب کدرشته  محل هاي انتخابي خود دقت 
الزم را مبذول فرمایند؛ لذا پس از دریافت کد پي گیري ۱۶ رقمي، در این خصوص 

به درخواست هاي داوطلبان مبني بر اصالح یا جابجایي ترتیب اثر داده نخواهد شد.
و اطالع رساني   از طریق  نشریه پیک  سنجش  )هفته نامه خبري   تغییري   ۴( هرگونه  
رسانه هاي  طریق  لزوم  از  صورت  در  و  سنجش  سازمان  سایت  سازمان  سنجش (، 

گروهي  اعالم  خواهد شد.
تلفن هاي: شماره  با  اداري  ساعات  در  مي توانند  داوطلبان  لزوم ،  صورت   در   )۵ 

 4۲۱63-۰۲۱ با روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  کشور تماس  حاصل  نمایند 
یا از طریق سیستم پاسخگویي اینترنتي )غیرحضوري( سازمان اقدام نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره:

 شرايط و ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام  متقاضيان پذيرش
 دوره كاردانی فنی و دوره كاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی 

دانشگاه جامع علمیـ  كاربردی مهر ماه سال 1397 
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نباشيد ايده آل گرا  انتخاب رشته،  هنگام 

توانايی های خود را درنظربگيريد...

دانشگاه  به  ورود  کودکی،  از  من  »هدف  می خواهم«،  را  پزشکی  رشتۀ  »فقط 
صنعتی شریف بوده است«، »اگر حقوق قبول نشوم، وارد دانشگاه نخواهم شد« 

یا »اگر گرافیک تهران قبول نشوم، هیچ رشتۀ دیگری نخواهم رفت.«
شبیه این جمالت را هر ساله از داوطلبان کنکور می شنوم؛ داوطلبانی کمال گرا که، بدون 

توجه به توانمندی ها، هّم و غّم خود را معطوف به یک ایده آل می کنند و از زندگی و 
لذت های ارزشمند آن، غافل می شوند. 

اگر شما هم جزو این دسته از داوطلبان هستید، با کمی تأمل و واکاوی درونتان، متوجه 
می شوید که بیش از آنکه به رشته یا رشته های مورد نظر عالقه مند باشید، به دنبال آن 
هستید که توانایی های خود را به دیگران نشان دهید و انتظارات و معیارهای سطح باالی 
خود و دیگران را برآورده سازید. شما فکر می کنید که باید دیگران را با فضیلت، هوش و 

توانایی هایتان تحت تأثیر قرار دهید تا مردم به شما احترام بگذارند.
به یاد داشته باشید که هر چقدر شما در یک زمینه فوق العاده و خوب باشید، همواره باز 
هم کسانی هستند که از شما بهترند. در این شرایط، ممکن است به جای اینکه خودتان و 
تفاوتتان را بپذیرید، تصور کنید که شرایط نامساعدی دارید و دچار یأس و ناامیدی شوید؛ 
باید  باشید،  اینکه فرد خوب و گران قدری  برای  از سوی دیگر، اگر شما احساس کنید 
دستاوردهای بزرگی داشته باشید، این امکان هست که هیچ وقت مهارت ها و توانایی های 
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دستاوردهایتان  از  خودتان  به  شما  احساس  زیرا  نکنید؛  کشف  را  خودتان  حقیقی 
اندازه گیری می شود، نه آنچه واقعاً هستید. 

هميشه خواستن، توانستن نيست !
بسیاری از ما فکر می کنیم در صورتی که سخت تر، سریع تر، دقیق تر، و در زمان بیشتری 
کار کنیم و برای دست یابی به هدفمان تالش کنیم، کارایی ما بهتر و پیشرفتمان سهل تر 
خواهد شد؛ اما فراموش نکنیم که ما ماشین نیستیم، و هنگامی که به یک نقطۀ خاص 

می رسیم، بدنمان به ما خواهد گفت: آهسته تر! سرعت را کم کن! من خسته ام. 
اگر ما به پیام های اولیه از جانب بدنمان گوش فرا ندهیم، بدن ما بلندتر صحبت می کند. 
این بار می گوید: کافی است! من خستــه ام، و اگر ما همچنــان بی توجه باشیم، سالمت 

جسمی و روانی مــان به خطر خواهــد افتاد. 
این طـــور تصـــور کنیـــد که می خواهیم به هدفی برسیم و راهی را با »من می خواهم 
....« شروع می کنیم که سپس تبدیل می شود به: »من باید ...« و زمانی فرا مي  رسد که 
درک می کنیم این هدف دست یافتنی نیست؛ زمانی که انگار با یک دیوار آجری برخورد 
می کنیم. در این هنگام باید با خودمان رو راست باشیم و بپذیریم که شاید این راه، 
متعلق به ما نباشد. درست است که پشتکار داشتن در دست یابی به اهداف واقع بینانه، 
بسیار قابل تکریم و محترم است، اما دقت کنید که تالش برای " اهداف واقع بینانه" هم 

ارزشمند است. 
وقتی شما چند سال برای قبولی در یک رشته 
روزهای  و  می مانید،  کنکور  پشت  دانشگاهی، 
و  جست  در  را  خود  گرانمایۀ  عمر  از  زیادی 
راستی  به  که  می کنید  صرف  چیزی  جوی 
را  قابل دسترس است، شادی هایی  هدفی غیر 
که می توانستید داشته باشید، نادیده می گیرید. 
»خواستن،  که  آموخته اند  ما  به  کودکی  از 
توانستن است«، و بسیاری از ما، در راه رسیدن 
را  توانستن هایمان  از  بسیاری  خواستن ها،  به 
خواستن،  که  بپذیریم  باید  داده ایم.  دست  از 
تنها در صورتی توانستن است که در محدودۀ 

توانایی هایمان باشد. 

كمال گرايی مساوی است با عدم سالمت جسمانی 
بنا بر تحقیقات انجام گرفته، ویژگی های منفی کمال گرایانه با طیفی از بیماری های 
جسمانی در ارتباط است. کمال گرایی، با شکایت های بدنی، بی خوابی، انواع سردردها، 

خستگی و درد مزمن رابطه دارد. 
بیماری های  بروز و گسترش  در پژوهشی درخصوص نقش واسطه ای کمال گرایی در 
قلبی، مشخص شد که چنانچه نوع منفی کمال گرایی در فرد به صورت فراگیر بروز یابد، 
می تواند با ایجاد اضطراب و تنش، زمینه ساز بروز و گسترش تعدادی از بیماری های روان 

تنی از جمله بیماری های قلبی و عروقی گردد. 
 ، سردرد  نظیر  جسمانی  اختالالت  از  طیفی  روان تنی،  اختالالت  که  است  گفتنی 
فشارخون، زخم معده و بیماری های قلبی است که فشار روانی مداوم و هیجانات، در 

ایجاد آنها نقش اساسی دارند. 
در پژوهشی دیگر، به بررسی ارتباط میان کمال گرایی در افراد مبتال به فشار خون و افراد 
سالم پرداخته شد. نتیجه پژوهش، بر ارتباط مثبت و معنادار میان ویژگی های کمال 

گرایانه و فشار خون باال داللت می کرد. 

چه بايد كرد؟ 
بی تردید انسان سالم، به دنبال پیشرفت، شکوفایی استعدادهای خود و دست یابی به 
بهترین هاست. تفاوت بین کمال گرایی سالم و کمال گرایی منفی در همین جاست. یک 
کمال گرای سالم، اهدافی واقع بینانه دارد و توانایی برای به ظهور رساندن کمال مورد 

نظرش را دارد. 
ما نمی گوییم که تمایل برای موفقیت، داشتن هدف و تالش برای رسیدن به اهداف، 
ضرورت ندارد و الزم نیست، اما باید قبول کرد که گاهی برخی از اهداف، دست نیافتنی و 
دور از دسترس هستند؛ خصوصاً زمانی که هدف مورد نظر، دور از واقعیت و خیالی باشد 
برای مثال، داوطلبی که طی دوران تحصیل دانش آموزی متوسط بوده و تالشی پی گیر 
برای مطالعۀ درس ها نداشته و نمرات متوسطی کسب مي کرده است، احتمال پذیرشش 
در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی بسیار کم است. چنین فردی به جای 
آنکه چند سال پشت کنکور بماند و هر سال با فشار و استرس بسیار مواجه شود، باید 
به سراغ رشته های دیگر برود؛ رشته هایی که گاه می تواند در آنها به مدارج باال، ثروت و 

موفقیت دست یابد و در ضمن از سال های زندگی خویش نیز لذت ببرد.
گاه که به داوطلبان چنین پیشنهادی را می دهم، با نگرانی می گویند: رشته ای غیر از 
پزشکی؟! آن وقت جواب فامیل را چه بدهیم؟! به یاد دارم که یکی از داوطلبان می گفت 
که مادرش قبل از تولد او،  امید داشته است که او پزشک شود و برای همین نامی را 
برایش انتخاب کرده که بر تابلوی سر درِ مطبش 
دلیل  همین  به  و  باشد،  طمطراق  پُر  و  زیبا 
نمی تواند به رشته ای به غیر از پزشکی فکر کند!
شمــا تصور می کنید که چنین فــردی، حتی 
اگر پزشک هــم بشــود، احســاس خوشبختـی 
خواهد کرد؟! آیا فردی که برای پاسخگویی به 
انتظارات خانواده، اقــوام دور و نزدیک، دوستان، 
اولیای مدرسه و ... به دنبال پذیرفته شدن در یک 
رشتۀ تحصیلی است، می تواند بدون اضطراب و 
از پس  نگرانی آزمون دهد و در  طی تحصیل 

مشکالت مختلف برآید؟! 
تحصیلی  آینده  آنکه  جای  به  بیایید  بنابراین، 
با  بزنید،  و شغلی خود را به پسنِد جامعه گره 
را  دانشگاهی  مختلف  رشته های  باز،  ذهنی 
با توجه به توانایی ها، سطح علمی خود، رتبه ای که کسب  بررسي و مطالعه کنید و 

کرده اید و نیازهای جامعه، رشته تحصیلی خود را انتخاب کنید. 

دانشگاهی،  رشته  يک  در  قبولی  برای  سال  چند  شما  وقتی 

خود  گرانمايۀ  عمر  از  زيادی  روزهای  و  می مانيد،  كنکور  پشت 

به راستی هدفی   را در جست و جوی چيزی صرف می كنيد كه 

داشته  می توانستيد  كه  را  شادی هايی  است،  دسترس  غير قابل 

باشيد، ناديده می گيريد

اگر شما احساس كنيد برای اينکه فرد خوب و گران قدری باشيد، 

بايد دستاوردهای بزرگی داشته باشيد، اين امکان هست كه هيچ 

وقت مهارت ها و توانايی های حقيقی خودتان را كشف نکنيد
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هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی

 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.
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به اطالع کلیه داوطلبان متقاضي ثبت نام )داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۹۷ 
ثبت نام نموده ، اما در جلسه آزمون غایب بوده  و همچنین متقاضیاني که در آزمون 
در  گزینش  براي  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  که  مي رساند  ننموده اند(،  ثبت نام  مذکور 
رشته هاي تحصیلي که پذیرش در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي )معدل کتبي 
و  دانشگاه ها  در  دانشجو  پذیرش  و  قانون سنجش  )موضوع  سال ۱۳۹۷  در  دیپلم( 
صورت  اسالمي(،  شوراي  محترم  مجلس   ۹۲/۶/۱۰ مصوب  عالي  آموزش  مؤسسات 
دوشنبه مورخ 97/۰5/15 آغاز  از روز  اینترنتي  به صورت  می پذیرد، منحصراً 

شده است و در روز چهارشنبه مورخ 97/۰5/۲4 پایان مي پذیرد.
دفترچه راهنماي ثبت نام و جدول کدرشته محل هاي مربوط به پذیرش فوق، از روز 
یکشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۱۴ روي پایگاه اطالع رساني این سازمان قرار گرفته است؛ لذا 
کلیه داوطلبان و متقاضیان می توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه 
راهنماي مربوط براي پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي )معدل کتبي 
دیپلم( در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، در روزهاي فوق به پایگاه اطالع رساني 
هزینه  پرداخت  از  پس  و  مراجعه   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  این 
ثبت نام به مبلغ ۲۲۰/۰۰۰ )دویست و بیست هزار( ریال از طریق سیستم پرداخت 
الکترونیکي، نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته )حداکثر ۱۵۰ کدرشته( به 

روش اینترنتي، اقدام نمایند.
بخش پیوست ها شامل شریط و ضوابط، آدرس و تلفن دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي به صورت فایل جداگانه روي پایگاه اطالع رساني فوق قرار گرفته که الزم است 

داوطلبان قبل از ثبت نام و انتخاب رشته، نسبت به مطالعه آن بخش اقدام نمایند.
تکاليف ، مدارك الزم و مراحل ثبت نام اينترنتی

داوطلب  متقاضي  شرکت  در پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي )معدل 
کتبی دیپلم( باید یکایک  اقدامات  زیر را به  موقع  و در مهلت  مقرر انجام  دهد:

۱- مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور.
۲- دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام و بخش پیوست ها از طریق پایگاه اطالع رساني 

مذکور و مطالعه آنها.
۳- تهیه کارت اعتباري به تعداد مورد نیاز از طریق پایگاه اطالع رساني فوق.

تبصره- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتي انجام مي شود، 
پرداخت  که  بانکي شتاب  کارت هاي عضو شبکه  از  استفاده  با  است  داوطلبان الزم 
الکترونیکي آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان و پرداخت 
مبلغ ۲۲۰/۰۰۰ )دویست و بیست هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام، نسبت به دریافت 

اطالعات کارت اعتباري )شماره سریال ۱۲ رقمي( اقدام نمایند.

دفترچه  در  مندرج  توضیحات  اساس  بر  داوطلب  اسکن شده  فایل عکس  تهیه   -۴
راهنماي ثبت نام.

۵- ثبت نام و انتخاب رشته از طریق سایت اینترنتی سازمان در زمان مقرر )۹۷/۰۵/۱۵ 
لغایت ۹۷/۰۵/۲۴(.

یا  متوسطه  آموزش  قدیم  نظام  متوسطه  چهارساله  دوره  دیپلم  مدرک  داشتن   -۶
تاریخ  به  دیپلم(  )فوق  کارداني  مدرک  داشتن  یا  پیش دانشگاهي  دوره  گواهینامه 

فارغ التحصیلي حداکثر تا ۹۷/۶/۳۱ براي کلیه متقاضیان الزامي است.
تذكرات الزم:

آزمایشي  یا سه گروه  دو  از  انتخاب رشته  و  ثبت نام  متقاضي  داوطلبي  ۱- چنانچه 
است، الزم است به ازاي هر گروه آزمایشي مبلغ ۲۲۰/۰۰۰ )دویست و بیست هزار( 
 ریال دیگر نیز از همین طریق پرداخت کند و اطالعات کارت اعتباري )شماره سریال 

۱۲ رقمي( را دریافت دارد.
تبصره: منظور از ثبت نام در دو یا سه گروه آزمایشي، بدین مفهوم است که داوطلب 
مي تواند، عالوه بر انتخاب گروه آزمایشي اصلي )علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و 
علوم انساني(، در یکي از گروه هاي آزمایشي هنر یا زبان خارجي یا در هر دو گروه 
نیز متقاضي شود؛ به دیگر سخن، هیچ داوطلبي نمي تواند به طور هم زمان، در 
گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني شرکت 

نماید.
۲- داوطلباني که در آزمون سراسري سال ۱۳۹۷ ثبت نام نموده ، اما در جلسه آزمون 
غایب بوده یا مجاز به انتخاب رشته نشده اند، نیازي به ثبت نام مجدد در این مرحله 
انتخاب  متقاضي  اینکه  مگر  نمایند؛  رشته  انتخاب  ثبت نام  بدون  و مي توانند  ندارند 
رشته در گروه یا گروه هاي آزمایشي، عالوه بر گروه آزمایشي ثبت نامي خود، باشند. 

توضیحات الزم در این خصوص در دفترچه راهنماي مذکور درج شده است.
توجه: هرگونه  تغییري  از طریق  نشریه پیک سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  
سازمان  سنجش (، پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش و، در صورت لزوم،  از طریق 

رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد.
بخش  با  را  خود  سؤاالت  یا  سؤال  مي توانند  لزوم،  صورت  در  گرامي،  داوطلبان 
 www.sanjesh.org :پاسخگویي اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني 
یا با تماس تلفني در ساعات اداري با شماره تلفن هاي: 4۲۱63-۰۲۱ در میان بگذارند 

و از مراجعه حضوري به این سازمان اکیداً خودداري نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تاريخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در گزينش 
رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري مرداد ماه سال 1397 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي )پذيرش صرفًا براساس 
سوابق تحصيلي( موضوع قانون سنجش و پذيرش دانشجو در 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 9۲/6/1۰ مجلس 
محترم شوراي اسالمي 
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هنگام اعالم نتایج آزمون سراسری، یکی از مهم ترین دغدغه های داوطلبانی که رتبۀ 
خوبی کسب نکرده اند، این است که آیا با توجه به رتبۀ خود ، انتخاب رشته کنند یا 

یک سال دیگر مطالعه نمایند و به قول معروف پشت کنکوری بشوند.
به نظر ما، انتخاب هر یک از این راه ها به نوبه خود صحیح است؛ اما مهم این است 
که با تأمل و بررسی جوانب مختلف، انتخاب رشته شود تا داوطلب پس از یک سال، 

احساس پشیمانی نکند و زمان، انرژی و سرمایه اش به هدر نرود. 

پشت كنکوری بودن سخت است 
هر ساله تعداد قابل توجهی از داوطلبان، بعد از تعطیالت نوروزی تصمیم می گیرند 
دلیل حضور  به  چهارم،  سال  که  معتقدند  و  شوند  آماده  بعد  سال  کنکور  برای  که 
پایه و سال چهارم به صورت تستی  برای مطالعۀ دروس  را  در مدرسه، زمان کافی 
نداشته اند، اما سال بعد می توانند تماِم وقت و هّم و غّم خود را برای کنکور بگذارند. 
این داوطلبان، ماه های آخر منتهی به آزمون سراسری را خوب درس نمی خوانند و 
می گویند بعد از برگزاری کنکور، شروع به مطالعه خواهند کرد و یک سال فرصت 
برای مطالعه خواهند داشت. عده ای نیز بعد از اعالم نتایج به این نتیجه می رسند که 
سال گذشته خوب مطالعه نکرده اند و به دلیل نداشتن تجربۀ کافی، شیطنت نوجوانی 
یا هر دلیل دیگری، در حد توانایی های خود ظاهر نشده اند. آنها می گویند وقتی در 
خانه هستیم و استرس امتحان های مدرسه را نداریم، می توانیم ساعات بیشتری را 
صرف مطالعه کنیم و با مرور مرتب مطالب درسی و رفع نقاط ضعف خود، برای آزمون 

سراسری سال آینده به طور کامل آماده شویم. 
داوطلبانی که چنین دیدگاهی دارند، بیشتر در گروه آزمایشی علوم تجربی هستند؛ 
زیرا در سایر گروه ها داوطلبان می توانند اگر رتبۀ مناسبی کسب نکردند، رشتۀ مورد 
نظر خود را در دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد یا دانشگاه های غیرانتفاعی دنبال کنند؛ 
پردیس هاي  در  یا  آزاد  دانشگاه  در  حتی  پیراپزشکی،  و  پزشکی  رشته های  در  اما 
خودگردان دانشگاه هاي دولتي، داوطلب باید رتبۀ قابل قبولی داشته باشد تا بتواند در 

این قبیل از رشته ها ادامۀ تحصیل دهد. 
نکته اینجاست داوطلبی که در حال حاضر رتبه اش در سهمیه ۳۰ هزار یا بیشتر شده 
است و می خواهد به امید قبولی در رشته های پزشکی در آزمون سراسری سال آینده 
درس بخواند، چقدر باید مطالعه کند تا رتبۀ خود را ۱۰ یا ۱۵ برابر کاهش دهد؟! آیا 

داوطلبی که به امید کنکور سال آینده مانده است، می داند که با چه رقابت سنگین 
و فشرده ای روبروست؟! 

گفتنی است که سال آینده، داوطلبان با رقابت سنگین تر و فشرده تری مواجه هستند؛ 
زیرا سال آینده، دو نوع سؤال طرح خواهد شد و سهمیه داوطلبانی که سال دوازدهم 
هستند، با داوطلبان پشت کنکوری متفاوت خواهد بود. بدون شک، در سال آینده، 
سهم اصلی پذیرش، متعلق به داوطلبان سال دوازدهم است که برای بار اول کنکور 

می دهند، و سهمیۀ پذیرش داوطلبان پشت کنکوری محدود خواهد بود.
از سوی دیگر، داوطلبانی که امسال انتخاب رشته نمی کنند، همه به امید قبولی در 
بهترین رشته های دانشگاهی، از رفتن به دانشگاه باز مانده و یک سال دیگر را صرف 
مطالعۀ دروس کرده اند. برخی از این داوطلبان انگیزه بسیاري دارند و با اینکه رتبه شان 
در حد قبولی در بسیاری از رشته های دانشگاهی است، به امید کسب رتبۀ عالی و 
آزمون سراسری شرکت  آینده در  ایده آل خود، می خواهند سال  پذیرش در رشتۀ 
کنند. حال یک داوطلب آزمون سراسری، که حتی در بعضی از دروس امتحاني اش 
نمرۀ منفی کسب کرده است، توان و روحیۀ رقابت با داوطلبان با انگیزه و پرتالش ذکر 
شده را  دارد یا فقط در عالم خیال فکر می کند که می تواند سال آینده در رشته ای 

ایده آل که مورد استقبال بیشتر داوطلبان است، قبول شود؟
متأسفانه در عمل می بینیم که بسیاری از داوطلبان در سال دومی که کنکور می دهند، 
رتبه ای بدتر از سال اول کسب می کنند. بسیاری از آنها، برخالف تصورشان، درس 
زیادی نمی خوانند؛ زیرا پرسش های کالسی و امتحان های مدرسه حذف شده  است و 
آنها مجبور نیستند که به کسی پاسخگو باشند. همچنین این افراد فکر می کنند که 
فرصت زیادی دارند، و برای همین، منظم و با برنامه درس نمی خوانند و گاه ساعات 

مطالعه شان از دورانی که مدرسه می رفتند نیز کمتر است.
برخی از داوطلبان نیز در جلسه برگزاري آزمون سراسری، اضطراب بیشتری را تجربه 
می کنند؛ چون انتظار دارند که بعد از گذشت یک سال، حتماً در رشتۀ مورد نظر خود 
پذیرفته شوند، و وقتی پاسخ یک سؤال را نمی دانند، بسیار نگران و مضطرب می شوند، 
و اضطراب زیاد در کم کردن دقت و فراموش کردن مطالب درسی ، نقش مهمی دارد.

در این میان، برخی از مؤسسات به ظاهر آموزشی، با تبلیغات عجیب و غریب خود، 
می گویند  آنها  می کنند.  ترغیب  ماندن  به  دانشی،  و سطح  رتبه  هر  با  را،  داوطلبان 
و  یا کتاب ها  ثبت نام کنید  ما  بعد در کالس های  اگر سال  با هر سطح علمی،  شما 

برای کنکـور سال بعــد

مبــانـم یا  نـــه؟
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رشتۀ  و  دانشگاه  در  بخرید،  را  ما  سی دی های 
در  و  می شوید،  پذیرفته  حتماً  خود  نظر  مورد 
را  نقیضی  و  ضد  آمارهای  نیز  سخنشان  تأیید 

ارائه می دهند که چیزی جز دروغ نیست. 
این  از  یکی  پیش،  سال  چند  که  دارم  یاد  به 
اعالم  خود  گستردۀ  تبلیغات  در  مؤسسات 
با  داشته،  رقمی  پنج  رتبۀ  که  فردی  بود   کرده 

بهره گیری از مشاوره و سی دی های علمی مؤسسه آنها از بهمن ماه شروع به مطالعه 
کرده و در رشتۀ دندانپزشکی پذیرفته شده است؛ در حالی که فرد مورد نظر، سال 
بعد اصاًل مجاز به انتخاب رشته در رشته محل های روزانه و شبانه نشده بود و در رشتۀ 
علم اطالعات و دانش شناسی )کتابداری( دانشگاه پیام نور یکی از شهرستان ها پذیرفته 

شده و رتبه اش هم از سال قبل بدتر شده بود !!
همچنین داوطلبی بود که بیش از ده سال کنکور مي داد و هر سال به امید پذیرفته 
شدن در رشتۀ ایده آل خود، سراغ یکی از این مؤسسات رفت و در نهایت نیز راضی 
به رفتن به رشته ای شد که با ایده آلش فاصله ای بسیار داشت؛ رشته ای که در همان 

سال اولی که کنکور مي داد نیز می توانست پذیرفته شود ! 

آنهايی كه همتی بلند داشتند، موفق شدند 
با  داوطلبانی  با  تنگاتنگ  رقابتی  و در  ماندن  ما معتقدیم پشت کنکور  هر چند که 
انگیزه شرکت کردن، کاری بسیار دشوار است، اما در عمل می بینیم که تعدادی از 
داوطلبان می توانند از پِس این مهم برآیند؛ افرادی که برای یک سال با یک برنامه ریزی 
دقیق مطالعه می کنند، و اگر در آزمون های آزمایشی رتبۀ خوبی کسب نکردند، ناامید 

سراغ  سال،  یک  این  در  که  افرادی  نمی شوند؛ 
تلفن همراه، کامپیوتر، تفریح با دوستان و گشت 
و گذارهای بدون برنامه نمی روند، و اگر استراحت 
یا تفریحی نیز دارند، کاماًل حساب شده است. این 
دسته از داوطلبان، درس خواندنشان ریتم درست 
و منظمی دارد؛ نه اینکه شهریور و مهر را »بکوب« 
درس بخوانند و بهمن ماه خسته و دلزده باشند و 

بعضی از روزها یا هفته ها نیز نیم نگاهی نیز به کتاب های درسی خود نیندازند. 
بیشتر این داوطلبان، زمانی که سال چهارم بودند، با مشکلی ناخواسته روبرو شدند و 
رتبه شان، برخالف انتظار والدین یا آموزگارانشان، چهار رقمی شده است، و امسال با 
رفع مشکل مورد نظر، یا کنار آمدن و پذیرفتن آن، با همت بیشتری درس می خوانند، 
درس  روش  نیز  عده ای  می کنند.  کسب  خود  میل  مطابق  رتبه ای  نیز  نهایت  در  و 
خواندنشان اشتباه بوده است و اکنون با کسب تجربه ای یکساله، می دانند که چگونه 

باید مطالعه کنند و نگاه دقیق تری به ضعف های علمی و ناتوانایی های خود دارند. 
اما اگر صادق باشیم، احتمال اینکه داوطلبی به خاطر ضعف علمی، رتبۀ پنج رقمی یا 
شش رقمی آورده باشد و طی یک سال مطالعه بتواند رتبه ای دو رقمی یا سه رقمی 

کسب کند، بسیار کم است. 
پس بهتر است قبل از اینکه با اطمینان بگوییم امسال انتخاب رشته نمی کنم و خود 
را برای آزمون سراسری سال بعد آماده می کنم، توانمندی های علمی و روحی خود را 
بسنجیم و به قول معروف، بی گدار به آب نزنیم که بهره ای از این یک سال نخواهیم 

برد. 

برخی از مؤسسات به ظاهر آموزشی، با تبليغات عجيب 
و غريب خود، داوطلبان را، با هر رتبه و سطح دانشی، 

به ماندن ترغيب می كنند. آنها می گويند شما با هر 
سطح علمی، اگر سال بعد در كالس های ما ثبت نام كنيد 

يا كتاب ها و سی دی های ما را بخريد، در دانشگاه و 
رشتۀ مورد نظر خود حتمًا پذيرفته می شويد، و در تأييد 
سخنشان نيز آمارهای ضد و نقيضی را ارائه می دهند كه 

چيزی جز دروغ نيست
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بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون زبان انگلیسی 
پیشرفته مي رساند: 

روز  پیشرفته، صبح  انگلیسی  زبان  آزمون  دوره  نهمین  و  بیست  و  ۱- صد 
پنجشنبه مورخ ۹۷/5/۲5 به طور هم زمان در ۱4 شهرستان مختلف کشور 
شامل شهرستان های: اصفهان، بیرجند، تبریز، تهران، رشت، زنجان، شیراز، 
برگزار خواهد شد.  یزد  و  زاهدان، مشهد  گرگان،  کیش،  کرمانشاه،  کرمان، 
برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه ۹۷/5/۲3 روي پایگاه 
 www.sanjesh.org :اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس
قرار مي گیرد تا داوطلبان بتوانند با وارد کردن اطالعات خود شامل: شماره 
پرونده، نام و نام خانوادگي، سال تولد و شماره کارت ملی نسبت به پرینت 
آن اقدام نمایند. بدیهي است که هر داوطلب، براي شرکت در جلسه آزمون، 
باید، عالوه بر پرینت کارت شرکت در جلسه آزمون، اصل کارت ملی یا اصل 

گذرنامه خود را ارائه نماید.
کارت  در  اشکالی  گونه  هر  آزمون،  در  شرکت  متقاضی  داوطلبان  چنانچه  توضیح: 
از  مورخ ۹۷/۵/۲۴ صبح  روز چهارشنبه  در  مي توانند  نمودند،  ورودی خود مشاهده 
با در دست داشتن  تا ۱۸:۰۰  از ساعت ۱۴:۰۰  بعدازظهر  تا ۱۲:۰۰ و  ساعت ۸:۰۰ 
کارت شناسایي معتبر و دو قطعه عکس، به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع 
نقص مراجعه نموده و نسبت به اصالح و رفع اشکال احتمالي کارت خود اقدام نمایند.

فراموش  را  خود  نام  ثبت  کدپیگیري  و  پرونده  شماره  که  داوطلباني  مهم:  تذکر 
نموده اند، براي دریافت شماره پرونده باید با مراجعه به سایت سازمان سنجش و ورود 
به سیستم پاسخگویي اقدام نمایند و به هیچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمایند. 

۲- آدرس باجه هاي رفع نقص کارت:
۲-۱- دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران:  تهران، خیابان کارگر 

شمالی )امیرآباد(، بعد از تقاطع جالل آل احمد، بین خیابان هاي ۱۵ و ۱۶.
شمالی  دِر  دانشگاه،  خیابان  آزادی،  میدان  اصفهان،  اصفهان:  دانشگاه   -۲-۲

دانشگاه، ساختمان اداره کل آموزش.
۲-3- دانشگاه بیرجند: بیرجند، میدان شهدا، ابتداي خیابان ۱۷ شهریور، پردیس 

شهداي دانشگاه بیرجند.
کتابخانه مرکزي، مدیریت  روبروی  بهمن،  بلوار ۲۹  تبریز،  ۲-4- دانشگاه تبریز: 

خدمات آموزشی دانشگاه.

۲-5-  دانشگاه سیستان و بلوچستان: زاهدان، خیابان دانشگاه، ورودي زیباشهر، سازمان 
مرکزي دانشگاه، دفتر معاونت آموزشي و تحصیالت تکمیلي.

۲-6-  دانشگاه شهید باهنر کرمان: کرمان، انتهای بلوار ۲۲ بهمن، دانشگاه شهید 
باهنر کرمان.

دانشگاه  فرهنگی  امور  شیراز، خیابان ساحلی، ساختمان  ۲-۷-  دانشگاه شیراز: 
شیراز.

۲-8- دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان: گرگان، خیابان شهید 
بهشتي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان.

۲-۹-  دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد، بلوار وکیل آباد، دِر اصلي دانشگاه فردوسی 
مشهد، جنب سازمان مرکزي، مدیریت آموزشی دانشگاه.

۲-۱۰- دانشگاه گیالن: رشت، خیابان نامجو، جنب ورزشگاه شهید عضدي، دانشکده 
علوم پایه دانشگاه گیالن.

ژاندارمري،  شهرک  کرمانشاه،  کرمانشاه:  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه   -۱۱-۲
دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمانشاه، معاونت پژوهشی.

کیش،  جزیره  کیش:  بین المللي  پردیس   – شریف  صنعتي  دانشگاه   -۱۲-۲
.B13 مرکز زبان، اتاق B میدان امیرکبیر، ساختمان آموزش، الین

۲-۱3- مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعي امام جواد )ع(-یزد: یزد، صفائیه، 
غیرانتفاعي  عالي  آموزش  مؤسسه  االئمه)ع(،  جواد  خیابان  اشرف،  شهیدان  بلوار 

امام جواد )ع(، حوزه ریاست، اتاق فني پشتیباني.
۲-۱4- مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعي روزبه – زنجان: زنجان، میدان بسیج، 

بزرگراه ۲۲ بهمن، شهرک پونک، مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعي روزبه.
باره،  این  در  سؤاالت  به  پاسخگویي  و  اطالعات  واحد  که  مي رساند  اطالع  به  ضمناً 
تا تاریخ ۹۷/۵/۲۴ در وقت اداري، آماده پاسخگویي به سؤاالت داوطلبان است؛ لذا 
داوطلبان گرامی به منظور پاسخگویي به سؤاالت خود مي توانند به بخش پاسخگویي 
 www.sanjesh.org نشاني:  به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سایت  اینترنتی 
مراجعه یا با شماره تلفن: 4۲۱63- ۰۲۱ تماس حاصل نموده و از مراجعه حضوری 

خودداري نمایند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

تاريخ  و نحوه  پرينت كارت  
صد و بيست و نهمين دوره آزمون زبان انگليسي 

 )Tolimo:E-A2018( پيشرفته
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پیرو انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال ۱۳۹۷ و اطالعیه  

مورخ ۹۷/۵/۱۵ این سازمان، بدین وسیله  به  اطالع  آن دسته از داوطلبان آزمون مذکور 

که متقاضي انتخاب رشته هستند، مي رساند که برخي از اصالحات و همچنین رشته 

آزمون  راهنماي  دفترچه  در  مندرج  تحصیلي  رشته هاي  بر  عالوه  جدید،  محل هاي 

فوق الذکر و اطالعیه  فوق، به این سازمان واصل گردیده که در سایت سازمان سنجش 

درج شده است. 

رشته،  انتخاب  فرم  در  انتخابي  محل هاي  کدرشته   درج  و  تکمیل  براي  داوطلبان 

مي توانند تا پایان روز دوشنبه مورخ ۹۷/۵/۲۲ )امروز( اقدام نمایند. بدیهی است که 

مهلت مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و به تقاضاهایی که به هر طریق دیگر 

و بعد از تاریخ مذکور واصل گردد، ترتیب اثر داده نمي شود.

رشته  انتخاب  رسید  و  تکمیل  را  رشته خود  انتخاب  فرم  قباًل  که  داوطلباني   ضمناً 

۱۵ رقمي دریافت نموده اند نیز، در صورت تمایل و با توجه به مندرجات این اطالعیه، 

که در سایت سازمان سنجش درج شده است، مي توانند نسبت به اصالح و ویرایش 

اولویت هاي انتخابي خود تا تاریخ فوق الذکر اقدام نمایند.

همچنین داوطلباني که با توجه به اطالعیه مورخ ۹۷/۵/۱۱ متقاضي ثبت نام و انتخاب 

مراجعه  با  باید،  با سوابق تحصیلي هستند،  پذیرش در رشته هاي صرفاً  براي  رشته 

اصالحات  یا  جدید  رشته هاي  درخصوص  اطالعیه  این  مندرجات  و  توضیحات  به 

رشته هایي که پذیرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي است و در سایت سازمان 

سنجش درج شده است، از وضعیت این رشته ها آگاهي کسب نموده و تا تاریخ تعیین 

شده در اطالعیه مورخ ۹۷/۵/۱۱ نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته یا ویرایش اطالعات 

خود اقدام نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 اعالم  رشته  محل هاي جديد و همچنين 

اصالحات سري دوم دفترچه راهنماي 

انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1397

هفتم ذی حّجه، سالروزشهادت
 حضرت امام محمدباقر)عليه السالم(

برتمام مسلمانان تسليت باد 

۲6 مرداد ، سالروز
بازگشت آزادگان سرافراز 
به ميهن اسالمی ، گرامی باد



  ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷    سال بیست و سوم ، شماره  ۱۹  

پيك سنجش، هفته نامه خربى و اطالع رساىن سازمان سنجش آموزش 

كشور است كه از پاييز سال 1375 تاكنون به طور پيوسته، دوشنبه هر 

هفته منترش مى شود. هفته نامه پيك سنجش، دربردارنده آخرين اخبار 

و اطالعيه ها درباره مراحل مختلف آزمون هايى است كه از مرحله آغازين 

تا پايان آن )ثبت نام آزمون تا اعالم نتايج نهايى و 

معرىف اسامى پذيرفته شدگان هر آزمون(، از سوى 

سازمان سنجش آموزش كشور اجرا مى شود. 

اين هفته نامه، با ستون ها و صفحات ثابت و متغريى 

مانند: يادداشت هفته، اخبار، اطالعيه، گزارش خربى، گفت 

و گو، آشنايى با رشته هاى دانشگاهى، آگهى 

برنامه  فراخور  به   ... و 

 زماىن آزمون ها،

 با مخاطبان جوان خود )دانش آموزان سال هاى آخر دبريستان يا دانشجويان 

دوره هاى كارداىن، كارشناىس، كارشناىس ارشد، داوطلبان آزمون رسارسى، 

كارشناىس ناپيوسته، كارشناىس ارشد و دكرتى( همراه مى شود و در جهت 

راهناميى آنها به منظور ثبت نام و رشكت در آزمون هاى مختلف كه از سوى 

سازمان سنجش برگزار مى گردد گام برمى دارد.

هفته نامه پيك سنجش، در بيست و سومني سال فعاليت خود، به مين 

همراهى و همگامى مخاطبان پرشور و نشاط خود به آينده اميدوار است و 

همواره به شادكامى و موفقيت اين عزيزان مى انديشد.

خوانندگان، بازديدكنندگان و عالقه مندان مى توانند طرح ها، عكس ها، مطالب، 

PEYK@SANJESH.ORG :انتقاد ها و پيشنهـادهاى خود را به نشـاىن
 

 ارسال منايند. 

peyk.sanjesh.org  :نشانی سایت


