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آزمون هاي  داوطلبان  تدریج  به  پاییز،  فصل  شروع  با 
در  خود  نظر  مورد  آزمون  در  ثبت نام  آماده  مختلف 

زمان مقرر مي شوند. 
براي  زماني  را  پاییز  فصل  مي توان  سخن،  دیگر  به 
آماده شدن به منظور شرکت در اکثر آزمون هاي مهم 
سازمان سنجش دانست و این جدا از آزمون هایي مانند 
در  آنهاست که معموالً  نظایر  و  آیلتس  تولیمو،  تافل، 
در  شدن  آماده  و  دارد  را  خود  متقاضیان  سال  طول 
هر یک از این آزمون ها منوط به فصل خاصي نیست. 

فصل پاییز، به غیر از ویژگي یاد شده در سطور باال، براي 
دانش آموزان سال آخر دبیرستان یا دانشگاه یا کساني 
سازمان  آزمون هاي  از  یکي  در  شرکت  داوطلب  که 
سنجش مي شوند، در بر دارندة پیام خاصي نیز هست؛ 
پیامي که اگر به درستي از سوي مخاطبان اصلي اش 
دریافت شود، آنها را به سوي موفقیت رهنمون خواهد 
شد، و آن پیام این است که براي گام نهادن در یک 
در  باید  شود،  ختم  پیروزي  یک  به  مي تواند  که  راه، 
برنامه ریزي  به  آن  از  پس  و  راه  شناخت  به  اول  گام 
و  پرداخت  راه  آن  صحیح  پیمودن  جهت  در  درست 
سپس با گام هاي بعدي این راه را پیمود. حال، براي 
اینکه تصمیم به ورود در یکي از این راه ها بگیریم و 
شناخت  به  مقدمتاً  که  است  الزم  نهیم،  گام  آنها  در 
از آزموني که قرار است در آن شرکت  کافي و کامل 
نموده و پذیرفته شویم پرداخته و سپس به برنامه ریزي 
و  زبده  مشاوران  از  گرفتن  یاري  با  صحیح  تحصیلي 
کارآزموده اقدام نماییم؛ اما قبل از آن باید به شناخت 
منابع درسي در آزموني که در آن ثبت نام خواهیم کرد 
نیز بپردازیم تا خود را براي حضوري موفق در آزمون 
یاد شده آماده کنیم. اکنون، با توجه به اعالم »برنامه 
سال  سراسري  آزمون هاي  برگزاري  و  ثبت نام  زماني 
13۹8« که از شماره پیش در پیک سنجش درج شده، 
و با عنایت به آنکه زمان دقیق ثبت نام و برگزاري سه 
آزمون سراسري اصلي سازمان سنجش در این جدول 
مشخص شده است، در نخستین مرحله، الزم است که 
به ابعاد فني کار، که چیزي جز نحوه صحیح پر کردن 
فرم مخصوص ثبت نام در هر آزمون نیست، بپردازیم. 

در سطور ذیل، این موضوع را بررسي مي کنیم. 
یکي از مهم ترین اقداماتي که هر داوطلب مي تواند در 
انجام  بهتر در هر آزمون  راستاي شرکت مطلوب تر و 
این است که اطالعات خواسته شده در مرحله  دهد، 
ثبت  نام را، که باید در فرم اینترنتي مخصوص آن درج 
نماید، به صورت صحیح و کامل وارد کند. انجام این کار 
ثبت نامي  اطالعات  پردازش  فرآیند  که  باعث مي شود 
مطلوب تري  کیفیت  و  بیشتر  سرعت  با  داوطلبان، 
انجام بگیرد؛ به طور مثال، هر ساله پس از اعالم نتایج 
نهایي آزمون هاي مختلف، برخي از داوطلبان به منظور 

به علت پذیرفته نشدن  یا  نتیجه آزمون  خود  بررسي 
محل  جابجایي  یا  بوده  آنها  نظر  مّد  که  رشته اي  در 
هنگام  معدل صحیح  اعالم  عدم  خاطر  به  قبولي شان 
ثبت نام، و حتي عدم تصحیح آن در مهلت مجددي که 
بعضاً در برخي از آزمون ها به داوطلبان براي ویرایش 
کد  کردن  وارد  یا  و  مي شود  داده  ثبت نامي  اطالعات 
اینترنتي  فرم  در  رشته  انتخاب  هنگام  غلط  رشته 
مخصوص این کار، به سازمان سنجش مراجعه مي کنند؛ 
این  مراجعه  با  مدتي  از  پس  که  است  حالي  در  این 
دسته از داوطلبان به کارشناسان آزمون هاي مختلف یا 
تماس با واحد پاسخگویي تلفني، اینترنتي یا حضوري 
قریب  اکثر  نادرستي  روابط عمومي سازمان سنجش، 
هنگامي  و  مي شود،  مشخص  اعتراضات  این  اتفاق  به 
که به این موارد رسیدگي مي گردد، مشاهده مي شود 
که ریشه اکثر این معضالت، به ثبت ناقص یا نادرست 
اطالعات ثبت نامي یا وارد کردن ناصحیح کد رشته ها 
مثال  برمي گردد.  کار  این  اینترنتي مخصوص  فرم  در 
پیشگفته و موارد دیگري از این دست، بیانگر آن است 
که پاره اي از داوطلبان عزیز، که خوشبختانه تعداد آنها 
درصد بسیار پاییني از ثبت نام کنندگان در هر آزمون را 
شامل مي شود، هنگام ثبت نام یا انجام دیگر مراحل هر 
آزمون، علي رغم فرصت زماني قابل توجهي که به آنها 
داده مي شود، بي دقتي کرده و اطالعات خواسته شده 
را به صورت ناقص یا نادرست درج کرده یا مدارك و 
مستندات خود را به صورت کامل به سازمان سنجش 
ارائه نمي کنند، و بیشتر مشکالت پیش آمده نیز ناشي 

از اهمال این گروه بسیار اندك از داوطلبان است. 
در مجموع، انتظار مي رود داوطلبان آزمون هایي که از 
دقیق  ارائه  با  مي شود،  برگزار  سازمان سنجش  سوي 
کامل تري  همکاري  خود،  ثبت  نامي  اطالعات  کامل  و 
و  باشند  داشته  سازمان  این  در  خدمتگزارانشان  با 
مطمئن باشند که به لطف الهي و اجراي دقیق ضوابط 
این سازمان،  و همچنین احساس مسؤولیت کارکنان 
هیچ گونه حقي از هیچ یک از داوطلبان در هیچ یک از 

آزمون ها ضایع نخواهد شد.
سخن آخر در این مجال آنکه از داوطلبان عزیز تقاضا 
مي کنیم، هم به منظور بهبود روند برگزاري آزمون ها 
و همین طور حفظ آرامش در تمام مراحل اجرایي یک 
نهایي  نتایج  اعالم  زمان  تا  ثبت نام  مرحله  از  آزمون، 
در  که  الزم،  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  آزمون،  آن 
اطالعیه هاي مربوط به ثبت نام و برگزاري و همچنین 
سازمان  سایت  در  آزمون  هر  به  متعلق  دفترچه هاي 
سنجش و همین طور  این هفته نامه اعالم مي شود، ما 
را در عرصه فعالیت و خدمت مطلوب تر در این جایگاه 

خطیر، یاري نمایند. 
موفق باشید 

برنامه زماني آزمون هاي سازمان سنجش و این چند نكته 

حضرت امام حسن مجتبي )ع( فرمودند:
همانا خداوند روزي شما را بر عهده گرفته و شما را براي 
بندگي فراغت بخشیده و به شکرگزاري تشویق نموده 
و نماز را بر شما واجب فرموده و به پرهیزکاري توصیه 

فرموده است.

]از آنان مباش که[ چون عافیت یابد، به خود باالن است 
]مي نازد[، و چون گرفتار بال شود، نومید و ناالن. 

حضرت امام حسن مجتبي )ع( فرمودند: 
چنان براي دنیایت تالش کن که گویا همیشه زنده اي، 
و چنان براي آخرتت تالش کن که گویا فردا مرگت 

فرا مي رسد. 
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دانشجویان و کارکنان دانشگاه ها، گفت: این مراسم به عنوان احترام و 
کرنش در برابر علم، دانش، پژوهش و فناوری است و مخاطب این کرنش، استادان و 

دانشجویان عزیز ما هستند.
وی تصریح کرد: دانشگاه، همان طور که امام )ره( فرمود، می تواند مبدأ تحوالت باشد و 

دانشگاه می تواند مظهر اقتدار باشد؛ همان گونه که مقام معظم رهبری بر آن تأکید کرد.
با اشاره به حضور و نقش آفرینی فارغ التحصیالن دانشگاه ها در عمده  رئیس جمهور، 
مدیریت های جامعه، نقش دانشگاه را برای آینده جامعه و مدیریت آینده کشور بسیار مهم 
برشمرد و گفت: اگر امروز نقصی از مدیران گرفته می شود و نقد واردی مطرح می شود، باید 
بپذیریم به نوعی نقد بر دانشگاه هم هست؛ چرا که  اینها در همین مرکز تربیت شده اند 

و دانش آموخته اند.
دکتر روحانی، واژگان دانشجو و استاد را دو واژه بسیار قشنگ، زیبا و غرور آفرین در دانشگاه 
ذکر کرد و با تأکید بر اهمیت نقش امید در موفقیت و توسعه روزافزون کشور، اظهار داشت: 
علت موفقیت هایمان در دولت یازدهم، کجا بود؟ از امید به آینده شروع شد و دیدگاه مردم 

نسبت به آینده بود که جامعه ما را در مسیر جدیدی قرار داد.
وي، با اشاره به درخواست خود از دانشگاه ها، افزود: امروز در این شرایط خاص اقتصادی ، 
بعضی از گره هایی را که در اقتصاد وجود دارد شما می توانید حل کنید. این ممکن است در 
داروسازی، در صنعت نساجی یا در صنعت فوالد باشد یا در همه مواردی که برخی از مواد 
و برخی از قطعات را ناچاریم از خارج بیاوریم، و می توان در داخل تولید کرد؛ لذا باید جهت 

بدهیم که کارشناسی های ارشد و دکتری دانشگاه ها به این مسیر بروند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اساسا دانشگاه ها باید در رشته هایی که خیلی نیاز نداریم، 
اندازه کافی  به  و  دانشگاه در رشته هایی که خودکفا هستیم  یعنی  بکشند؛  را عقب   پا 
باید  داریم  از رشته هایی که کم  بعضی  بپذیرد. در  دانشجو  نباید  داریم  التحصیل  فارغ 
سرمایه گذاری کنیم. می گویند: دانشجو چرا بیکار است؟ این تقصیر همه ماست. تقصیر 

دولت و دانشگاه است. همه باید دست به دست هم بدهیم.
دکتر روحانی، با تأکید بر اینکه دانشگاه فقط علم آفرین نیست و دانشگاه باید کارآفرین هم 
باشد، اظهار داشت: دانشگاه باید هم علم آموز و هم مهارت آموز باشد. خالقیت باید به وجود 
بیاورد؛ واالّ این نیست که مغز دانشجو تبدیل شود به یک حافظه کامپیوتری برای مسائلی 
که استاد در سر کالس گفته و این را نگه دارد. یک زمانی هم که خسته می شود. اتوماتیک 
پاك می شود و از دستش می رود. دانشگاه برای این بوده که دانشجو خالق شود، و خالقیت 

و مهارت هیچ گاه از بین نمی رود.
رئیس جمهور تصریح کرد: مهم این است که دانشجو را چگونه تربیت کنیم که به یک انسان 
فرهیخته، کار بلد، با مهارت و مسؤول تبدیل بشود. مغز پر علم چه خاصیتی دارد؟ علمی 

خوب است که با رفتار و اخالق و کار توأم شود.
دکتر روحانی، با تأکید بر اینکه دانشگاه، صنعت، تولید و فناوری باید در کنار هم قرار داشته 
باشند، گفت: باید پارك های علمی و فناوری با دانشگاه ها مرتبط باشند. اگر این ارتباط 
را برقرار کردیم و به دانشگاه ها استقالل دادیم موفق خواهیم بود. هر چه ما از استقالل و 
آزادی دانشگاه بکاهیم، ضرر کرده ایم. بدون آزادی، علم و پژوهش امکان پذیر نیست؛ چرا 

که علم چارچوب نمی شناسد.
گفتني است که رئیس جمهور در این مراسم، از برگزیدگان آزمون سراسری سال ۹۷ 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، 

علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی نیز تقدیر کرد.

در مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاه ها:
رئيس جمهور از نفرات برتر آزمون سراسري 9۷ تقدير كرد

ادامه از صفحه  1 

سامانه »نويد« در اختيار دانشگاه های 
علوم پزشكی كشور قرار گرفت

سامانه »نويد« )نرم افزار ويژه يادگیری دانشگاهی( 
در اختیار تمامی دانشگاه های علوم پزشكی کشور 

قرار گرفت.
سامانه نوید، سیستم مدیریت یادگیری، زیر ساخت کلیدی 
الکترونیکی  یادگیری  توسعه  و  استقرار  برای  ضروری  و 
مربوط  امور  افزاری،  نرم  سیستم  این  می شود.  محسوب 
به کارگیری، ثبت نام،  مدیریت، پی گیری، ارزشیابی، ارائه 
برنامه ها،  برقراری تعامل بین فراگیران، محتوای برنامه بین 

فراگیران و استادان را انجام می دهد.
سامانه نوید، یکی از الزامات »بسته توسعه آموزش مجازی 
در علوم پزشکی« به عنوان LMS کشوری بود و انجام آن 

به دانشگاه علوم پزشکی مجازی واگذار شد.
نسخه اول »نوید« در مرداد ماه 13۹6 به بهره برداری رسید 
و بعد از پایلوت در دو دانشگاه در نیمسال اول سال تحصیلی 
۹6-۹۷، به تدریج از نیمسال دوم این نرم افزار برای استفاده 
قرار  متقاضی  پزشکی  علوم  دانشگاه های  تمام  اختیار  در 
گرفت و در حال حاضر تمامی دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور این سامانه را با آخرین نسخه، در اختیار دارند.

شرايط دريافت وام اربعين برای 
دانشجويان دانشگاه آزاد اعالم شد

روی  تومانی پیاده  میلیون  يک  وام  دريافت  شرايط 
اربعین، ويژه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی اعالم شد.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی برای شرکت در پیاده روی 
اربعین می توانند از تسهیالت این دانشگاه، که شامل وام به 
مبلغ 1۰ میلیون ریال)معادل یک میلیون تومان( است، 

استفاده کنند.
این تسهیالت با انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد 
اسالمی و یک بانک، به دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 

اعطا می شود.
مدت بازپرداخت این وام بیست ماهه و بدون اخذ ضامن و 
دیگر تشریفات اداری است و در کوتاه ترین زمان ممکن به 

متقاضیان پرداخت می شود.
متقاضی تسهیالت باید دانشجوی یکی از واحدهای دانشگاه 
آزاد اسالمی باشد و تسهیالت صرفاً به دانشجویانی که از طریق 
کاروان های بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی در مراسم 

پیاده روی اربعین حسینی شرکت می کنند، اعطا می شود.
ساجد: سامانه  آدرس  طریق  از  می توانند   دانشجویان 
 Sajed.iau.ir بخش صندوق رفاه دانشجویان نسبت به 

ثبت درخواست خود اقدام کنند.
ثبت نام در سامانه صندوق رفاه، به منزله اعطای تسهیالت 
نبوده و درخواست های ثبت شده پس از تأیید  از سوي 

بسیج دانشجویی، به بانک معرفی می شوند.
بسیج  سوي  از  متقاضیان  درخواست  تأیید  صورت  در 
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دانشجویی، از طریق پیامک یا ایمیل ثبت شده به دانشجویان 
اطالع رسانی می شود که به نزدیک ترین شعبه بانک مراجعه 

و نسبت به تکمیل فرآیند و دریافت وام اقدام کنند.

از سوي یک مقام مسؤول در وزارت علوم:
جزئيات تحصيل همزمان در 
دو مقطع تحصيلی اعالم شد 

مديرکل دفتر برنامه ريزی آموزش عالی وزارت علوم، 
جزئیات تحصیل همزمان در دو مقطع تحصیلی را 

تشريح کرد. 
تحصیل  جزئیات  به  اشاره  با  آهنچیان،  محمدرضا  دکتر 
همزمان دانشجویان استعداد درخشان در دو مقطع تحصیلی، 
شرایط  دارای  درخشان،  استعداد  دانشجویان  تمام  گفت: 
دارای  که  دانشجویانی  فقط  و  نیستند،  همزمان  تحصیل 
مدال های جهانی و المپیادی باشند و رتبه های باالی کنکور 

را کسب کنند می توانند تحصیل همزمان داشته باشند.
دانشجوی  هزار  یک  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی، 
استعداد درخشان دارای شرایط تحصیل همزمان هستند، 
استعداد  دانشجویان  آیین نامه  در  که  بازبینی  در  گفت: 
این  برای  بیشتری  تسهیالت  گرفت،  صورت  درخشان 
دانشجویان در نظر گرفته شد. اول اینکه تمام زیر نظام ها 
را در برگرفت؛ بدین معنی که دانشجویان دانشگاه آزاد در 
چارچوب قوانین می توانند تحصیل همزمان برای خودشان 
داشته باشند و دانشگاه پیام نور و دیگر زیر نظام ها نیز به 

همین صورت می توانند تحصیل همزمان داشته باشند.
علوم،  وزارت  عالی  آموزش  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
بدین  روند  این،  از  پیش  گفت:  فناوری  و  تحقیقات 
صورت بود که دانشجوی استعداد درخشانی که در مقطع 
کارشناسی در دو رشته تحصیل می کرد، زمانی که در رشته 
اول فارغ التحصیل و در آزمون کارشناسي ارشد نیز پذیرفته 
می شد، چون رشته دوم خود را به اتمام نرسانده بود، باید 
برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، از رشته دوم خود 
انصراف می داد؛ حتی اگر ۹۰ درصد واحدها را گذرانده بود.
نامه  آیین  گرفت،  که صورت  بازبینی  در  داد:  ادامه  وی 
این اجازه را به دانشجو می دهد تا حداکثر در دو نیمسال 
کارشناسي ارشد بتواند همزمان در دو رشته تحصیل کند. 
تحصیل همزمان در دو مقطع ممنوع است، ولی آیین نامه 
به این دانشجویان اجازه می دهد تا حداقل تا دو نیمسال در 

دو مقطع، تحصیل همزمان داشته باشند.
انتخاب  دکتر آهنچیان خاطرنشان کرد: همچنین زمان 
تحصیل  برای  درخشان  استعداد  دانشجویان  دوم  رشته 

همزمان، منطقی تر شد.
وی افزود: در گذشته، دانشجویان در ترم چهار رشته دوم 
خود را انتخاب می کردند که مقداری این زمان برای اتمام 
رشته دوم دیر بود. بر همین اساس، طبق آیین نامه جدید، 
این دانشجویان از ترم دو می توانند رشته دوم خود را برای 
انتخاب کنند که این موضوع بازخورد  تحصیل همزمان 
خیلی خوبی هم در دانشگاه ها داشته است؛ ضمن آنکه 
مقرر شده است که در بودجه سال ۹8 اعتبار خوبی برای 

این موضوع اختصاص داده شود. 

از سوي معاون آموزشی دانشگاه آزاد:
ضوابط ثبت نام دانشجويان مشمول

 قانون خدمت وظيفه عمومی اعالم شد

ضوابط  اسالمی،  آزاد  آموزشی دانشگاه  معاون 
وظیفه  قانون خدمت  مشمول  دانشجويان  ثبت نام 
و  آموزشی  مراکز  واحدها،  رؤسای  به  را  عمومی 

سازمان سما ابالغ کرد.
در دستورالعمل اجرایی ضوابط ثبت نام دانشجویان مشمول 
قانون خدمت وظیفه عمومی آمده است: »با توجه به آغاز 
سال تحصیلی دانشگاه ها و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود، 
ضوابط ثبت نام دانشجویان مشمول قانون خدمت وظیفه 

عمومی به منظور اجرای دقیق آن ابالغ می شود.
معاونت  تحصیلی  اداره  نامه  براساس  فوق،  دستورالعمل 
مشموالن و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا 

تهیه شده است.
در نامه سازمان وظیفه عمومی ناجا آمده است: برای ثبت نام 
مشموالن قانون خدمت وظیفه عمومی، دانشگاه ها موظف 
هستند ظرف حداکثر یک ماه، دانشجویان را با فرم مربوط 
براي اخذ مجوز ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 

پلیس+1۰ شهرستان محل استقرار دانشگاه ارجاع دهند.
طبیعتاً دانشجویان مشمول، در صورت ارائه مجوز موقت 
ثبت نام، می توانند به صورت موقت در دانشگاه ها ثبت نام 
کرده و سپس تا قبل از پایان نیمسال اول تحصیلی، اصل 
معافیت تحصیلی را دریافت کنند. افرادی که دارای کارت 
پایان خدمت یا معافیت دائم هوشمند هستند نیازی به اخذ 

معافیت تحصیلی نخواهند داشت.
امور  و  مشموالن  معاونت  تحصیلی  اداره  نامه  اساس  بر 
معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا، دارندگان برگه 
اعزام به خدمت بدون غیبت، موظف هستند با مراجعه به 
پلیس +1۰ نسبت به ابطال برگ اعزام و اخذ مجوز معافیت 

تحصیلی اقدام کنند.
همچنین مشموالن غایب، مجاز به ادامه تحصیل نیستند 
و در صورت شرکت در آزمون و قبولی در آن، معافیت 
تحصیلی برای آنها صادر نشده و دانشگاه ها به هیچ وجه 

مجاز به ثبت نام این افراد نیستند.
طبق بندهای نامه اداره تحصیلی معاونت مشموالن و امور 
معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا، معافیت تحصیلی 
بنابراین،  می شود؛  صادر  بار  یک  تنها  مقطع،  هر  برای 
فارغ التحصیالن هر مقطع، مجاز به تحصیل مجدد در همان 

مقطع نیستند.
ترخیص سربازان حین خدمت، صرفاً برای ادامه تحصیل 
ترخیص  و  بوده  مجاز  باالتر  و  کارشناسی  مقطع  در 

آنها برای تحصیل در مقطع کاردانی، مجاز نیست.
کارکنان وظیفه )سربازان حین خدمت( مجاز به تحصیل 
صورت  در  افراد،  این  نیستند.  خدمت  انجام  با  همزمان 

قبولی در دانشگاه و داشتن شرایط ادامه تحصیل، از خدمت 
ترخیص خواهند شد.

قانون  مشمول  دانشجویان  ثبت نام  ضوابط  کامل  جزئیات 
مراکز  و  واحدها  تمامی  اختیار  در  عمومی،  وظیفه  خدمت 
آموزشی و سازمان سما دانشگاه آزاد اسالمی قرار گرفته است.«

با ابالغ بخشنامه ای اعالم شد:
جزئيات ادامه تحصيل دانشجويان 
بازمانده از تحصيل دانشگاه آزاد 

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی، جزئیات ادامه 
تحصیل دانشجويان بازمانده از تحصیل رشته های 
غیرپزشكی را به رؤسای واحدها، مراکز آموزشی و 

سازمان سما ابالغ کرد.
دانشجویان  تحصیل  ادامه  است:  آمده  بخشنامه  این  در 
رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی، که به دالیل 
عدم  و  مراجعه  عدم  تحصیل،  ترك  جمله  از  مختلف 
ثبت نام یا انصراف )به جز دانشجویان اخراجی از دانشگاه( 
پایان  تا  مراجعه  بازمانده اند، در صورت  ادامه تحصیل   از 

31 شهریورماه سال ۹8 بالمانع است.
برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی که تنها پایان نامه و 
رساله آنها باقی مانده است، برابر ضوابط و مقررات آموزشی 

و با رعایت قوانین نظام وظیفه، تصمیم گیری می شود.
همچنین افرادی که رشته گرایش آنها در واحد دانشگاهی 
دایر نبوده و در شرایط کنونی واحد مرکز پذیرش دانشجو 

ندارند، مشمول این بخشنامه نمی شوند.«

معاون فرهنگي، اجتماعي و دانشجویي
 دانشگاه پيام نور مطرح کرد:

دانشجويان برتر جشنواره های 
كشوری تخفيف شهريه می گيرند

دانشگاه  دانشجويی  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
جشنواره های  برتر  دانشجويان  گفت:  پیام نور 

کشوری تخفیف شهريه می گیرند.
دکتر محمد هادی امین ناجی اظهار داشت: از سال جاری 
به دانشجویان برتر جشنواره های فرهنگی، علمی و ورزشی 

تخفیف شهریه تعلق خواهد گرفت.
برتر  دانشجویان  شهریه  تخفیف  خصوص  در  وی، 
رتبه های  که  دانشجویانی  به  افزود:  ورزشی،  المپیادهای 
برتر را در جشنواره های کشوری کسب می کنند، عالوه بر 
حکم جشنواره، نامه ای با امضای معاون اداری مالی و معاون 
فرهنگی اجتماعی و دانشجویی اهدا می شود و با توجه به 

رتبه های کسب شده تخفیفاتی به آنها تعلق می گیرید.
از  مالی  حمایت های  خصوص  در  ناجی،  امین  دکتر 
به همه  که  عامل  بانک  وام  بر  دانشجویان، گفت: عالوه 
دانشجویان متقاضی پرداخت می شود، امسال  اعتبار خوبی 
دانشگاه  علوی  برای  بنیاد  و  رفاه  صندوق  وام  طرف  از 
پیام نور اختصاص داده شده است که دانشجویان می توانند 

از آن استفاده کنند.
پیام نور  اجتماعی و دانشجویی دانشگاه  معاون فرهنگی، 
بیان کرد: برای دانشجویان کم بضاعتی که تحت پوشش 
هیچ نهاد حمایتی نیستند و مشکالت مالی عدیده ای دارند، 

با کمک بنیاد علوی اعتباراتی در نظر گرفته شده است.
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فهرست منابع  سؤاالت 
آزمون رسارسی سال 1398)نظام 3-3-3-3(

الف ـ دروس عمومی 

مالحظاتسال چاپپايه تدريسکد کتابنام کتاب در سالی ـ واحدی نام درس

1- زبان و ادبیات فارسی
۹5دهم11۰۲۰1فارسی )1(
۹6یازدهم111۲۰1فارسی )۲( 
۹۷دوازدهم11۲۲۰1فارسی )3( 

2- عربی

۹5دهم 11۰۲۰6عربی، زبان قرآن )1(
عمومی غیرانسانی ۹6یازدهم111۲۰6عربی، زبان قرآن )۲( 

۹۷دوازدهم11۲۲۰6عربی، زبان قرآن )3(
۹5دهم 11۰۲۰۷عربی، زبان قرآن )1(

عمومی انسانی ۹6یازدهم111۲۰۷عربی، زبان قرآن )۲( 
۹۷دوازدهم11۲۲۰۷عربی، زبان قرآن )3(

3- فرهنگ و معارف 
اسالمی

۹5دهم11۰۲۰4دین و زندگی )1(
عمومی غیرانسانی ۹6یازدهم111۲۰4دین و زندگی )۲(

۹۷دوازدهم11۲۲۰4دین و زندگی )3(
۹5دهم11۰۲۰5دین و زندگی )1(

عمومی انسانی ۹6یازدهم111۲۰5دین و زندگی )۲(
۹۷دوازدهم11۲۲۰5دین و زندگی )3(

4- زبان انگلیسی
۹5دهم11۰۲3۰انگلیسی )1(
۹6یازدهم111۲3۰انگلیسی )۲(
۹۷دوازدهم11۲۲3۰انگلیسی )3(

                                               
ب ـ دروس تخصصی گروه آزمايشي علوم رياضی و فني 

مالحظاتسال چاپپايه تدريسکد کتابنام کتاب در سالی ـ واحدی نام درس

1- رياضیات

۹5دهم11۰۲11ریاضی )1( 
۹5دهم11۰۲13هندسه )1(
۹6یازدهم111۲13هندسه )۲(

۹6یازدهم111۲15آمار و احتمال
۹6یازدهم111۲14حسابان )1(
۹۷دوازدهم11۲۲14حسابان )۲(
۹۷دوازدهم11۲۲13هندسه )3( 

۹۷دوازدهم11۲۲15ریاضیات گسسته 

2- فیزيک
۹5دهم11۰۲۰۹فیزیک )1( 
۹6یازدهم111۲۰۹فیزیک )۲( 
۹۷دوازدهم11۲۲۰۹فیزیک )3( 

3- شیمی
۹5دهم11۰۲1۰شیمی )1( 
۹6یازدهم111۲1۰شیمی )۲( 
۹۷دوازدهم11۲۲1۰شیمی )3(
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* سؤاالت آزمون درس اختصاصی زبان عربی برای دیپلمه های علوم و معارف اسالمی به ترتیب از کتب )1- عربی، زبان قرآن )1( کد: 11۰۲۰8، ۲- عربی، زبان قرآن )۲( کد: 111۲۰8، 
3- عربی، زبان قرآن )3( کد: 11۲۲۰8( رشتة علوم و معارف اسالمی طراحی خواهد شد.

** سؤاالت آزمون درس اختصاصی تاریخ برای دیپلمه های علوم و معارف اسالمی به ترتیب از کتب )1- تاریخ اسالم )1( کد: 11۰۲33، ۲- تاریخ اسالم )۲( کد: ۲53/3، 3- تاریخ اسالم )3(
 کد: 11۲۲33( رشتة علوم و معارف اسالمی طراحی خواهد شد.  

ج ـ دروس تخصصی گروه آزمايشي علوم تجربی 

مالحظاتسال چاپپايه تدريسکد کتابنام کتاب در سالی ـ واحدی نام درس

۹6یازدهم111۲3۷زمین شناسی 1- زمین شناسی

2- رياضیات
۹5دهم11۰۲11ریاضی )1(
۹6یازدهم111۲11ریاضی )۲(
۹۷دوازدهم11۲۲11ریاضی )3(

3- زيست شناسی
۹5دهم11۰۲16زیست شناسی )1(
۹6یازدهم111۲16زیست شناسی )۲(
۹۷دوازدهم11۲۲16زیست شناسی )3(

4- فیزيک
۹5دهم11۰۲14فیزیک  )1(
۹6یازدهم111۲44فیزیک )۲( 
۹۷دوازدهم11۲۲44فیزیک )3( 

5- شیمی
۹5دهم11۰۲1۰شیمی )1(
۹6یازدهم111۲1۰شیمی )۲(
۹۷دوازدهم11۲۲1۰شیمی )3(

د ـ دروس تخصصی گروه آزمايشي علوم انسانی 

مالحظاتسال چاپپايه تدريسکد کتابنام کتاب در سالی ـ واحدی نام درس

1- رياضیات
۹5دهم11۰۲1۲ریاضی و آمار )1(
۹6یازدهم111۲1۲ریاضی و آمار )۲(
۹۷دوازدهم11۲۲1۲ریاضی و آمار )3(

۹5دهم11۰۲۲1اقتصاد 2- اقتصاد

3- زبان و ادبیات فارسی
۹5دهم11۰۲۰3علوم و فنون ادبی )1(
۹6یازدهم111۲۰3علوم و فنون ادبی )۲(
۹۷دوازدهم11۲۲۰3علوم و فنون ادبی )3(

4- زبان عربی*
۹5دهم11۰۲۰۷عربی، زبان قرآن )1(
۹6یازدهم111۲۰۷عربی، زبان قرآن )۲(
۹۷دوازدهم11۲۲۰۷عربی، زبان قرآن )3(

5- تاريخ**
۹5دهم11۰۲1۹تاریخ )1(
۹6یازدهم111۲1۹تاریخ )۲(
۹۷دوازدهم11۲۲1۹تاریخ )3(

6- جغرافیا
۹5دهم11۰۲18جغرافیای ایران
۹6یازدهم111۲18جغرافیای )۲(

۹۷دوازدهم11۲۲18جغرافیا )3( )کاربردی(

7- علوم اجتماعی
۹5دهم11۰۲۲۰جامعه شناسی )1(
۹6یازدهم111۲۲۲جامعه شناسی )۲(
۹۷دوازدهم11۲۲۲۲جامعه شناسی )3(

8- فلسفه
۹6یازدهم111۲۲6فلسفه 

۹۷دوازدهم11۲۲۲6فلسفه )آشنایی با فلسفه اسالمی(
۹5دهم11۰۲۲3منطق9- منطق

۹6یازدهم111۲۲4روان شناسی10- روان شناسی
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فهرست منابع  سؤاالت 
آزمون رسارسی سال 1398)نظام قدیم(

الف ـ دروس عمومی 

مالحظاتسال چاپپايه تدريسکد کتابنام کتاب در سالی ـ واحدی نام درس

1- زبان و ادبیات 
فارسی

کلیه رشته ها ۹4دوم۲۲۰/1ادبیات فارسی )۲( 
کلیه رشته ها غیر از علوم انسانی۹5سوم۲4۹/1ادبیات فارسی )3( 

کلیه رشته ها۹6پیش دانشگاهی۲83/1زبان و ادبیات فارسی عمومی
مخصوص علوم انسانی۹5سوم۲4۹/۲ادبیات فارسی 3 )تخصصی انسانی( 

مخصوص علوم انسانی۹5سوم۲4۹/4زبان فارسی 3 ) تخصصی انسانی(
کلیه رشته ها (غیر از علوم انسانی)۹5سوم۲4۹/3زبان فارسی 3 )غیر علوم انسانی(

2- عربی

کلیه رشته ها )غیر از علوم انسانی(۹4دوم۲۲4/1عربی ۲ )غیر از علوم انسانی(
مخصوص علوم انسانی۹4دوم۲۲4/۲عربی ۲ ) علوم انسانی( 

کلیه رشته ها )غیر از علوم انسانی(۹5سوم۲54/1عربی 3 ) غیر از علوم انسانی( 
مخصوص علوم انسانی ۹5سوم۲54/۲عربی 3 )علوم انسانی( 

3- فرهنگ و معارف 
اسالمی

کلیه رشته ها ۹4دوم۲۲۲قرآن و تعلیمات دینی ۲ )دین و زندگی(
کلیه رشته ها ۹5سوم۲51قرآن و تعلیمات دینی 3 )دین و زندگی( 

کلیه رشته ها ۹6پیش دانشگاهی۲85/1معارف اسالمی )دین و زندگی(

4- زبان انگلیسی
کلیه رشته ها ۹5سوم۲5۲/1انگلیسی 3

کلیه رشته ها ۹6پیش دانشگاهی۲84/1انگلیسی 1 و ۲

 ب ـ دروس تخصصی گروه آزمايشي علوم رياضی و فني 

مالحظاتسال چاپپايه تدريسکد کتابنام کتاب در سالی ـ واحدی نام درس

1- رياضیات

۹4دوم ۲33/۲هندسه 1
۹4دوم۲34/3آمار و مدلسازی 

۹5سوم۲58/4هندسه ۲
۹4دوم۲34/۲ریاضیات ۲

۹5سوم۲58/1حسابان
۹5سوم۲58/۲جبر و احتمال

۹6پیش دانشگاهی ۲۹4/1هندسه تحلیلی و جبر خطی
۹6پیش دانشگاهی ۲۹5/1حساب دیفرانسیل و انتگرال 

۹6پیش دانشگاهی ۲۹6/1ریاضیات گسسته 

2-  فیزيک

۹3اول۲۰6/۲فیزیک 1 و آزمایشگاه 
۹4دوم۲۲6/۲فیزیک ۲ و آزمایشگاه 

۹5سوم۲56/4فیزیک 3 و آزمایشگاه )ویژه ریاضی(
۹6پیش دانشگاهی ۲۹3/۲فیزیک )ویژه ریاضی(

3-  شیمی
۹4دوم۲۲۷/1شیمی ۲ و آزمایشگاه 
۹5سوم۲5۷/1شیمی 3 و آزمایشگاه 

۹6پیش دانشگاهی ۲8۹/1شیمی 
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ج ـ دروس تخصصی گروه آزمايشي علوم تجربی 

مالحظاتسال چاپپايه تدريسکد کتابنام کتاب در سالی ـ واحدی نام درس

1- زمین شناسی
۹5سوم ۲6۲/1زمین شناسی 

۹6پیش دانشگاهی ۲۹1/1علوم زمین 

2- رياضیات

۹4دوم۲33/۲هندسه 1
۹4دوم۲34/۲ریاضیات ۲

۹5سوم۲58/5آمار و مدلسازی
۹5سوم۲58/3ریاضیات 3 )ویژه علوم تجربی(

۹6پیش دانشگاهی ۲۹۲/1ریاضیات عمومی 1 و ۲

3- زيست شناسی
۹4دوم۲31/1زیست شناسی و آزمایشگاه 1
۹5سوم۲61/1زیست شناسی و آزمایشگاه ۲

۹6پیش دانشگاهی ۲۹۰/۲زیست شناسی

4- فیزيک

۹3اول۲۰6/۲فیزیک 1 و آزمایشگاه
۹4دوم۲۲6/۲فیزیک ۲ و آزمایشگاه

۹5سوم۲56/3فیزیک 3 و آزمایشگاه )علوم تجربی(
۹6پیش دانشگاهی ۲88/1فیزیک )علوم تجربی(

5- شیمی
۹4دوم۲۲۷/1شیمی ۲ و آزمایشگاه
۹5سوم۲5۷/1شیمی 3 و آزمایشگاه

۹6پیش دانشگاهی۲8۹/1شیمی

دـ دروس تخصصی گروه آزمايشي علوم انسانی 

مالحظاتسال چاپپايه تدريسکد کتابنام کتاب در سالی ـ واحدی نام درس

1- رياضیات

۹3اول ۲11/1ریاضیات 1
۹4دوم۲34/3آمار و مدلسازی

۹5سوم۲58/6ریاضی )ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف اسالمی( 
۹6پیش دانشگاهی ۲۹۲/۲ریاضی پایه 

۹4دوم۲4۰/1اقتصاد 2- اقتصاد

3- زبان و ادبیات 
فارسی

۹4دوم۲46/1تاریخ ادبیات ایران و جهان 1
۹5سوم۲۷6/1تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲

۹5سوم۲8۰/1آرایه های ادبی
۹6پیش دانشگاهی۲83/4ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی

4- زبان عربی
۹4دوم۲۲4/۲عربی ۲ )ویژه علوم انسانی(
۹5سوم۲54/۲عربی 3 )ویژه علوم انسانی(

۹6پیش دانشگاهی316/1عربی 

5- تاريخ
۹4دوم ۲35/4تاریخ ایران و جهان 1
۹5سوم ۲۷1/3تاریخ ایران و جهان ۲

۹6پیش دانشگاهی 3۰۲/1تاریخ شناسی

6- جغرافیا
۹4دوم ۲۲5/۲جغرافیای 1
۹5سوم۲۷1/4جغرافیای ۲

۹6پیش دانشگاهی ۲۹۷/۲جغرافیا

7- علوم اجتماعی
۹4دوم۲43/1جامعه شناسی 1
۹5سوم۲81/1جامعه شناسی ۲

۹6پیش دانشگاهی 3۰۰/1علوم اجتماعی )جامعه شناسی نظام جهانی(

8- فلسفه
۹5سوم ۲۷۷/1فلسفه 

۹6پیش دانشگاهی31۷/1فلسفه )آشنایی با فلسفه اسالمی(
۹5سوم۲۷۷منطق9- منطق

۹5سوم۲68/1روان شناسی10- روان شناسی
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سازمان،  این  اطالع رساني  پایگاه  در  مندرج    1397/6/17 مورخ  اطالعیه  پیرو 
تحصیلي  رشته   پذیرش  ظرفیت  چند برابر  معرفي شدگان  توجه  بدین وسیله 
دانشگاه هاي علوم  و  دانشکده  فوریت هاي پزشکي  ناپیوسته  نیمه متمرکز کارشناسي 
پزشکي )کد رشته محل هاي 1۲۰۲ تا 1۲3۹ مربوط به کد رشته امتحاني 114 گروه 
آموزشي پزشکي( در آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 13۹۷ را به  منظور 
انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته  تحصیلي ذي ربط، به موارد زیر 

جلب مي نماید:
داوطلباني که اسامي آنان در ردیف معرفي  شدگان چند برابر ظرفیت پذیرش رشته 
پزشکي  دانشگاه هاي  علوم   و  دانشکده  پزشکي  فوریت هاي  نیمه متمرکز   تحصیلي 
)کد رشته محل هاي 1۲۰۲ تا 1۲3۹ مربوط به کد رشته امتحاني 114 گروه آموزشي 
پزشکي( اعالم گردیده، الزم است که با توجه به استان محل اقامت خود و در نظر 
سایر  و  مصاحبه  انجام  مجري  دانشگاه  به  منحصراً  ذیل،  جدول  مندرجات  گرفتن 
جداً  مجري  دانشگاه هاي  سایر  به  مراجعه  از  و  نموده  مراجعه  خود  گزینش  مراحل 
خودداري نمایند. عدم مراجعه داوطلب به دانشگاه مربوط براي مصاحبه و سایر مراحل 

گزینش، به منزله انصراف از پذیرش در این رشته تحصیلي تلقي خواهد شد.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تاريخ و محل برگزاري 
مصاحبه از معرفي شـدگان 

چند برابر ظرفيت پذيرش رشته  

تحصيلي نيمه متمركز فوريت هاي 

پزشكي در آزمون كارداني به 

كارشناسي ناپيوسته سال 139۷

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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بدين وسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون زبان انگلیسی 
پیشرفته مي رساند: 

روز  صبح  پیشرفته،  انگلیسی  زبان  آزمون  دوره  يكمین  و  سي  و  صد   -1
پنجشنبه مورخ 97/7/26 به طور همزمان در 15 شهرستان مختلف کشور 
چابهار،  تهران،  تبريز،  بیرجند،  بندرعباس،  اصفهان،  شامل شهرستان های: 
رشت، زنجان، شیراز، کرمان، کرمانشاه، کیش، گرگان، مشهد و يزد برگزار 
سه شنبه  روز  از  آزمون،  اين  در  شرکت  کارت  و  راهنما  برگ  شد.  خواهد 
97/7/24 روي پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: 
کردن  وارد  با  بتوانند  داوطلبان  تا  مي گیرد  قرار   www.sanjesh.org
اطالعات خود شامل: شماره پرونده، نام و نام خانوادگي، سال تولد و شماره 
که هر داوطلب  بديهي است  نمايند.  اقدام  به پرينت آن  کارت ملی نسبت 
براي شرکت در جلسه آزمون، بايد، عالوه بر پرينت کارت شرکت در جلسه 

آزمون، اصل کارت ملی يا اصل گذرنامه خود را ارائه نمايد.
توضیح: چنانچه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون هر گونه اشکالی در کارت ورودی 
خود مشاهده نمودند، مي توانند در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۷/۲5 صبح از ساعت 8:۰۰ 
تا 1۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت 14:۰۰ تا 1۷:۰۰ با در دست داشتن 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  ثبت نام  پي گیري  کد  و  پرونده  شماره  که  داوطلباني  مهم:  تذکر 
نموده اند، براي دریافت شماره پرونده، با مراجعه به سایت سازمان سنجش و ورود به 

سیستم پاسخگویي اقدام نمایند و به هیچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمایند. 
2- آدرس باجه هاي رفع نقص کارت:

2-1- دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره: تهران، میدان فردوسي ، خیابان 
انقالب ، بین خیابان هاي استاد نجات اللهي و سپهبد قرني، بن بست شاهرود.

شمالی  دِر  دانشگاه،  خیابان  آزادی،  میدان  اصفهان،  اصفهان:  دانشگاه   -2-2
دانشگاه، ساختمان اداره کل آموزش.

2-3- دانشگاه بیرجند: بیرجند، میدان شهدا، ابتداي خیابان 1۷ شهریور، پردیس 
شهداي دانشگاه بیرجند.

کتابخانه مرکزي، مدیریت  روبروی  بهمن،  بلوار ۲۹  تبریز،  2-4- دانشگاه تبريز: 
خدمات آموزشی دانشگاه.

2-5-  دانشگاه شهید باهنر کرمان: کرمان، انتهای بلوار ۲۲ بهمن، دانشگاه شهید 
باهنر کرمان.

دانشگاه  فرهنگی  امور  شیراز، خیابان ساحلی، ساختمان  2-6-  دانشگاه شیراز: 
شیراز.

2-7- دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان: گرگان، خیابان شهید 
بهشتي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان.

9-8- دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار: چابهار، بلوار دانشگاه، دانشگاه 
دریانوردي و علوم دریایي چابهار، دانشکده سابق مدیریت، دفتر مرکز زبان دانشگاه.

2-9-  دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد، بلوار وکیل آباد، دِر اصلي دانشگاه فردوسی 
مشهد، جنب سازمان مرکزي، مدیریت آموزشی دانشگاه.

2-10- دانشگاه گیالن: رشت، بلوار حافظ، خیابان ملت، روبروي شهربازي، پردیس 
دانشگاه گیالن.

پور، مجتمع  افروز شهابي  بلوار  آزاد شهر،  بندرعباس،  2-11- دانشگاه هرمزگان: 
آموزشي پژوهشي بصیرت )مجتمع گفت و گوي تمدن ها(.

ژاندارمري،  شهرك  کرمانشاه،  کرمانشاه:  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه   -12-2
دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمانشاه، معاونت پژوهشی.

کیش،  جزیره  کیش:  بین المللي  پرديس   – شريف  صنعتي  دانشگاه   -13-2
.B13 مرکز زبان، اتاق B میدان امیرکبیر، ساختمان آموزش، الین

2-14- مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعي امام جواد )ع(- يزد: یزد، صفائیه، 
بلوار شهیدان اشرف، خیابان جواد االئمه )ع(، مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعي امام 

جواد )ع(، حوزه ریاست، اتاق فني پشتیباني.
2-15- مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعي روزبه – زنجان: زنجان، میدان بسیج، 

بزرگراه ۲۲ بهمن، شهرك پونک، مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعي روزبه.
تذكر: داوطلباني که به صورت اینترنتي در آزمون شرکت نموده اند، باید در تاریخ 
بر اساس آدرس مندرج روي  اقدام نموده و  به پرینت کارت خود  فوق الذکر نسبت 

کارت شرکت در آزمون به حوزه ذي ربط مراجعه نمایند.
به اطالع مي رساند که واحد اطالعات و پاسخگویي به سؤاالت در این باره تا  ضمناً 
لذا  است؛  داوطلبان  سؤاالت  به  پاسخگویي  آماده  اداري،  وقت  در   ۹۷/۷/۲5 تاریخ 
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: 42163- 021 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 سي و يكمين دوره 

آزمون زبان انگليسي پيشرفته 

 )Tolimo:E-A2018(
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چند  معرفي  شدگان   نظر  بدین  وسیله   گرامي ،  داوطلبان    براي  موفقیت    آرزوي  ضمن 
برابر ظرفیت رشته  هاي  مختلف  تحصیلـي نیمه  متمرکز دانشگاه ها  و مؤسسات  آموزش  
عالي و رشته هاي تحصیلي مقطع کارداني گروه آموزش پزشکي پذیرش صرفاً براساس 
سوابق تحصیلي آزمون سراسري سال 13۹۷ را به  منظور شرکت  در مراحل  مصاحبه، 

معاینه یا آزمون عملي، به  نکات زیر معطوف  مي دارد:
معرفي شدگان  هر  نیمه   متمرکز،  به  گزینش  رشته  هاي   مربوط  براساس  ضوابط  الف( 
به   توجه   با  در هر کدرشته ،  برابر ظرفیت   تا چند  نیمه   متمرکز  از کدرشته هاي   یک  
نمره  کل،  از بین  کلیه داوطلباني  که  کدرشته  یا رشته هاي  مربوط را انتخاب  نموده اند، 

استخراج  و اسامي  آنان  در هر رشته  درج  گردیده  است.
ب( نحوه گزینش معرفي شدگان  چندبرابرظرفیت و سایر ضوابط رشته هاي تحصیلي 
نیمه متمرکز در دفترچه  شماره  ۲ راهنماي  انتخاب رشته هاي تحصیلي درج  گردیده  
است  و داوطلباني  که  در هر یک  از کد رشته هاي  متمرکز انتخابي  قبل  از کدرشته هاي  
قرار  نیمه متمرکز  رشته هاي   شرایط  واجدان   ردیف   در  پذیرفته شده  اند،  نیمه  متمرکز 

نگرفته  اند. 
آزمون سراسري سال 13۹۷، محدودیتي  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  زمان  در  ج( 
براي انتخاب رشته هاي نیمه متمرکز، از نظر تعداد کد رشته وجود نداشته و داوطلبان 
مي توانسته اند در صورت تمایل، کدرشته هاي نیمه متمرکز مورد نظر خود را که واجد 
و  ضوابط  به  توجه  با  که  است  بدیهي  نمایند.  انتخاب  باشند  آن  ضوابط  و  شرایط 
 کسب حد نصاب نمره علمي الزم، هر داوطلب در هر دوره از هر گروه آزمايشي 
به  توجه  با  نیمه متمرکز  کدرشته  دو  در  حداکثر  آزمايشي(،  گروه  دو  يا  )يک 
اولویت هاي انتخابي براي انجام آزمون عملي، مصاحبه یا معاینه از سوي این سازمان 

معرفي مي گردد.
د( معرفي شدگان رشته هاي نیمه متمرکز نیازي به انتخاب رشته مجدد ندارند. این 
داوطلبان براساس اولویت بندي رشته هاي خود در فرم انتخاب رشته گزینش خواهند 
شد؛ فقط الزم است که در مراحل  مختلف  مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش 
یا آزمون عملي )مثل رشته علوم ورزشي، مربي گري ورزشي و آموزش تربیت بدني( 

شرکت نمایند. 
توجه   ۹۷ سال  سراسري  آزمون  متمرکز  تحصیلي  رشته هاي  پذیرفته شدگان  ه ( 
داشته  باشند چنانچه  در ردیف  معرفي شدگان  چند برابر ظرفیت هر یک  از رشته  هاي  
نیمه  متمرکز قرار گرفته اند، در صورتي که براي  انجام  مراحل  مختلف  مصاحبه، معاینه 
یا آزمون عملي رشته  یا رشته  هاي  نیمه متمرکز اعالم شده ، مراجعه  نموده و به عنوان 
شوند،  قبولي  اعالم   نیمه  متمرکز  تحصیلي   رشته هاي  از  یک  هر  پذیرفته شده  نهایي  
در  بايد  و  شده  لغو  متمركز  رشته   در  آنان   قبلي  قبولي   ضوابط،  مطابق 
كه   است  بديهي  نمايند.  تحصيل  ادامه  و  ثبت نام  نيمه متمركز  قبولي  رشته 

امكان بازگشت و ادامه تحصيل اين دسته از پذيرفته شدگان در رشته قبولي 
متمركز ميسر نيست. 

و( کلیه معرفي شدگان چندبرابرظرفیت باید قبل از مراجعه به مؤسسه ذي ربط، براي 
اطالع از برنامه زمان و مکان، مدارك مورد نیاز و شرایط عمومي و اختصاصي براي 
پایگاه اطالع رساني  به  انجام مراحل مصاحبه، معاینه یا سایر مراحل گزینش، حتماً 

مؤسسه محل مصاحبه مراجعه نمایند. 
از  پس  نیمه متمرکز،  تحصیلي  مختلف  رشته هاي  نهائي  پذیرفته شدگان  اسامي  ز( 
انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش و پس از گزینش علمي نهایي 
در دهه دوم دي ماه سال جاري فقط از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان به 

اطالع داوطلبان خواهد رسید.
»برنامه زمان و مكان مراجعه معرفي شدگان چند برابرظرفيت رشته هاي 

 مختلف تحصيلي نيمه متمركز  «
و  علوم ورزشي  نيمه متمركز  تحصيلي  كدرشته هاي  معرفي شدگان   -1
مربي گري ورزشي دوره هاي روزانه، شبانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالي و آموزش تربيت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان
طبق مصوبه، کلیه داوطلباني که اسامي آنان به عنوان معرفي شده چند برابر ظرفیت 
مربي گري  و  ورزشي  علوم   نيمه متمركز  تحصيلي  رشته هاي  كد  از  یک  هر 
آموزش  و  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  شبانه  روزانه،  دوره هاي  ورزشي 
در  است،  اعالم شده  سازمان  سایت  در  فرهنگیان  دانشگاه  پردیس هاي  تربیت بدني 
صورت تمایل برای شرکت در سایر مراحل )آزمون عملی( باید نسبت به پرداخت مبلغ 
۲5۰۰۰۰ )دویست و پنجاه هزار( ریال بابت هزینه آزمون عملي به صورت اينترنتي 
الكترونیكي  پرداخت  که  بانكي عضو شبكه شتاب  کارت هاي  از  استفاده  با 
 97/7/18 تاريخ  از  معرفي شدگان  نتايج  اعالم  با  همزمان  است،  فعال  آنها 
پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور  به  با مراجعه  لغايت 97/7/25 
اقدام نمایند. الزم به توضیح است کلیه داوطلباني که در رشته تحصیلي نیمه متمرکز 
مؤسسات   و  دانشگاه ها  شبانه   روزانه ،  دوره هاي   ورزشي  مربي گري  و  ورزشي  علوم 
آموزش  عالي  یا رشته آموزش تربیت بدني پردیس هاي دانشگاه  فرهنگیان در ردیف 
معرفي شدگان چند برابر ظرفیت قرار گرفته اند، فقط بايد يك بار هزينه مذكور 

را پرداخت نمايند. 
همچنین داوطلبان ضرورت دارد براي اطالع از زمان و محل برگزاري آزمون عملي، 
به  گواهي،  این  اخذ  هزینه  میزان  و  روان  و  کامل جسم  گواهي سالمت  اخذ  محل 
اطالعیه اي که در روز يكشنبه مورخ 97/8/6  در پایگاه اطالع رساني این سازمان 

منتشر خواهدشد، مراجعه نمایند. 
نیمه متمرکز  تحصیلي  برابر ظرفیت رشته هاي  معرفي شده چند  داوطلبان  تذكر 1: 

اطالعيــه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 اعالم اسامـي  معرفي  شدگان  چند برابر
ظرفيت رشته  هاي  مختلف  تحصيلـي نيمه  متمركز 

دانشگاه ها  و مؤسسات  آموزش  عالي در 
آزمون  سراسري  سال 139۷ 



13 ۲3 مهرماه 13۹۷  سال بیست و سوم ، شماره  ۲8            

مؤسسات  و  دانشگاه ها  شبانه  روزانه،  دوره هاي  ورزشي  مربي گري  و  علوم  ورزشي 
آموزش عالي و آموزش تربیت بدني پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان توجه داشته باشند 
که در صورت عدم پرداخت هزینه آزمون عملي، براي آنان کارت ورود به جلسه صادر 
نخواهد شد. بدیهي است که نداشتن کارت ورود به جلسه آزمون عملي، موجب  حذف  

آنان  از آزمون عملي و گزینش نهایي خواهد شد.
آموزش  نیمه متمرکز  رشته هاي  چندبرابرظرفیت  معرفي شدگان  کلیه   :2 تذكر 
تربیت بدني پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش عالوه 
بر موضوع بند )ه ( این اطالعیه باید، طبق برنامه زمانی مندرج اطالعیه اي که روز 
براي شرکت در  این سازمان منتشر می گردد،  از سوي  يكشنبه مورخ 97/8/6  
از سوي  مصاحبه تخصصي و بررسي صالحیت هاي عمومي که در دو قسمت مجزا 
آموزش و پرورش استان محل اقامت داوطلب برگزار خواهد شد، شرکت نمایند؛ در 
غیر این صورت، حضور نداشتن در مرحله مصاحبه و ... به منزله انصراف فرد از ادامه 
گزینش تلقي مي گردد؛ به عبارت دیگر، کلیه داوطلبان معرفي شده دانشگاه فرهنگیان 
باید حائز شرایط مصاحبه و بررسي صالحیت هاي عمومي بوده، تا در َروند گزینش 

نهایي که براساس ضوابط این سازمان در بهمن ماه انجام مي گردد، قرار گیرند. 
2- معرفي شدگان  رشته       تحصيلي موسيقي نظامي )كد 18610(  دانشگاه 

هنر )محل تحصيل پرديس كرج(- بورسيه ارتش جمهوري اسالمي ايران
طبق مصوبه، کلیه داوطلباني که اسامي آنان به عنوان معرفي شده چند برابر ظرفیت 
تمایل  صورت  در  است،  شده  اعالم   )1861۰ )کد  نظامي  موسیقي   رشته       تحصیلي 
برای شرکت در مراحل مصاحبه آزمون عملی و سایر مراحل گزینش، باید نسبت به 
به صورت  آزمون عملي  بابت هزینه  ریال  مبلغ 4۰۰۰۰۰ )چهارصد هزار(  پرداخت 
الکترونیکي  پرداخت  بانکي عضو شبکه شتاب که  از کارت هاي  استفاده  با  اینترنتي 
لغايت  تاريخ 97/7/18  از  معرفي شدگان  نتایج  اعالم  با  هم زمان  است،  فعال  آنها 
اقدام  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رساني  پایگاه  به  مراجعه  با   97/7/25
آزمون  برگزاري  محل  و  زمان  از  اطالع  براي  دارد  ضرورت  داوطلبان  ضمناً  نمایند. 
عملي، به اطالعیه اي که در روز روز يكشنبه مورخ 97/8/6  در پایگاه اطالع رساني 
این سازمان و همچنین نشریه پیک سنجش دوشنبه مورخ ۹۷/8/۷ منتشر مي گردد، 

مراجعه نمایند. 
تذكرخيلي مهم: با توجه به اینکه این رشته محل بورسیه ارتش جمهوري اسالمي 
مراحل  در  شرکت  براي  باید  عملي،  آزمون  انجام  بر  عالوه  شدگان،  معرفي  است، 
گزینش و جدول برنامه زمان بندي مربوط، طبق توضیحات بند 8 این اطالعیه 
اقدام نمایند. الزم به تأکید است در صورتي که داوطلبي در هر کدام از مراحل فوق 

)آزمون عملي و مراحل گزینش( شرکت ننماید از گزینش نهایي حذف خواهد شد. 
امنيت  و  اطالعـات   دانشگاه   تحصيلي  رشته هاي  كليه  معرفي شدگان    -3

ملي 
به  و  امنیت ملي متعاقباً  از متقاضیان کلیه رشته هاي تحصیلي دانشگاه اطالعات و 
سایر  و  معاینه  مصاحبه،  مراحل  انجام  براي  فوق  دانشگاه  از سوي  مستقیم  صورت 
مراحل مختلف گزینش دعوت به عمل خواهد آمد؛ به عبارت دیگر، در این مرحله 

اسامي براي این کد رشته ها اعالم نمي شود.
پرستاري  دانشكده   )1850۷ )كد  پرستاري  رشته  معرفي شدگان    -4 

بانك ملي ايران 
داوطلباني  که  اسامي  آنان  به  عنوان  معرفي  شده  رشته  پرستاري دانشکده پرستاري 
بانک ملي ایران اعالم  گردیده ، الزم  است  که براي  انجام  مراحل  مصاحبه، معاینه و 
سایر مراحل گزینش،  با در دست  داشتن  اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه، کارنامه 
سازمان سنجش و کارنامه پیش دانشگاهي، از ساعت 8:00 صبح مطابق جدول ذیل 
به آدرس: تهران- خیابان فردوسي جنوبي- محوطه ادارات مرکزي بانک ملي ایران 
ـ دانشکده پرستاري مراجعه نمایند؛ در ضمن برنامه تاریخ و زمان انجام مصاحبه و 
بعد در سایت دانشکده  به  تاریخ ۹۷/۷/۲1  از  انجام گزینش  به منظور  مدارك الزم 

پرستاري به نشاني: http://www.bminuco.com قرار مي گیرد.

پرستاري  دانشكده  پرستاري  رشته  داوطلبان   مراجعه  زمان بندي  برنامه 
بانك ملي ايران »بر اساس حرف اول الفباي نام خانوادگي«

پزشكي  فوريت هاي  كارداني  تحصيلي  رشته هاي  معرفي شدگان   -5
و كدهاي  مسلح  نيروهاي  پشتيباني  و  دفاع  وزارت  بورسيه  )كد 1854۷ 
دانشگاه  در  اسالمی(  انقالب  پاسداران  سپاه  بورسيه   18549 و   18548
)كد 1851۷(  دندانپزشكي  رشته  و  تهران  بقيه ا... )عج(-  پزشكي  علوم 

بورسيه سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش
معرفي شدگان رشته هاي تحصیلي کارداني فوریت هاي پزشکي )کد 1854۷ بورسیه 
وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح و کدهاي 18548 و 1854۹ بورسیه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی( در دانشگاه علوم پزشکي بقیه ا... )عج(ـ  تهران و دندانپزشکي 
)کد1851۷( سهمیه سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دانشگاه علوم پزشکي ارتش، 
الزم است براي انجام مراحل مختلف گزینش در روز دوشنبه مورخ 9۷/8/14 
با توجه به موارد ذکر شده به آدرس ذیل مراجعه نمایند. مدارك مورد نياز شامل: 
هشت قطعه عکس 4×3 –  اصل و کپي کارت ملي و شناسنامه خود، پدر و مادر و در 
صورت تأهل همسر داوطلب )کپي شناسنامه ها تمام صفحات باشد( - اصل و کپي 
مدرك تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي یا گواهي موقت پایان تحصیالت متوسطه- 
نظام  وظیفه  وضعیت  کننده  مدرك مشخص   -( پیش دانشگاهي  و  دیپلم  ریزنمرات 
براي برادران – اصل گواهي فعالیت یا حکم مسؤولیت در بسیج و گواهي ایثارگري 
)به اضافه حکم عناوین قرآني یا ورزشي(. تذکر: با توجه به لزوم اسکن مدارك، کلیه 
کپي ها سهسري و در برگه قطع A4 گرفته شود. توضيحات: 1- داوطلبان از آوردن 
همراه خودداري فرمایند. ۲- مدت زمان انجام سیر مراحل گزینش از ساعت ۷:۰۰ 
صبح الي 18:۰۰ )6 بعدازظهر( است. 3- عدم حضور داوطلب در روز مشخص شده 
به منزله انصراف تلقي گردیده و پس از تاریخ اعالم شده، دانشگاه هیچ مسؤولیتي 
معاینات  استخدامي  موانع  خصوص  در  داوطلبان  پذیرفت.  نخواهد  را  مورد  این  در 
به سایت دانشگاه )www.bmsu.ac.ir( مراجعه کنند. آدرس مراجعه: تهران، 
میدان ونک، خیابان مالصدرا، خیابان شیخ بهایي جنوبي، دانشگاه علوم پزشکي بقیه ا... 

)عج(. 
مربي گري  و  سياسي  مروج  تربيت  تحصيلي  رشته هاي    معرفي شدگان   -6
مربي  تربيت  عالي  آموزش  مركز   )18664 و   18616 )كدهاي  عقيدتي 

عقيدتي سياسي سپاه ـ قم 
کدرشته   هاي  ظرفیت  برابر  چند  معرفي  شدگان  ردیف  در  آنان  اسامي  که  داوطلباني 
اعالم  سپاه-قم  سیاسي  عقیدتي  مربي  تربیت  عالي  آموزش  مرکز  در  فوق  تحصیلي 
گردیده، الزم  است  که براي  انجام  مراحل  مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش،  با در 
دست  داشتن اصل شناسنامه عکسدار و یک سري روگرفت از تمام صفحات- کارت ملي 
و یک سري روگرفت از پشت و رو در یک صفحه - یک سري رو گرفت از گواهینامه 
دیپلم و پیش دانشگاهي- رو گرفت از ریز نمرات سه ساله متوسطه و پیش دانشگاهي- 
ایثارگري و جانبازي براي  با زمینه سفید تمام رخ- مدارك  شش قطعه عکس 4×3 
ایثارگران و جانبازان یا اعضاء درجه یک خانواده آنان و خانواده معظم شهدا، گواهي 
سابقه عضویت و فعالیت در بسیج. آدرس محل برگزاري مصاحبه: قم- بلوار الغدیر- بعد 
از دانشگاه قم- مجتمع آموزش عالي نمایندگي ولي فقیه در سپاه-مرکز آموزش عالي 
تربیت مربي عقیدتي سیاسي سپاه- معاونت آموزش. توضيح: معرفي شدگان الزم است 
 )CD( فشرده  لوح  به صورت  و  نموده  اسکن   jpg فرمت  با  را  شده  یاد  مدارك  که 
ارائه نمایند. معرفي شدگان براي آگاهي از زمان انجام مصاحبه، بعد از اعالم نتایج 
به آدرس اینترنتي مرکز به نشاني: www.smc.ac.ir مراجعه نمایند. آدرس پست 
مرکز: تماس  شماره   ،  amozesh.register@gmail.com مرکز:   الکترونیکي 

۰۲5 -311۲514۹ 
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فوريت هاي  كارداني  و  دندانپزشكي  پزشكي،  تحصيلي  رشته هاي   -۷
در  انتظامي  نيروي  بورسيه  18510،18516و18539(  )كدهاي  پزشكي 

دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران 
داوطلباني  که  اسامي  آنان  به  عنوان  معرفي شدگان   کدرشته  هاي تحصیلي فوق الذکر 
بورسیه نیروي انتظامي در دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ایران اعالم  
گردیده ، الزم  است  براي ثبت نام اولیه، انجام معاینات اولیه پزشکي، مصاحبه، آزمون 
آمادگي جسماني و ... مطابق جدول ذیل به هسته گزینش استان محل سکونت خود 
استان ها در  استخدام  نمایند. آدرس مدیریت هاي گزینش و  استان( مراجعه  )مرکز 

پایگاه اینترنتي  به  نشاني: www.gozinesh.police.ir قابل مشاهده است. 
مدارك الزم : 1- عکس 4×3 تمام رخ جدید شش قطعه )عکس  رایانه اي و اسکن 
شده نباشد(. ۲- اصل شناسنامه و کارت ملي و روگرفت از تمام صفحات. 3- اصل 
مدرك تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي  به همراه روگرفت مربوط. 4- پرینت قبولي 
اولیه در آزمون سراسري.5- همراه داشتن شماره داوطلبي آزمون سراسري 6- اصل 
و کپي از مدرك نظام وظیفه )گواهي اشتغال به خدمت سربازي، کارت پایان خدمت، 
کارت معافیت غیر پزشکي، دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت یا ارائه گواهي 
معافیت تحصیلي از نظام وظیفه(. ۷- البسه و کفش ورزشي براي انجام آزمون آمادگي 

جسماني.
را  ثبت نام  شرایط  هستند،  پزشکي  معافیت  داراي  که  داوطلباني   -1 مهم:  تذكر 
ندارند. ۲- داوطلبان فارغ التحصیل مقاطع کارداني و باالتر مجاز به ثبت نام نیستند. 
3- حداقل قد براي داوطلبان 1۷۰ سانتي متر است.4- سن استخدام 1۹ سال تمام 

)مبناي احتساب سن روز ثبت نام در آزمون سراسري خواهد بود(. 
تبصره1: در صورت دارا بودن هر یک از موارد ذیل، دو سال به سن داوطلب اضافه 
»متولد13۷۲به  سال   ۲5 اولویتها  تمامي  داشتن  در صورت  حداکثر سن  مي گردد. 
باال« الف( دارندگان کارت پایان خدمت وظیفه عمومي ب( بسیجیان فعال یا پلیس 
افتخاري ج( جذب ویژه: خانواده جانبازان )35درصد به باال(، نخبگان و استعداد برتر، 
دارا بودن مقام قهرماني کشوري و بین المللي در رشته هاي ورزشي و علمي و حافظان 

قرآن کریم. 
تبصره2: خانواده معظم شهداء برابر قانون از تسهیالت سني پیش بیني شده بهره مند 
خواهند شد. 5- داشتن مدرك تحصیلي پایان متوسطه یا پیش دانشگاهي با حداقل 
معدل 18 براي داوطلبان بورسیه پزشکي و دندانپزشکي و حداقل معدل 16 براي 
بورسیه فوریت هاي پزشکي الزامي است. 6- هسته گزینش استان ها در قبال داوطلباني 

که برابر زمان تعیین شده مراجعه ننمایند مسؤولیتي نخواهد داشت.
برنامه زمان بندي مراجعه داوطلبان رشته هاي تحصيلي پزشكي، دندانپزشكي و 
كارداني فوريت هاي پزشكي بورسيه نيروي انتظامي در دانشگاه علوم پزشكي 

ارتش جمهوري اسالمي ايران »بر اساس حرف اول الفباي نام خانوادگي«

8- معرفي شـدگان  رشـته هاي  تحصيلـي پزشـكي )كدهـاي 18508 
عــلوم   ،)18515 و   18514 )كدهـاي  دنــدانپزشكي   ،)18509 و 
 آزمايشـگاهي )كدهاي 18518 و 18519(،تكنولوژيپرتوشناسي)كدهاي

)كدهـاي18520و18521(،  فناورياطالعاتسـالمت  18512و18513(، 
هوشـبري )كدهـاي18608و18609(، كاردانـي فوريت هاي پزشـكي 
)كـد18538و18540(، اتاقعمل)كدهاي 18501و18502(، پرسـتاري 
)كدهـاي18503و18506(، موسـيقي نظامي )كد 18610( و پزشـكي 
)كـد18511( بورسـيه ارتـش جمهوري اسـالمي ايـران در دانشـگاه 

علوم پزشـكي شـهيد بهشـتي- تهران 
از رشته هاي فوق الذکر   داوطلباني  که  اسامي  آنان  به  عنوان  معرفي شدگان  هر یک 

اعالم  گردیده ، الزم  است  که براي  انجام  مراحل  گزینش  با در دست   داشتن: 1- عکس 
4×3 تمام رخ 1۲ قطعه در سال جاري گرفته شده باشد ۲- اصل و سه نسخه روگرفت 
برابر اصل شده از تمام صفحات شناسنامه عکس دار داوطلب و اصل و تصویر پشت و 
رو کارت ملي )سه سري( 3- یک سري روگرفت از تمام صفحات شناسنامه پدر و مادر 
4- اصل و سه سري روگرفت از گواهي پیش دانشگاهي، گواهي موقت پیش دانشگاهي، 
مدرك پایان دوره متوسطه، گواهي موقت پایان دوره متوسطه و ریز نمرات پایان دوره 
متوسطه 5- پرینت کارنامه کل تحصیلي براي داوطلباني که در دانشگاه ها و مؤسسات 
و  اصل   -6 هستند.  تحصیل  به  مشغول  فناوري  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  آموزشي 
روگرفت از مدرك نظام وظیفه )گواهي اشتغال به تحصیل در دوره پیش دانشگاهي یا 
برگه سبز آماده به خدمت بدون مهر غیبت، کارت پایان خدمت، کارت معافیت دائم 
غیرپزشکي یا گواهي اشتغال به خدمت سربازي( ۷- مشخصات بستگان نسبي)پدر- 
مادر- خواهران-برادران- پدربزرگ  و مادربزرگ(. 8- ارائه اصل گذرنامه)درصورت دارا 
بودن( ۹- داوطلبان شرایط دار )فرزند نظامي- شهید - جانباز ازکار افتاده کلي-آزاده از 
کار  افتاده  کلي( باید اصل مدرك را به همراه داشته باشند.1۰- ارائه برگ قبولي سازمان 
سنجش و روگرفت برگ انتخاب رشته کامل شده. 11- لباس و کفش ورزشي مناسب 
 براي داوطلبان ذکور )به منظور آزمون مقاومت جسماني( رأس ساعت 6:00 صبح 
 - خمیني)ره(  امام  خیابان  حر–  میدان  تهران  -  آدرس:  به   ذيل  جدول   مطابق 
نرسیده به چهارراه کمالي- مدیریت گزینش و استخدام نیروي زمیني ارتش جمهوري 

اسالمي ایران مراجعه  نمایند. تلفن تماس : 66۹۷3146 )کد ۰۲1(. 
تذكرات  مهم: 1- از پذیرش داوطلبان داراي معافیت پزشکي و افرادي که مدارك 
سه  تا  دو  گزینش  مراحل   -۲ شد.  خواهد  امتناع  باشند  نداشته  همراه  به  را  فوق 
نمایند(.  پیش بیني  خود  براي  اسکان  محل  باید  )داوطلبان  مي انجامد  طول  به  روز 
فقط  که  است  الزم  شده اند  معرفي   رشته  کد  یک  از  بیش  که  معرفي شدگاني   -3
یک بار براي گزینش مراجعه نمایند، و قبولي در مراحل گزینش در یک رشته،  به 
منزله قبولي در تمامي رشته هاي معرفي شده است. 4- از آوردن وسایل غیر ضرور 
خودداري گردد. 5- به دلیل شبانه روزي بودن دوره آموزش، داوطلبان بورسیه باید 

مجرد باشند )داوطلبان متأهل حق ثبت نام ندارند(. 
علوم  دانشگاه  تحصيلي  رشته هاي  داوطلبان  مراجعه  زمان بندي  برنامه 

 پزشكـــي ارتش جمهوري اسالمي ايران

9- معرفـي شدگان رشته  هاي تحصيلـي كارداني فوريت هاي پزشكــي،  
هوشبري، بهداشت محيط، بهداشت عمومي گرايش هاي مبارزه با بيماري ها 
سوابق  اعمال  با  صرفًا  پذيرش  علوم آزمايشگاهي،   ، خانواده  بهداشت  و 
تحصيلي)دانشگاه هاي  علوم  پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني  كشور( 
این معرفی شدگان، الزم است که براي اطالع از برنامه زمان و مکان، مدارك مورد 
نیاز و شرایط عمومي و اختصاصي براي انجام مراحل مصاحبه، معاینه یا سایر مراحل 
گزینش، به پایگاه اطالع رساني مؤسسه محل معرفي چندبرابر ظرفیت خود مراجعه 

نمایند. 
در پایان، داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با سیستم پاسخگویي اینترنتي 
مندرج در سایت این سازمان به نشاني: www.Sanjesh.org مطرح نموده یا با  

شماره  تلفن:  42163  )پیش شماره 021( تماس حاصل نمایند.

روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور
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از داوطلبان آزمون  پیرو اطالعیه مورخ ۹۷/6/۲6 این سازمان درخصوص آن دسته 
انجام مراحل مصاحبه و گزینش رشته هاي مختلف  براي  سراسري سال 13۹۷ که 
دانشگاه  تحصیلي  )رشته هاي   1۲ فرهنگیان(،  )دانشگاه   11 کدهاي  به  تحصیلي 
شاهد(، 14 )رشته هاي تحصیلي دانشگاه علوم قضایي و خدمات اداري دادگستري(، 
تحصیلي  )رشته هاي   18 طباطبایي(،  عالمه  دانشگاه  اکو  بیمه  مدیریت  )رشته   15
تهران(، ۲۰  دانشگاه  بیوتکنولوژي  پیوسته  )دکتري  رفاه(، 1۹  غیرانتفاعي  دانشکده 
)بورسیه سپاه در دانشگاه علوم پزشکي بقیه ا... »عج«(، ۲1 )دانشگاه شهید مطهري(، 
و  صدا  )دانشگاه   ۲3 »عج«(،  بقیه ا...  علوم پزشکي  دانشگاه  در  وزارت  )بورسیه   ۲۲
سیماي جمهوري اسالمي ایران(، ۲5 )دانشگاه علوم و پزشکي ارتش( و ۲6 )بورسیه 
نیروي انتظامي در دانشگاه علوم  پزشکي بقیه ا... »عج«(( در آزمون سراسري معرفي 
یا  مصاحبه  مراحل  نتیجه  به  توجه  با  که  مي رساند  اطالع  به  بدین وسیله  شده اند، 
صالحیت هاي عمومي افراد از سوي مؤسسات یا هیأت هاي مرکزي گزینش ذي ربط، 
سایت  روي  فوق الذکر  تحصیلي  مختلف  نهایي  رشته هاي  پذیرفته شدگان  اسامي 

اطالع رساني این سازمان قرارگرفته است؛ لذا قبول شدگان الزم است که با در دست 
داشتن مدارك الزم براي ثبت نام، در روز چهارشنبه مورخ  97/7/25 به دانشگاه 
یا مؤسسه محل قبولي خود مراجعه نمایند. کلیه پذیرفته شدگان باید در زمان مقرر 
براي ثبت نام به مؤسسه محل قبولي خود مراجعه نمایند؛ زیرا عدم مراجعه به موقع 

براي ثبت نام، به منزله انصراف از قبولي رشته  اعالم شده خواهد بود. 
تذكرات مهم:

1- در کدرشته دکتري پیوسته بیوتکنولوژي دانشگاه تهران، به دلیل عدم تأیید افراد از 
سوي مؤسسه ذي ربط، فردي به عنوان پذیرفته شده نهایي آن دانشگاه اعالم نشده است.
۲- داوطلباني که، عالوه بر کد هاي اعالم شده در این اطالعیه، داراي کد قبولي قبلي 
نیز بوده اند، قبولي قبلي آنان لغو شده و باید در رشته قبولي جدید ثبت نام کنند و 
ادامه تحصیل دهند. الزم به توضیح است که این افراد براي ثبت نام در رشته قبولي 
جدید، نیاز به انصراف از رشته قبولي قبلي ندارند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي 
رفتار خواهد شد.                   روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 اعالم كد قبولي نهايي آن دسته از داوطلباني كه در زمان اعالم نتايج نهايي آزمون سراسري سال 139۷ 

براي آنها يكي از كدهاي 11، 12، 14، 15 ، 18 ،19، 20، 21 ، 22 ،23 ، 25 و 26 اعالم گرديده است

با توجه به درخواست دانشگاه پیام نور مبني بر عدم تکمیل ظرفیت پذیرش رشته هاي 
تحصیلي پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي آزمون سراسري سال 13۹۷ و با توجه 
به موافقت دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، بدین وسیله به اطالع کلیه 
داوطلبان عالقه مند به تحصیل در رشته هاي تحصیلي مراکز و واحدهاي آموزشي دانشگاه 
پیام نور )اعم از داوطلباني که در آزمون سراسري سال 13۹۷ ثبت نام نموده یا ننموده اند( 
مي رساند که داوطلبان به منظور اطالع از رشته هاي تحصیلي و مراکز و واحدهاي آموزشي 
پذیرنده دانشجو در این مرحله، مي توانند به لینک جست و جوي عنوان مرکز / واحد 
پایگاه  به  همچنین  و  سازمان  این  اطالع رساني  پایگاه  در  مندرج  کدرشته  و  آموزشي 
اطالع رساني دانشگاه پیام نور مراجعه نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و مرکز / واحد 
آموزشي مورد عالقه خود، با به همراه داشتن مدارك ذیل و با توجه به موارد مربوط، از 
تاریخ 13۹۷/۰۷/۲۲ لغایت 13۹۷/8/15 به مرکز / واحد آموزشي محل پذیرش رشته مورد 

تقاضا مراجعه نمایند.
1- کلیه متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ 13۹۷/۰6/31 داراي مدرك دیپلم کامل متوسطه 

نظام قدیم )دوره چهارساله( یا پیش دانشگاهي یا کارداني )فوق دیپلم( بوده باشند.
تبصره: در صورت امکان تشکیل کالس براي نیمسال دوم سال تحصیلي جاري از سوي 
مرکز / واحد آموزشي مورد تقاضا، آن دسته از داوطلباني که حداکثر تا تاریخ 13۹۷/11/3۰ 
موفق به اخذ مدرك پیش دانشگاهي یا کارداني گردند، مي توانند در رشته یا رشته هاي 

تحصیلي مربوط متقاضي شوند.
۲- کلیه داوطلبان باید در زمان ثبت نام از طریق مرکز / واحد آموزشي مربوط، بابت هزینه 
ثبت نام نسبت به پرداخت مبلغ ۲۲۰/۰۰۰ )دویست و بیست هزار( ریال از طریق سیستم 

پرداخت الکترونیکي در سایت سازمان اقدام نمایند.
3- هر داوطلب منحصراً مي تواند در یک گروه آزمایشي و یک کدرشته محل متقاضي شود. 
بدیهي است که در صورت ثبت نام داوطلب در دو کدرشته یا در دو مؤسسه، اطالعات وي 
از بانک اطالعات پذیرفته شدگان یکي از مؤسسات بر اساس ضوابط این سازمان حذف شده 

و هیچ گونه اعتراضي در این خصوص پذیرفته نخواهد شد.
4- داوطلبان باید در زمان ثبت  اطالعات در سامانه مربوط از طریق مراکز / واحدهاي 
آموزشي در خصوص کدرشته مورد عالقه خود دقت و توجه الزم را به عمل آورند. بدیهي 
است که پس از ثبت، کدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان قابل تغییر یا تعویض نیست.

5- کلیه متقاضیان »مرد« باید در زمان ثبت نام و شرکت در این مرحله از پذیرش دانشجو، 
از نظر نظام وظیفه منعي براي ادامه تحصیل نداشته باشند.

6- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط )در مرکز یا واحد آموزشي 
که به آن مراجعه داشته اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصیل آنان تا زمان تأیید نهایي این 

سازمان، به صورت مشروط خواهد بود.
۷- آن دسته از داوطلباني که قباًل در ردیف پذیرفته شدگان نهایي آزمون سراسري سال 
13۹۷ )مرحله شهریور ماه( قرار گرفته اند، چنانچه در این مرحله متقاضي ثبت نام و ادامه 
تحصیل باشند و در یکي از مراکز/ واحدهاي آموزشي ثبت نام نمایند، قبولي قبلي آنها در 

شهریورماه لغو خواهد شد.
مدارك مورد نیاز:

1- اصل یا گواهي مدرك تحصیلي دیپلم چهارساله نظام قدیم با امضاء و ممهور به مهر 
دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش.

۲- اصل یا گواهي مدرك تحصیلي دیپلم نظام جدید با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان 
یا سازمان آموزش و پرورش.

3- اصل یا گواهي مدرك پیش دانشگاهي با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان 
آموزش پرورش.

4- گواهي اخذ مدرك کارداني براي آن دسته از دارندگان مدرك دیپلم نظام جدید که 
فاقد مدرك پیش دانشگاهي هستند.

5- اصل شناسنامه و دو برگ کپي از صفحات آن.
6- اصل کارت ملي و دو برگ کپي از آن.

۷- شش قطعه عکس 4×3 تهیه شده در سال جاري.
8- مدرك نظام وظیفه براي برادران مشمول.

کلیه پذیرفته شدگان باید به همراه تصویر دیپلم نظام قدیم یا گواهي پیش دانشگاهي خود، 
به »دفاتر پیشخوان خدمات دولت« مراجعه و تأییدیه  تحصیلي )ارزش تحصیلي( از اداره 
آموزش  و پرورش محل تحصیل خود را درخواست نمایند و رسید آن را در زمان ثبت نام به 
دانشگاه ارائه دهند.کلیه پذیرفته شدگان حتماً باید نام  رشته و مرکز / واحد آموزشي محل 

تحصیل خود را در فرم »دفاتر پیشخوان خدمات دولت« اعالم نمایند..
پایگاه  اینترنتي  پاسخگویي  بخش  با  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي  داوطلبان   ضمناً 
 اطالع رساني سازمان به نشاني: www.sanjesh.org یا با شماره  تلفن گویاي : 42163 )کد 021( 

در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان خودداري فرمایند.

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

تكميل ظرفيت رشته هاي تحصيلي پذيرش صرفًا با اعمال سوابق تحصيلي آزمون 
سراسري سال 139۷ در مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور
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